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  ? שניי� לטנגו) רק(צרי� 

   משני הורי� לילד אחדביותרעל האפשרות להכיר 

  מאת

   *מרקוסטלי 

שיעור הגירושי� העולה והתמורות , התפתחותה והתקדמותה של טכנולוגיית הפריו�

 כל אלה הובילו לשינויי� במבנה המשפחה ובתפיסת –החברתיות שחלו בשני� האחרונות 

 ואת ילדיה� 1ית הכוללת זוג הורי� הטרוסקסואלי�המשפחה הגרעינ. המשפחה בחברה

ע� זאת המשפט .  הרווחהיחיד עוד המודל המשפחתי אינה או המאומצי� �הביולוגיי

  אינו ובכ�,ממשי� להתייחס למשפחה הגרעינית כמודל המשפחתי המועד� והנורמטיבי

 לה� מקנה נוואי  חלופיותמשפחתיות במסגרות הנוצרות היחסי� למערכות מספקנות� מענה 

א� ורק באפשרות שלילד יהיו שני הורי� , ככלל,  מכירהמשפט בישראל,  כ�.חוקתית הגנה

 במסגרת�ש משפחתיי� דפוסי�  קיימי�א� שבמציאות החברתית, זאת.  א� אחת ואב אחד–

 המאמר מטרת. הוריות דמויות משתי ליותר הילד בי� ילד–הורה יחסי� מערכות מתקיימות

 המאמר במסגרת. חה לדיו� באפשרות להכיר ביותר משני הורי� לילד אחדלהציג קווי פתי

 ,מסוימות בנסיבות ,לחרוג באפשרות מכיר כבר למעשה הישראלי כי המשפט ,אטע�

 לשלב המעבר לפיכ�. ילד אותול – שונה ממי� כל אחד מה� –מהמסגרת של שני הורי� 

 עשוי שהוא כפי מהפכני דבר נהאינ אחד לילד הורי� משני ביותר פורמלית הכרה של הבא

 יחסי� במערכות המשפט של להכרה קדימה צעד ורק א� אלא, מלכתחילה להצטייר

 לכלל בדבר שני הורי� ממיני� שוני� חלי� החריגי�.  הישראליתבחברה ממילא הקיימות

 היחסי� מערכות כלל את וממצה מקיפה הסדרה מסדירי� ואינ�  מאודבנסיבות ספציפיות

 שאינ� משפחות של החיי� בחוויית הכרה פורמלית נדרשתלפיכ� . קיימותה ההוריות

 המאמר מטרת .רחבה הגנה לה� תספקאשר ,  של המשפחה הגרעיניתבהגדרה עומדות

קווי פתיחה לדיו� בסוגיית ההכרה ביותר משני הורי� במשפט  מניח המאמר ראשית: כפולה

 בריבוי ההכרה שאלת ע� דדותלהתמו אפשריי� מודלי�  מסווג שנית המאמר;הישראלי

 המודלי� – בהתבסס על הצעות המופיעות בכתיבה האקדמית ובמשפט המשווה הורי�

 נוס� מודל תאורטי מציעהמאמר ". ררכיייהה המודל"ו" המודל השוויוני"אות� אני מכנה ש

. בסוגיה לטיפול יותר המתאי� המודל שהוא – "המודל המשולב "– בריבוי הורי� להכרה

 הורי� משני ביותר להכרה המודל יישו� את דוגמאות באמצעות המאמר ימחיש לבסו�

  .הגרעינית המשפחה הגדרת עונות על שאינ� משפחתיות מסגרותב אחד לילד

 
חוקרת אורחת .  העברית בירושלי�באוניברסיטהלמידת מחקר לתואר דוקטור בפקולטה למשפטי� ת   *

והשופטי�  ÌÈËÙ˘Óחברי מערכת , ברק מדינה, אורית ג�, אני מודה לארז אלוני. באוניברסיטת קולומביה
 .הכתוב במאמר משק� את עמדתי האישית בלבד. האנונימיי� על הערותיה� המועילות

אלא א� , אינו מעיד בהכרח על העדפותיה� ונטיותיה� המיניות של ההורי�" וסקסואלי�הטר"המונח   1
אינו " הטרוסקסואלי� "שהמונחמאחר .  גבר ואישה–ורק על העובדה שמדובר בהורי� בני מיני� שוני� 

אישה החיי� ל לגבר והיאכאשר ההתייחסות " ממי� שונה"בהמש� המאמר במונח אשתמש , מדויק דיו
 .ק בית משות� כזוגיחד במש
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‡Â·Ó .‡ .˙‚ˆ‰‰ÈÚ·‰  .1 .הגדרת הורות ומשמעות  –  הורה על פי המשפט הישראלימיהו

 ממי� בדר� כלל, בלבד הורי� בשני המשפט והכרת ההורית הבלעדיות. 2 ;המעמד ההורי

 הכרה נגד טיעוני�. ÌÈ�ÂÚÈË„Á‡ „ÏÈÏ ÌÈ¯Â‰ È�˘Ó ¯˙ÂÈ· ‰¯Î‰‰ „‚�Â „Ú·  .1. ·; שונה

ÌÈÏ„ÂÓ . ‚ ;טיעוני� בעד הכרה ביותר משני הורי� .2; לה� והמענה הורי� משני ביותר

„Á‡ „ÏÈÏ ÌÈ¯Â‰ È�˘Ó ¯˙ÂÈ· ‰¯Î‰Ï ÌÈ�Â˘ .1 .יררכיהיה מודלה. 2 ;שוויוניהמודל ה ;

 על פי , במשפט המשווה ובספרות,ניתוח הגישות הבאות לידי ביטוי במשפט הישראלי .3

‰‰˘ÏÂ˘Ó‰ Ï„ÂÓ‰ .‰.  ÏÚ ÌÈ¯Â‰ È�˘Ó ¯˙ÂÈ· ËÙ˘Ó‰ ˙¯Î‰ Ï˘ ‰ÚÙ·. „ ;מודלי�ה

ÌÈÒÂÙ„ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó  .1. ש "תמ. 3 ;משפחות סבב שני. 2 ; אחרתהורות משותפת

  .‡Â .¯·„ ˙È¯Á ;אבות לאותו הילד שני –. �.Ó' �. ‰.‡ 50330/04) א"ת(

  מבוא

 משפחה לענייני המשפט בית פותח זה במשפט" ?הייתכ� –  לילדה קטנה אחתאבות שני"

 אבותה להיחשב מעונייני� גברי� שני בהש בסיטואציה העוסק דינו פסק אתאביב �בתל

 חינהמב אביהל ייחשב אכ� השניי� מבי� מי להכריע המשפט בית ועל ,ילדה של המשפטיי�

 ההתעברות ונישא לה שנית בעת הגברי� הטועני� לאבהות היה נשוי לא� אחד 2.משפטית

של הילדה  אביה הביולוגי הוא הגבר השני הטוע� לאבהות  לטענתו של.במהל� המשפט

 קשרלילדה , חוות דעת המומחה שהוגשה בתיקלפי . גידל אותה מיו� היוולדהוהוא ש

 ושני הגברי� הטועני� הא� –ההוריות בחייה  הדמויות שלוש ע� משמעותי מובח�

 באב הכרה 4. ג� האפוטרופא לדי� שמונתה לה ציינה כי הקטינה מכירה שני אבות3.לאבהות

 היה בה כדי מיו� היוולדה כאב ביולוגי אותה גידל ואשר הילדה ע� יותר חזק קשר שלו

 הילדהשהרתה את  באב שהיה נשוי לא� בעת הכרה, מנגד. לממזרה תיחשב שהילדה לגרו�

 רב נפשי לנזק תוביל הפסיכולוגי אביה ששימש מי לבי� הילדה בי� הקשר ניתוקל כ�וב

 לילדה שבה, זו מעי� לסיטואציה מספק מענה נות� אינו הקיי� היו� יהמצב המשפט. לילדה

  5.הוריות דמויות שלוש ע� משמעותי קשר

 הגירושי� שיעור בשל. המשפחתי התא במבנה לתמורות הובילו חברתיי� שינויי�

 הורה ביולוגי וב� הכוללות ילדי� בחברה המערבית חיי� היו� במסגרות משפחתיות 6הגבוה

 
 ).14.2.2011, בנבו פורס� (.�.Ó' �. ‰.‡ 50330/04) א"משפחה ת(ש "תמ  2
 . לפסק הדי�6.7' פס, ש�  3
 . לפסק הדי�3.3 'ספ, ש�  4
 על. 3.ה בפרק להל� יובאו הנתו� במקרהאליה הגיע בית המשפט ש העובדות בפסק הדי� והתוצאה פירוט  5

 '‰' �' � 24955�03�11) א"מחוזי ת(ש "עמ: ערעורי� שני גשוהו המחוזי המשפט בית של דינו פסק
, בנבופורס�  (‰ÓÌÈ�Ù˘¯„ ' �' ‰ 60381�03�11) א"מחוזי ת(ש "ועמ )28.8.2012, פורס� בנבו(

 בקשת רשות ערעור לבית המשפט הוגשה אביב�בתל המחוזי המשפט בית החלטת על). 28.8.2012
 .))16.10.2012,  בנבופורס� (È�ÂÏÙ � 'È�ÂÏÙ 7038/12מ "בע(העליו� 

 להתגרש ראו �יהסיכוי על המשפיעי� והגורמי� השני� לאור� בישראל הגירושי� בהיק� היהעלי לעניי�  6
הלשכה  (" היק� הגירושי� וגורמי� המשפיעי� על הסיכויי� להתגרש–גירושי� בישראל " דוברי� נורית

 התגרשו 2009 בשנת .www.cbs.gov.il/publications/tec13.pdf )2005  דצמבר,המרכזית לסטטיסטיקה
 אוכלוסיהב 1.9�ו הכללית באוכלוסיה 1.8 היה 2009 בשנת הגירושי� שיעור. בישראל זוגות 13,233
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במצב . הילדבחייו של  לעתי� ב� הזוג של ההורה הביולוגי ממלא פונקציות הוריות 7.זוגו

 של ההורה זוגו לקבל מעמד משפטי של הורה כלפי הילד על ב� כדי, המשפטי הקיי� היו�

אימו� כזה יתאפשר רק א� ההורה הביולוגי השני יסכי� לוותר על מעמדו . אמ� את הילדל

 ינותק הקשר המשפטי , דוקטרינת האימו� בישראלעל פי,  במצב דברי� זהלפיכ� 8.ההורי

לסבית קיימות �כי בחברה ההומו,  יש להוסי�על כ� 9.בי� הילד לבי� ההורה הביולוגי השני

, רת� לעתי� מעורבי� בגידול הילד הוריו הביולוגיי� ובני זוג�במסגשמסגרות משפחתיות 

כ� יש המחליטי� להביא לעול� ילד במשות� . לילד ארבע דמויות הוריותאפשר שיהיו כ� ו

  .ללא קשר לנטיית� המינית, ללא קיומה של מערכת יחסי� אינטימית ביניה�

 ביולוגיי� הורי� השלוש של קיומ� היו� מאפשרת הפריו� טכנולוגיית התפתחות ג�

 הסיטואציות. ריו�יהה את שנשאה וא� הזרע בעל אב, הביצית בעלת א�: אחד לילד

 ה� מגוונות ביולוגיי� הורי� שלושה של הסוגיה לעלות עשויה במסגרת� אשר החברתיות

 בתרומת ביצית מתורמת ידועה לבני זוג ממי� שמדובר בה� מצבי� , בי� היתר,וכוללות

 הילד את שתגדלנה כדי זוגה לבת הביצית אתתורמת  אחת זוג בת �שבהמצבי� ; שונה

 ללא רווקה אישה בה�ש מצבי�; ידוע הוא א� הזרע ותור�, משפחתי תא במסגרת יחדיו

 מתורמי� שניה�, זרע ותרומת ביצית תרומת קבלת לאחר ריו�יה נושאת זוגית יחסי� מערכת

 מאפשר החוקא�  ידוע זרע תור�או  (המיועד האב את שכוללי� פונדקאות מקרי; ידועי�

והא� הנושאת , או תורמת ביצית ידועה) בהנחה שהביצית שלה( הא� המיועדת 10,)זאת

 התפתחויות אלו מאפשרות א� את קיומ� של יותר 11).בהנחה שהביצית איננה שלה(

  .בה� ההורי� המיועדי� אינ� קשורי� גנטית לילדשבמצבי� , משלושה הורי� לילד

 
, ÔÂ˙�˘ ÈËÒÈËËÒ Ï‡¯˘ÈÏÒÓ  '62 171–177ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעניי� זה . היהודית

  .www.cbs.gov.il/shnaton64/st03_01.pdf) 2011 (3.1 לוח
" מעמד� המשפטי המצוי והרצוי של בני זוג של הורי�: הורי� או זרי�"פריגת ודפנה הקר � בלכראיילת  7

ÌÈËÙ˘Ó 2010 (6, 5 מ( ;Katharine T. Bartlett, Rethinking Parenthood as an Exclusive Status: 
The Need for Legal Alternatives When the Premise of the Nuclear Family Has Failed, 70 VA. 
L. REV. 879, 881 (1984); Laura T. Kessler, Community Parenting, 24 WASH. U. J.L. & POL’Y 

47, 53 (2007).  
 המשפט לבית ילדי� אימו� חוק מאפשר, חריגי� במקרי�. 1981–א"התשמ, ילדי� אימו� לחוק 8' ס  8

�בר ילדה על ולהכריז הורה של המשפטי מעמדו את לשלול� .לחוק 13 'בס המופיעות עילותה לפי אימו
 .ילדי� אימו� לחוק 16' ס  9
אינו מאפשר היו� , 1996–ו"התשנ, )היילוד ומעמד הסכ�אישור  (עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק) 4(2' ס  10

אלא דורש שהזרע שבאמצעותו תופרה , במדינת ישראל הלי� של פונדקאות באמצעות תרומת זרע
 .ושתל בא� הנושאת יהיה של האב המיועדהביצית אשר ת

 אינו מאפשר היו� במדינת ישראל הלי� של פונדקאות תו� עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק) 4(2' ס  11
 .אלא דורש שהביצית תהיה של הא� המיועדת או של תורמת ביצית, שימוש בביצית של הא� הנושאת

 הורי� משלושה עובר יצירת מאפשרות, לשימוש הוכנסו טר� אשר, נוספות טכנולוגיות התפתחויות
. אחרת מאישה ביצית של ומיטוכונדריה אחת אישה של ביצית בגרעי� שימוש באמצעות, גנטיי�

 א�, הזרע בעל אב: ביולוגיי� הורי� ארבעה יהיו לילד בוש למצב להוביל עשויה זו טכנולוגית התפתחות
 Ewen ראו זה לעניי� .הנושאת והא� הביצית של המיטוכונדריה בעלת א�, הביצית גרעי� בעלת

Callaway, UK Sets Sights on Gene Therapy in Eggs, NATURE, Jan. 24, 2012, available at 
www.nature.com/news/uk-sets-sights-on-gene-therapy-in-eggs-1.9883; Ben Hirschler, Scientists 
Create Three-Parent Embryos, REUTERS, Feb. 5, 2008, available at www.reuters.com/ 
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 הגירושי� שיעור, הפריו� טכנולוגיית ה שלוהתקדמות השהתפתחות אפוא לראות אפשר

 המשפחה במבנה לשינויי� הובילו  כל אלה– שחלו האחרות החברתיות והתמורות העולה

 וילדיה� שונה ממי� הורי� זוג הכוללת הגרעינית המשפחה. בחברה המשפחה ובתפיסת

 המשפט, זאת ע� 12.הרווח יחידה המשפחתי המודל עוד אינה המאומצי� או הביולוגיי�

 13.והנורמטיבי המועד� המשפחתי כמודל המסורתית הגרעינית למשפחה להתייחס ממשי�

 ורביה משפחה, מי� בי� קשרי� יוצרי� ה�. כפרדיגמה הזוג את תופסי� המשפחה דיני

א� ורק , ככלל,  בישראלהמשפט כ� מכיר 14.שניי� של כמנהג מאלה אחד כל וממשיגי�

 המשפט אינו נות� מענה בכ� 15. א� אחת ואב אחד–לילד יהיו שני הורי� באפשרות ש

. חוקתית הגנה לה� מקנה ואינו  חלופיות במסגרות משפחתיותהנוצרות היחסי� מערכותל

 ה� פוגע הדבר ,הדי� של רשמית הכרה מקבלי� אינ� בפועל המתקיימי� הורות יחסי כאשר

  16.כהורה בפועל שמתפקד במי וה� בילד

. המאמר להציג קווי פתיחה לדיו� באפשרות להכיר ביותר משני הורי� לילד אחד מטרת

 המאמר אבקש לטעו� כי המשפט למעשה כבר מכיר באפשרות לחרוג מהמסגרת במסגרת

 ולפיכ� המעבר לשלב הבא של הכרה פורמלית , לילד מסוי�שונה ממי�של שני הורי� 

אלא ,  מלכתחילהלהצטייר עשויכפי שהוא ביותר משני הורי� לילד אחד איננה דבר מהפכני 

 לכלל החריגי�.  במערכות יחסי� הקיימות ממילא בחברהלהכרה קדימה חשובא� ורק צעד 

 
article/2008/02/05/us-embryo-parents-idUSL0516465820080205; הבריאות משרד ˙ÂˆÏÓ‰ 

‰„ÚÂÂ‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰¯„Ò‰ ˙È˙˜È˜Á Ï˘ ‡˘Â� ÔÂÈ¯Ù‰ ‰„ÏÂ‰‰Â Ï‡¯˘È· 41–42) 2012() להל� :
‰„ÚÂÂ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÔÂÈ¯Ù ‰„ÏÂ‰Â Ï‡¯˘È·(.י� כי הוועדה הציבורית לבחינת פריו�  בהקשר זה יש לצי

אי� לראות , והולדה סברה שבשל ההשפעה המזערית של תורמת המיטוכונדריה על הגנטיקה של העובר
 ).41' בעמ, ש�(בתורמת זו כא� או כבעלת מעמד כלשהו כלפי הוולד שיוולד כתוצאה מהתרומה 

ווקות כאפשרות חשובה לנשי� ויחסו של ר: 'סקס והעיר הגדולה'ול 'בתולה זקנה'מעבר ל" הקר דפנה  12
 פנחס; 7ש "הלעיל , פריגת והקר�בלכר; )2005 (922, 903 כח È�ÂÈÚ ËÙ˘Ó" המשפט הישראלי אליה

על "שיפמ� : להל� ()2005 (643 כח È�ÂÈÚ ËÙ˘Ó" קווי פתיחה לדיו�: על המשפחה החדשה "שיפמ�
 ÔÈÓ" מודרניות�בי� משפחתיות לפוסט: משפחות בישראל"אוי 'ביז�פוגל סילביה; ") החדשההמשפחה

¯„‚ÈÓ‰˜ÈËÈÏÂÙ  107) אדר מתת; )1999, גיורא רוז� עור�� ÂÁÙ˘Ó ‰ÈÈ‡¯· ˙È‚ÂÏÂÈˆÂÒ˙ בוניס
˙È‚ÂÏÂÙÂ¯˙�‡Â 66–68) 2007.( 

' בעמ, 12ש "העיל ל,  החשיבות שמיוחסת למשפחה הגרעינית בחברה המערבית ראו למשל הקרעל  13
" גבולות ומשפחה, על זכויות"פריגת �בלכר איילת; 11, 7' בעמ, 7ש "הלעיל , פריגת והקר�בלכר; 919
È�ÂÈÚ ËÙ˘Ó 2003 (554–552, 539 כז( ;Melissa Murray, The Networked Family: Reframing the 

Legal Understanding of Caregiving and Caregivers, 94 VA. L. REV. 385, 437 (2008); Alison 
H. Young, Reconceiving the Family: Challenging the Paradigm of the Exclusive Family, 6 

AM. U. J. GENDER & L. 505, 506, 509–511, 517 (1998).  
14  Susan F. Appleton, Parents by the Numbers, 37 HOFSTRA L. REV. 11, 11 (2008); Sacha M. 

Coupet, “Ain’t I a Parent?”: The Exclusion of Kinship Caregivers from the Debate over 
Expansions of Parenthood, 34 N.Y.U. REV. L. & SOC. CHANGE 595, 618 (2010); Melanie B. 
Jacobs, More Parents, More Money: Reflections on the Financial Implications of Multiple 

Parentage, 16 CARDOZO J.L. & GENDER 217, 220 (2010) )להל� :Jacobs, More Parents More 
Money(.  

 .1951–א"התשי,  לחוק שיווי זכויות האישה3' ס  15
566/11� " זה ראו בגבהקשר  16 ËÓÓ�„‚Ó � '„¯˘Ó ÌÈ�Ù‰, 2' סוברא� ופ' לפסק דינו של השופט ג12' פס 

 .)28.1.2014, בנבו פורס� (דנציגר דינו של השופט לפסק
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א� , חוצי� את מגבלות המגדר והכמות , מכירהמשפט בה�ש ,בדבר שני הורי� ממי� שונה

חסי�  ואינ� נותני� מענה כולל ומספק למערכות י מאודה� חלי� בנסיבות ספציפיות

, אחד לילד הורי� משני ביותר להכיר האפשרות. חלופיות משפחתיות במסגרות הנוצרות

 ההוריות היחסי� מערכות במגוו� יותר רחבה הכרה מאפשרת, לכ� המתאימי� במצבי�

 של וה� הילד של ה� טובת� את ומשרתת אותו המגדלי� המבוגרי� לבי� ילד בי� שנוצרות

  .אותו המגדלי� המבוגרי�

הכרה משפטית ביותר משני , לתת מענה לתמורות שחלו במבנה התא המשפחתיכדי 

לוגיה ואל מעבר להורות המבוססת על בי" הורות"הורי� תדרוש להרחיב את הגדרת ה

� ובה�, ביולוגיה על מבוססת שאינה בהורות להכרה אפשריות גישות כמה קיימות. ואימו

 מי שמתפקד בפועל כהורה של הילד ורה הלפיה ייחשבש Functional(,17 (התפקודית הגישה

 מי שיז� את  הורהלפיה ייחשבש, גישת הכוונה;  הפסיכולוגיי� של הילדצרכיווממלא 

 להביא כדיביצית /מי שקיבל תרומת זרע: לדוגמה (אותוהבאת הילד לעול� והתכוו� לגדל 

ת בה� גישות נית� לראוו,  גישות אלו אינ� בהכרח גישות מתחרות18).אותו יגדלשלעול� ילד 

 להכיר יכול המשפט. שלה היא מתאימה מופעלת בסיטואציה שכל אחת מה�, משלימות

הכרעות שיפוטיות , אפוטרופסות משותפת,  אימו�היתר בי�ו, בריבוי הורי� במגוו� דרכי�

חקיקה , הכרה בחוזי� המקני� זכויות וחובות הוריות, או בדיעבד) לפני הולדת הילד(מראש 

. ועוד, מסוימי�אוטומטית ביותר משני הורי� בעת לידת הילד במצבי� המאפשרת הכרה 

  לא אדו� נועד להוות בסיס לדיו� נרחב יותר בסוגיהשהמאמר ומאחר היריעה קוצר מפאת

 ובניתוח הגישות השונות המרובה בהורות להכיר הראויה המשפטית בדר� המאמר במסגרת

 המשפטיי� הכללי� את תווהולא א, ימו�להכרה בהורות שאינה מבוססת על ביולוגיה או א

 הרחב המגוו� בשל כי אציי� האומר בקצירת. הורי� בריבוי הכרה צור� ללעצבאות� יש ש

 נראה שיהיה צור� ביותר מהסדר משפטי אחד הקיימות ההוריות היחסי� מערכות סוגי של

   19. בחברההמצויותכדי להכיל את השונות בי� מערכות היחסי� ההוריות 

 :אופני�בכמה  וחדשני ייחודי והינו הקיימת האקדמית הכתיבה על מוסי� זה מאמר

מניח קווי פתיחה לדיו� בסוגיית ההכרה ביותר משני הורי� במשפט המאמר , ראשית

 כתיבה העוסקת באפשרות להכיר בריבוי הורי�ה המחקרית הישראלית בספרות. הישראלי

דנה באופ� ישיר בסוגיה על מכלול כמו כ� הכתיבה הקיימת בתחו� איננה . אינה רבה

 
; 34–27' בעמ, 14ש "הלעיל , Appleton; 24–19' בעמ, 7ש "הלעיל , פריגת והקר�בלכר למשל ראו  17

Kessler , 65–63' בעמ, 7ש "הלעיל ;In re Parentage of L.B., 122 P.3d 161, 163, 167–168, 171, 
176–177 (Wash. 2005); Kinnard v. Kinnard, 43 P.3d 150, 153–154 (Alaska 2002); Nancy D. 
Polikoff, This Child Does Have Two Mothers: Redefining Parenthood to Meet the Needs of 
Children in Lesbian-Mother and Other Nontraditional Families, 78 GEO. L.J. 459, 471, 484, 

486–487, 573 (1990).  
 In re Marriage of Buzzanca, 61 Cal. App. 4th 1410, 1412–1413, 1428  זה ראו למשללעניי�  18

(1998); Johnson v. Calvert, 851 P.2d 776, 782 (Cal. 1993).  
 הילד את לגדל כוונהב גבר ע� בשיתו� ילד לעול� מביאות לסביות זוג בנות שבה סיטואציה למשל כ�  19

 של לחייו נכנס ביולוגי הורה של זוג ב� שבה מסיטואציה אחרת התייחסות ודורשת שונה היא ,במשות�
 . הורית יחסי� מערכת עמו ומפתח חייו של יותר מאוחר בשלב ילד
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 20"מעמד� המשפטי המצוי והרצוי של בני זוג של הורי�: הורי� או זרי�"במאמר� . היבטיה

לקונה הקיימת במשפט הישראלי בשאלת הסדרת ב הקר ודפנהפריגת �בלכר איילת דנות

 והקר פריגת�בלכר של מאמר�. ההכרה ביחסי� הנרקמי� בי� ילדי� לבי� בני זוג של הוריה�

 הורה של הזוג ב� של למעמדו בנוגע בישראל והפסיקה החקיקה מכלול את לראשונה ממפה

 בשאלה ישירות ד� אינו מאמר� זאת ע�. זה מעמד של משפטית להסדרה מודל ומציע

 המאמר, בנוס�. העקרונית והבסיסית א� על המשפט להכיר ביותר משני הורי� לילד אחד

במסגרת מערכות יחסי� בי� בני ") הורי� חורגי�("הורי�  במעמד� של בני זוג של מתמקד

ואינו ד� במכלול מערכות היחסי� הנוצרות בי� ילדי� לבי� דמויות , זוג ממיני� שוני�

רות זפר� מתייחסת לאפשרות להכיר ביותר משני הורי� לילד אחד במאמרה . הוריות אחרות

 ע� זאת זפר� איננה 21.ילדמהות ביולוגיות לאותו היהעוסק באפשרות להכיר בשתי א

על לפיו ש את סוגיית ריבוי ההורי� אלא א� מציגה כיוו� מחשבה ראשוני  במאמרהמנתחת

יש להכיר בנסיבות ,  מודל קביעת ההורות שהציעה ואשר מבוסס על שיח היחסי�פי

 בסוגיית מסודר דיו� לראשונה עור� זה מאמר. המתאימות ביותר משני הורי� לילד אחד

  .הישראלי במשפט הורי� משני ותרבי ההכרה

את ההצעות הקיימות בספרות המשפטית ובמשפט המשווה ממפה  המאמר, שנית

המאמר מקב� את .  קריטריוני� שוני�לפילהתמודדות ע� ההכרה בריבוי הורי� ומסווג� 

" המודל השוויוני"אות� אני מכנה ש באמצעות שני מודלי� תאורטיי� �ההצעות וממשיג

   22".ררכיייהה המודל"ו

 "המודל המשולב "– מודל תאורטי חלופי להכרה בריבוי הורי�  מציע המאמרשלישית

  .בסוגיה לטיפול יותר המתאי� המודל שהוא להראות ומבקש –

 אציג את המצב המשפטי הקיי� בישראל בכל הנוגע להגדרת הורות ואדו� א בפרק

 ב פרק. שונה ממי�י הורי�  של שנסיטואציות המשפט הבלעדיות ההורית ובהעדפת בעקרו�

 במסגרת. ידו� בטיעוני� בעד ונגד האפשרות להכיר פורמלית ביותר משני הורי� לילד אחד

כמו כ� .  מודלי� אפשריי� להכרה משפטית ביותר משני הורי� לילד אחדאסרטט גפרק 

 המודלי� בראיאנתח את הגישות הבאות לידי ביטוי בספרות המשפטית ובמשפט המשווה 

 פרק.  היו�כירבה� המשפט הישראלי מש שונה ממי� בחריגי� לכלל בדבר שני הורי� �ואדו

". המודל המשולב "– המוצע במאמר זה להכרה פורמלית בריבוי הורי� המודלציג את י ד

 ייש� את המודל המשולב על מסגרות משפחתיות אלטרנטיביות הקיימות בחברה ה פרק

  .הישראלית

  

  

 
 .7ש "הלעיל , הקרופריגת �בלכר  20
 ג ÔÈ„ ÌÈ¯·„Â" המי� לילד שנולד לבנות זוג מאותו ימהות הגדרת א– יש ג� שתיי� ימהותא "זפר� רות  21

 ").שתיי� ג� יש ימהותא "זפר�: להל�) (2007 (396, 351
, 14ש "הלעיל , Appleton ראו למשל . לציי� כי קיימת כתיבה אקדמית שהציעה טרמינולוגיה דומהיש  22

 .Katharine K. Baker, Bionormativity and the Construction of Parenthood, 42 GA; 59–58' בעמ
L. REV. 649, 708–709 (2008). 




   משני הורי
 לילד אחדרביותעל האפשרות להכיר  ?שניי
 לטנגו) רק(צרי�   ד"עתש מד משפטי

421  

 הבעיה הצגת. א

 הגדרת הורות ומשמעות המעמד – הישראלי המשפט פי על הורה מיהו .1

 ההורי

 סטטוס לה� ומקנה ילדיה� של" הטבעיי�אפוטרופסי� ה "ההורי� את מגדיר בישראל החוק

 בנוגע וחובות זכויות וכ� כהורי� למעמד� הנוגע בכל בלעדיות בחובו הכולל משפטי

אפוטרופסות ההורי� כוללת את " קובע כי והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק 23.לילד

יד �הכשרתו לעבודה ולמשלח, לימודיו, לרבות חינוכו, החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטי�

וצמודה לה הרשות להחזיק בקטי� ולקבוע את ; ניהול� ופיתוח�, וכ� שמירת נכסיו, ועבודתו

להוריו בכל  במקביל קובע החוק את חובת הקטי� לציית 24".והסמכות לייצגו, מקו� מגוריו

  25.עניי� הנוגע לאפוטרופסות� תו� כיבוד אב וא�

�, ההורי� תפקידי את המגדיר, והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק 15 סעי

 הבחנה ליצור מבלי, "סמכות"ו" רשות", "זכות", "חובה "במונחי� בערבוביה משתמש

 אלו מונחי�מ אחד כל של המשפטית המשמעות את להבהיר ומבלי הביטוי� בי� ברורה

ל בחובה של ההורה למלא את ו מלומדי� רבי� סבורי� כי מדובר קוד� כ26.זה בהקשר

 כלפי המדינה ולא כלפי היאוכי מכל מקו� הזכות , תפקידי ההורות ורק לאחר מכ� בזכות

   27.הילדי�

�, והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק 15 בסעי� המנויי� על התפקידי� נוס

 כ� .הפסיקה מכוח וכ� החוקי� ספר פני על הפזורות וחובות זכויות עוד להורי� מוקנות

 הטיפול סוגיית את ככוללל "הנ 15 בסעי�" הקטי�צרכי  "המונח את פירשההפסיקה , למשל

בה יתחנ� ש דוגמאות נוספות ה� זכות ההורי� לבחור במסגרת החינוכית 28.בקטי� הרפואי

 31; ולשנות את שמו הפרטי�30 היוולדו זכות ההורי� להעניק ש� פרטי לילד ע29;ילד�

  32.והחובה בדבר תשלו� מזונות

 
 .האישה זכויות שיווי לחוק 3' ס; 1962–ב"התשכ,  הכשרות המשפטית והאפוטרופסותלחוק 15–14' ס  23
 .והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק 15' ס  24
 .לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 16' ס  25
˙ �ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰˜È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Úמשרד המשפטי�   זה ראובעניי�  26

–Â„ "Â˙ÁÙ˘ÓÂ „ÏÈ‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á 35) 2003) (להל� :‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ ÁÂ„(; שאקי '  חאבנר
 ).1983 (87–83, 59 ט È�ÂÈÚ ËÙ˘Ó" 'זכות ההורי� למשמורת ילדיה� הקטיני�'עיו� מחודש בטיבה של "

 .35' בעמ, 26ש "לעיל ה, ˙ ‰ÚÂ ÁÂ„‰�˘Ó„; 118, 90–87, 85' בעמ ,�ש  27
 דינו של השופט אורלפסק  19' פס, 830) 4(ד נא" פ,‡Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ '¯Î‰ � 5587/97א "רע  28

מ "בע; )1994 (724, 711) 1(מחד "פ ,ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ � '˙È�ÂÏÙ 1354/92א "ע; )1997(
5710/05 È�ÂÏÙ � 'È�ÂÏÙ, 2006( לפסק דינה של השופטת ארבל 9' פס, 663) 2(סאד "פ .( 

 בחופש לבחור בי� מוסד חינוכי ממלכתי לבי� מוסד ממלכתי דתי או מוסד חינו� מוכר א� שאינו הכוונה  29
ה לתקנות לימוד 44�ו, 36, 26, 25, 15 ' ולתק1953–ג"התשי,  לחוק חינו� ממלכתי20 ' סעל פי, רשמי

כמו כ� קיימת האפשרות להקמת בתי ספר פרטיי� . 1959–ט"התשי, )רישו� (חובה וחינו� ממלכתי
,  לחוק לימוד חובה5' סכמו כ� . 1969–ט"התשכ, בפיקוח המדינה בהתא� לחוק פיקוח על בתי ספר

 לפי עליה� לפטור הורי� מהחובות המוטלות  מוסמ�לפיה� שר החינו�ש קובע חריגי� ,1949–ט"התש
 הכרת הוא עיניה� ראות לפי ילדיה� את לחנ� הורי� של לזכות� הבולטי� י�הביטוי אחד. החוק אותו

 – ביתי חינו� "שרד החינו� מ של37–3.1 קבע אתהורב מוסדר זה עניי�". הביתיחינו� ה" במוסד המדינה
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 ביותר הרחב הוא זו זכות על ההגנה היק�. חוקתי מעמד בפסיקה קיבלה להורות הזכות

 יילקח שלא הזכות קרי, הזכות של ביותר והגרעינית הבסיסית הצורה על בהגנה כשמדובר

 בנוס� קבעה הפסיקה 34.� על פי החוק עילת אימואי� כל עוד 33הסכמת� ללא מהוריו הילד

 הנהנית ,כי להורי� נתונה זכות יסודית לאוטונומיה בהחלטות הנוגעות לגידול ילדיה�

  35.מעצמה ניכרת

 בענייני מקי� חוקי הסדר בישראל אי� וממילא, הורה מיהו מגדיר אינו בישראל החוק

 מדובר בהגדרה 36.ילד של בהורתו חלק שנטל מי הוא הורה, הפסיקה פי על. הורות

 נקודת מוצא זו להגדרת הורות דומה למצב 37.י�עובדתית הנשענת על נתוני� ביולוגי

   38. קרבה ביולוגיתלפיהקובע את ההורות , במשפט העברי

�, הורות להגדרת הנוגע בכל הישראלי במשפט המוצא נקודת הוא ביולוגי שקשר א

 הדוגמה. המשפט יציר ורותה קרי, חוקית בהורות א� מסוימי� במצבי�  מכירהמשפט

 חוק לפי פורמלי באימו� מכיר הישראלי המשפט. ילדי� אימו� סוגיית היא ביותר הבולטת

� בחזקת הישראלי המשפט מכיר, בנוס�. הורה של סטטוס לקבל אד� של כדר� ילדי� אימו

 
4363/00� "זה ראו ג� בג לעניי� .)1.4.2009" (נהלי� „ÚÂ ‰È¯ÂÙ� ˙ÈÏÚ  'ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘, 203) 4(נוד "פ ,

, פרטי חינוכי מוסד לילדו לבחור אד� שלזכותו ): "2002 (יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ17' פס
� " בג;"כאחד הפנימי ובמשפט הבינלאומי במשפט, ובעול� באר� הוכרה, הממלכתית למסגרת חלופי

8437/99 ˙˘¯ È�‚ ·Á" „ı¯‡· ˘„Â˜‰ ,‰˙ÂÓÚ ‰ÓÂ˘¯�  'ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘, 2000 (81, 69) 3(נדד "פ.(  
 .1956–ז"התשט,  לחוק השמות4' ס  30
  .לחוק השמות 13' ס  31
 .1959–ט"התשי, )מזונות(א לחוק לתיקו� דיני משפחה 3–3' ס  32
 של דינו לפסק 12–9' פס, 461) 1(ד לח" פ,ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ � '˙È�ÂÏÙ 577/83א " למשל עראו  33

 לפסק דינו של השופט 30 'פס, ‰È�ÂÏÙ�  '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ 366/06מ "בע; )1984 (ברק השופט
, 48) 1(נד "פ ,ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ � '˙È�ÂÏÙ 7015/94א "דנ; )14.2.2007,  בנבופורס�(וברא� 'ג

; )1995 (דורנר לפסק דינה של השופטת 10' פסו חשי� )כתוארו אז( דינו של השופט לפסק 24–21' פס
 ).1983(י� לפסק הד 4' פס, 1) 2(לטד "פ ,ÌÈ�ÂÏÙ � 'È�ÂÓÏÙ 783/81א "ע

 .ילדי� אימו� חוק ל13' סבמנויות ה העילותראו   34
 .860–859' בעמ, 28ש "ה לעיל ,‡Î¯ עניי�  35
�‡Ï 86/63א "ע  36È„Ùˆ�  'ÔÈÓÈ�·,1963 (1425, 1419 יזד " פ.( 
; 2000–א"התשס, גנטי מידע לחוקא 28' ס; 659' בעמ, 12ש "לעיל ה, "על המשפחה החדשה"שיפמ�   37

 נחספ; )È�È„ÌÈ˘È‡  , ‰�È„ÓÏ ˙„ ÔÈ· ‰˘Â¯ÈÂ ‰ÁÙ˘Ó–˙Â˘„Á ˙ÂÓ‚Ó  46) 2004 קורינאלדי מיכאל
רות זפר� ; )·È�È„ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï‡¯˘Èשיפמ� : להל� ()1989 (112, 23 כר� ב „Ï‡¯˘È· ‰ÁÙ˘Ó‰ È�Èשיפמ� 

 ב „ÌÈ¯·„Â ÔÈ"  בנסיבות של הולדה מלאכותית כמקרה מבח�הורות הגדרת –ה בעיד� הגנטי המשפח"
על פגמיו של ההסדר הקיי� בדי� הישראלי בשאלת ? של מי אתה ילד" זפר� רות; )2006 (234, 223

פריגת �בלכר; ")?של מי אתה ילד"זפר� : להל�) (2002 (316–315, 311 מו ‰ËÈÏ˜¯Ù" קביעת אבהות
תמר  (ÂÈÂÎÊ „ÏÈ‰ ËÙ˘Ó‰Â ÈÏ‡¯˘È‰ 389 ,404˙" רישיו� הורות" טריגר צבי; 9' בעמ, 7ש "לעיל ה, והקר

 מהפסיקה נית� ללמוד כי ההורות מבוססת על ג� ").רישיו� הורות"טריגר : להל� ()2010, מורג עורכת
�" בגלעניי� זה ראו. נתוני� ביולוגיי� 6483/05 Ô‡„Ú˜ � '¯˘ ÌÈ�Ù‰, פורס� (הדי�לפסק  16, 11' פס 

' È�ÂÓÏÙ˙ � 614/76א "ע; )1972 (701) 1(ד כו" פ,˘¯Á¯Ó 'ÔÈÏ· � 664/71א "ע; )9.8.2010, בנבו
È�ÂÓÏ‡,1977 (88–87, 85) 3(ד לא" פ( ;5464/93א "ע È�ÂÏÙ � 'È�ÂÓÏ‡, מחד "פ)863–861, 857) 3 

, בנבו פורס� ( לפסק הדי�ז"י–ד"י' פס ,ÏÙ˙È�Â � 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ 9752/08מ "בע; )1994(
19.1.2009.( 

 .43' בעמ, 37ש " הלעיל, קורינאלדי; 314' בעמ, 37ש " הלעיל ,"?של מי אתה ילד "זפר�  38
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קמה חזקה ,  כלל זהעל פי 39.העברי מהמשפט שאב אותהש" הבעל אחר בעילותרוב "

, מדובר לכאורה בחזקה הניתנת לסתירה. לה של א� הילד הוא אביו הביולוגילפיה בעש

בה� מכחיש הבעל ש החשש מפני תיוג הילד כממזר על פי הדי� העברי במצבי� בשלאול� 

 בעקבות חקיקת 40.יהימדובר בא� יהודכאשר , הפכה חזקה זו לכמעט חלוטה, את אבהותו

� למעשה מבית המשפט האפשרות להורות על  נשללת היו41,)3 'מסתיקו� (חוק מידע גנטי 

, בה� קיי� חשש לממזרות לפי די� תורהשביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה במצבי� 

 לחוק מידע גנטי א� עיג� למעשה בחוק את חזקת 3 ' תיקו� מס42.למעט במקרי� חריגי�

א� ש הבמקריה וקבע כי ימעורבת א� יהודאי� בה� שג� במצבי� " רוב בעילות אחר הבעל"

 עלולי� הבדיקה שממצאי לאד� הקטי� ללידת שקדמו הימי� �300הקטי� הייתה נשואה ב

 עריכת על המשפט בית יורה לא, זולתו אד� של אבהותו את לקבוע או אבהותו את לשלול

 
 .326' בעמ, 37ש "לעיל ה, "?של מי אתה ילד"זפר� ; ב"ע,  חולי� יא,בבלי  39
, קורינאלדי; )1994 (23, 21–18, 13' פס, 711) 1(מחד "פ ,ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ � '˙È�ÂÏÙ 1354/92א "ע  40

 על לביקורת. 328–327' בעמ, 37ש " הלעיל ,"?של מי אתה ילד "זפר�; 48–47' בעמ ,37ש "לעיל ה
 „È�È שיפמ� ראו, לממזרות חשש של במצבי� אבהות לבדיקת צו נית� לא לפיהש, המשפט בית עמדת

‰ÁÙ˘Ó‰ Ï‡¯˘È· ,בעמ, 37ש " הלעיל, "?של מי אתה ילד"זפר� כ�  ו,51–45' עמב, 37ש "לעיל ה '
 כי המשפט בית של לחשש ההצדקה מידת,  הראשו�במישור:  נוגעת לשני מישורי�הביקורת. 339–330

. הממזרות בשאלת הדתי הדי� בית של עותהכר על השפעה תהיה האבהות בשאלת האזרחית להכרעתו
 בסמכויותיה� המצויות נפרדות סוגיות ה� הממזרות וסוגיית האבהות סוגיית כי סבורי� וזפר� שיפמ�

, שוני� ראיות דיני פי על פועלת מה� אחת שכל הדתית הערכאה ושל האזרחית הערכאה של הנפרדות
 זו עמדה. האזרחית הערכאה ידי על שנוצר י�ד בית למעשה כפופה עצמה רואה אינה הדתית והערכאה

 האבהות בדיקות כלפי האמביוולנטית בעמדת� הרבניי� הדי� בתי בפסיקת, זפר� לדעת, חיזוק מקבלת
 יצירתיי� פתרונות מציאת תו� א� הצאצא ממזור למניעת ובמגמת�, גיסא מחד הראייתי ערכ� וכלפי

 בית של הכרעתו את לתקו� מבקשת הביקורת ,השני במישור). 334–331' בעמ ,ש� (גיסא מאיד�
 ).339–335' מבע, ש� (הביולוגי האב זהות בירור פני על הממזור מניעת אינטרס את להעדי� המשפט

 .736ח "ס, 2008–ח"התשס, )3' תיקו� מס(חוק מידע גנטי   41
 לקשרי גנטית בדיקה בעריכת העוסק, גנטי מידע לחוק 1'ה פרק הוס� גנטי מידע לחוק 3 'מס בתיקו�  42

 לענייני משפט בית של צו פי על רק תעשה משפחה לקשרי גנטית בדיקה, לחוק תיקו�ה על פי. משפחה
כ� נקבע כי כאשר מתעורר חשש ). א לחוק מידע גנטי28' ס (זה לחוק 1'ה פרק הוראות לפי ורק משפחה

לקבלת חוות דעתו בעניי� על בית המשפט לפנות לנשיא בית הדי� הרבני הגדול , לממזרות לפי די� תורה
לחוק מידע ) 1)(א(ה28' ס(החשש האמור ובדבר האפשרות לערו� את הבדיקה באופ� שימנע את הפגיעה 

נשללת ,  נשיא בית הדי� הרבני הגדול חיווה דעתו כי הבדיקה עשויה לפגוע במעמדו של הקטי�א�). גנטי
יעת סכנה לחיי אד� או נכות חמורה למעט לש� מנ, מבית המשפט האפשרות להורות על ביצוע הבדיקה

 38269�12�09) 'טב משפחה(ש "תמ בעניי� זה ראו). לחוק מידע גנטי) 4)(א(ה28' ס(בלתי הפיכה לאד� 
� È�ÂÏÙ '˙È�ÂÏÙ, י משפחה(ש "תמ; )27.7.2011, בנבו פורס� ( לפסק הדי�10–9' פס�� (13632/08 
� È�ÂÏÙ '˙È�ÂÓÏ‡, 44902�10�10) 'חי מחוזי(ש "עמ; )6.12.2009, בובנ פורס�( לפסק הדי� 21–20' פס 

‰.„.�  'È.Ë.„. ,ס קובע, בבגיר שמדובר ככל כי לציי� יש). 1.3.2012, בנבו פורס�( לפסק הדי� 17' פס' 
 לא, לנישואי� תורה די� לפי בכשרותו לפגוע עלולי� הגנטית הבדיקה ממצאי בה�ש במצבי�ש) ב(ה28

 5' ס לפי שהוקמה הסיוע ליחידת הדי� בעלי את שהפנה לאחר אלא, ההבדיק עריכת על  בית המשפטיורה
 הבדיקה של המשמעות בדבר הסבר קבלת לש�, 1995–ה"התשנ, משפחה נילחוק בית המשפט לעני

 .קרוביולגביו ולגבי 
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 43.ממנה להיגר� שעלולה הפגיעה על הגובר ממשי צור�בה  שיש שוכנע א� אלא, הבדיקה

  . ת אשר אינה מבוססת בהכרח על הקשר הביולוגיבדר� זו נוצרת אבהות משפטי

 היא משפטית הורות לבי� ביולוגיה�מבוססת הורות בי� ההכרעה לסוגיית נוספת דוגמה

 הדי� לבית האבהות קביעת בשאלת הקיימת למוסלמי� הנוגע בכל המקבילה הסמכות

המשפט  קיימי� הבדלי� בי� הדי� שמפעיל בית 44.משפחה לענייני המשפט ולבית השרעי

לענייני משפחה לצור� קביעת הורות לבי� הדי� הדתי שמפעיל בית הדי� השרעי לצור� אותו 

בית המשפט לענייני משפחה מכריע בתביעות הורות על סמ� ממצאי� עובדתיי� . עניי�

בי� היתר מוסמ� בית המשפט לענייני משפחה . ביולוגיי� תו� בחינת ראיות חיצוניות

אבהות נקבעת ,  לעומת זאת על פי הדי� המוסלמי45.דיקה גנטיתלהורות על ביצועה של ב

לפיכ� לילד שנולד מחו� לנישואי� אי� .  קשר הנישואי� שבי� הגבר לבי� א� הילד סמ�על

 שהילד משוי� לבעל החוקי אלא א� יש הואהכלל . אב אלא א� כ� האב הכיר בו כבנו

 לצד ,מוסלמי�ל אשרי  בפסיקה נקבע כ46.תביעה מתחרה או שהבעל דוחה את הילד

 נפסק כי קביעת הורות על ידי בית הדי� השרעי 47.אזרחית הורות ג� קיימת הדתית ההורות

 בתחו� השיפוט הדתי וענייני המעמד י�די� המוסלמי ניתנת לצור� ענייני� המצוה לפי

 
אלא ג� בנוגע , יש לציי� כי הסעי� מתייחס לבדיקת אבהות לא רק בנוגע לקטי�. ד לחוק מידע גנטי28' ס  43

 . סוי או לפסול די�לח
 לבית הדי� השרעי סמכות מקנה 2738י ג "חא, 1947–1922, ישראל�אר� על במועצה המל� לדבר 52' ס  44

ענייני המעמד האישי של המוסלמי� כוללי� ג� את . ייחודית לדו� בענייני המעמד האישי של מוסלמי�
 המוסלמי� הדי� בתי של דורההפרוצ לחוק) ז(7' לס בהתא�" יחוס ילדי� וגידול�"הסמכות לדו� ב

 ‰ËÙ˘Ó‰ ÈÓÏÒÂÓ ב� שמש 'ד גויטיי� וא" שמופיע בתרגו� בספר שכפי (רה'להג 1333 משנת הדתיי�
˙�È„Ó· Ï‡¯˘È 276) 1957((,קרבת משפחה" או בתרגו� אחר ב) "תרגומו של השופט זוסמ� בבד"� 

1/62 Â·‡�‚�‡'� ‰Ï 'Ó ˙Î˘Ï Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ „È˜ÙÈÌÈ·˘Â˙‰ Ì˘¯ ,Ï˙�·È·‡�ÂÙÈ ,2758, 2751ד יז "פ 
 3077/90א "כ� ראו ע ;ש�ראו  (אבהות בענייני להכריע כסמכות בפסיקה הוכרה זו סמכות )).1963(

� ˙È�ÂÏÙ 'È�ÂÏÙ ,מזו רחבה השרעיי� הדי� בתי של זו סמכות .))1995 (591–589, 587, 578) 2(ד מט"פ 
 הנושא שכ� הורות בענייני בתביעות ו�לד מוסמכי� אינ� אשר האחרות העדות של הדתיי� הדי� בתי של

 17' ספ, 37ש "לעיל ה, ˜Ô‡„Úפרשת ראו  (להכריע הוסמכו שבה� האישי המעמד בענייני נכלל אינו
א� לבית המשפט לענייני משפחה הוקנתה סמכות , במקביל לסמכות זו של בית הדי� השרעי). לפסק הדי�

, 1995–ה" התשנ,ני משפחהת המשפט לעני בילחוק) א(3' סראו (לדו� בתביעות להצהרת הורות 
 בית לחוק) 4(1' ס. )"זה חוק לפי משפחהענייני "ב לדו� משפחה לענייני המשפט בית אתמסמי� ש

 נקבעבנוס� . משפחה כענייני מהותילא או לאבהות תובענות, היתר בי�, מגדיר המשפט לעניני משפחה
 בית המשפט לענייני משפחה יהיה ג� הוא מוסמ� לדו� בענייני משפחה של מי שנקבעה לגביו סמכות כי

למעט בענייני נישואי� וגירושי� ,  לדבר המל� במועצה על אר� ישראל53 או 52 ימני�ייחודית בסשיפוט 
יותיה� של א� שאי� החוק בא לגרוע מסמכו,  זאת). בית המשפט לענייני משפחהחוק ל)1ב(3' סראו (

 ).  בית המשפט לענייני משפחהחוק ל25' סראו (בתי הדי� הדתיי� 
 .א לחוק מידע גנטי28' ס  45
לעיל , ˜Ô‡„Ú פרשת; )1995 (589–588, 578) 2(ד מט" פ,È�ÂÏÙ 'È�ÂÏÙ˙ � 3077/90א " זה ראו עלעניי�  46

 M. Kabir & Banu az-Zubair, Who is a Parent? Parenthood in ;הדי� לפסק 21–20' ספ, 37ש "ה
Islamic Ethics, 33 J. MED. ETHICS 605, 606 (2007). 

 נראה א�, כללי באופ� הורות על ולא" דתיתאבהות "ו" אזרחיתאבהות  "על מדברת אמנ� הפסיקה  47
 .המשפט בית בפני שהובאו קרי�המ שאלו מאחר הוא אבהות במונח ושהשימוש להורות היא שהכוונה
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לצור� הדיני� האזרחיי� קביעת ההורות תעשה , לעומת זאת. האישי המוכרעי� על פיו

  48. זיקה ביולוגית בי� ההורה לילד–הגדרה האזרחית של הורות בהתא� ל

 להגדרת מענה לתת החוק נדרש האחרוני� בעשורי� שחלו הטכנולוגיי� �יהשינוי בשל

 א� של בשירותיה שימוש או זרע או ביצית בתרומת שימוש נעשה בה�ש במצבי� הורות

א ההולדה באמצעות במש� שני� לא הייתה באר� חקיקה המסדירה את נוש. פונדקאית

 מוסדרות גופית�החו� הג� היו� סוגיית תרומת הזרע וההפרי. שימוש בטכנולוגיות רפואיות

,  על פי הוראות אלו49.הבריאות משרדל "מנכ ובחוזרי הבריאות שר שהתקי� בתקנות

במקרה של הזרעה מלאכותית מזרע של תור� יש לקבל את הסכמת האישה וב� זוגה לביצוע 

יוולד ייחשב כאילו הוא ילדו הטבעי של ילקבל את הצהרת בני הזוג שהילד שההזרעה וכ� 

 הנהלי� לפי,  כ�50.ויישא את ש� משפחתו, לרבות לעניי� מזונות וירושה,  לכל דברב� הזוג

ב� זוגה של הא� מוכר משפטית כאב ,  הקיי� בפועלהנוהג לפיו בעניי� תרומת זרע וההנחיות

  51.וזאת ללא צור� בהלי� משפטי מיוחד, רע אנונימיתהילד א� שהילד נולד מתרומת ז

 
 לפסק 21–20' פס, 37ש "לעיל ה, ˜Ô‡„Ú פרשת; 605, 603–596' בעמ, 46ש " הלעיל ,3077/90א "ע  48

  .הדי�
 כי הזרעה מלאכותית מתור� לא תבוצע אלא קובע 1979–ט"תשלה, )בנק זרע(תקנות בריאות הע� ל 3' ס  49

כמו כ� נקבע כי בנק זרע צרי� לקבל הכרה . בבית חולי� שיש בו בנק זרע ומזרע שהתקבל מבנק הזרע
ל משרד הבריאות או ממי שהוסמ� לעניי� תקנות אלו וכי על בנק הזרע להיות מנוהל בבית חולי� "ממנכ

הכללי� בדבר ניהולו של בנק זרע וההנחיות לביצוע הזרעה ). 1' סבצירו� לתקנות  2' ס(וכחלק ממנו 
, )גופית�הפריה חו�(תקנות בריאות הע� ; ל משרד הבריאות"מלאכותית מעוגני� בחוזרי מנכ

 בנוגע ובפסיקה בספרות הובעה רבה ביקורת .גופית�החו� ההפריה בנושא דנות, 1987–ז"התשמ
 בנוגע ג� וכ� מנהליות ובתקנות פנימיות בהנחיות אלו גמתדו ומהותיי� רגישי� נושאי� של לעיגונ�
קביעת אבהות בילד " שיפמ� פנחס ראו זה לעניי�. זה בעניי� תקנות להתקי� השר של סמכותו לשאלת

 449/79א "ע; ")אבהותקביעת  "שיפמ�: להל�) (�"התש( 85, 63 י ÌÈËÙ˘Ó" שנולד מהזרעה מלאכותית
‰ÓÏÒ � '‰ÓÏÒ, שיפמ�; )1980 (784, 779) 2(לדד "פ È�È„ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï‡¯˘È· ,בעמ, 37ש "לעיל ה '

סוגיות בנושאי " שמגר מאיר; )È¯Ù‰ ıÂÁ ˙ÈÙÂ‚ È‡¯· ‰ÓÎÒ‰‰ 52–53 )1995‰ גרי� וסיי ;129–128
5222/06) ��ימחוזי (פ "ה ;)1989 (36, 21 לט ‰ËÈÏ˜¯Ù" הפריה ולידה È�ÂÏÙ˙ � '¯˘ ˙Â‡È¯·‰ ,15' פס 

3419/04) ��י מחוזי(פ "ה; )26.7.2006 ,בנבו פורס�(לפסק הדי�  ˙È�ÂÏÙ � '¯˘ ˙Â‡È¯·‰,לפסק  10'  פס
7172/08) ��מחוזי י(פ "ה ;)3.8.2005, פורס� בנבו (הדי� � ˙È�ÂÏÙ '˙Â‡È¯·‰ ¯˘,לפסק  17–13'  פס
25340�04�11) ��י מחוזי(פ "ה; )12.8.2008, פורס� בנבו( הדי� � ˙È�ÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó– ¯˘ 

˙Â‡È¯·‰ ,חלק מהתקנות א� בוטלו על ידי בית ;)6.6.2011, פורס� בנבו( לפסק הדי� 30–29' פס 
ובאחד המקרי� א� עלה הצור� להסדיר את הנושאי� בחקיקה , המשפט העליו� בהסכמת משרד הבריאות

�"בגראו  (ראשית 998/96 ÒÂ¯È� ˜˜Á� '¯˘ ˙Â‡È¯·‰) בג: להל� ()פורס� טר�" �ÒÂ¯È�˜˜Á( . כ� ראו
�"בג 5087/94 � Â¯·Ê '˙Â‡È¯·‰ ¯˘)  17.7.1995, בנבופורס�.(  

כללי� בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות בנוגע לביצוע  "20/07ל משרד הבריאות "לחוזר מנכ) א(23' ס  50
 יש לציי� כי הצהרת .)על בדבר ניהולו של בנק הזר"חוזר מנכ: להל�( )8.11.2007" (הזרעה מלאכותית

המעמד  אינה יכולה להוריד או להעלות לעניי�  לכל דבר כילדו של ב� הזוג הילדלפיה ייחשבשבני הזוג 
 של הורות סטטוסבני זוג אינ� יכולי� ליצור ,  שכ� על פי הכללי� המשפטיי� הקיימי� היו�,ההורי

ש "לעיל ה, "קביעת אבהות "שיפמ� וכ� 96' בעמ, 37ש "לעיל ה,  למשל קורינאלדיראו .באמצעות הסכ�
 .85' בעמ, 49

בעל שהסכי� ללידת אשתו מהזרעה מלאכותית , קורינאלדי מציי� כי לפי הפרקטיקה המקובלת בישראל  51
 וזאת מכוח חזקת אבהות הבעל, ואי�י� ככל אב לילד שנולד מנישנרש� כאבי הילד במרש� האוכלוס

 מינהל אוכלוסי� – הפני� משרדלנוהל  7 ג'כ� ראו ס. )86, 75' בעמ, 37ש "לעיל ה, ראו קורינאלדי(
2.2.0001" �� ורק פרטיו האישיי� של לפיו בפרטי האב ירשמו אש ,)24.3.2011" (רישו� לידה באר
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. ולידה ריו�יה על ההיסטוריה לאור� שונות משפט בשיטות התבססה מהותיא קביעת

 למחצית שעד מאחר 52.כאמו נחשבה הילד את וילדה ברחמה העובר את שנשאה האישה

מי  לא הייתה כל אפשרות להפריד בי� בעלת הביצית לבי� העשרי� המאה של יההשנ

הרי שהקשר בי� הילד לאמו היה ה� קשר גנטי וה� קשר פיזיולוגי ולא , שנשאה את ההיריו�

 Mater sempre certa“ כאמרת המשפט הרומי 53.היה כל צור� להכריע אילו מהקשרי� גובר

est”, עיקרנבע  העשרי� המאה של היהשני למחצית עד לפיכ�. ידועה תמיד הא�: כלומר 

 בעקבות. האבהות ייחוס בשאלת מההכרעה השונות טהמשפ שיטות בי� ההבדל

 בשאלת להכריע הצור� נולד האחרונות השני� בחמישי� הטכנולוגיות ההתפתחויות

 הילד א� תיחשב מי מחלוקת קיימת היהודית בהלכה. מסויעת רביה של במקרי� מהותיהא

 
א� א� הא� או שני בני הזוג טועני� כי . האיש שא� היילוד נשואה לו על פי הרישו� בתעודת הזהות

 שעל פיזאת מאחר . הלידהפרטי האב בתעודת ב בעלה פרטי ו ימולא,בעלה של האישה איננו אבי היילוד
 אב של מי שאינו בעלה של היולדת  לרשו� ש�אי אפשר ,1965–ה"התשכ,  לחוק מרש� האוכלוסי�22' ס
המאפשר עריכת בדיקה גנטית לבחינת ,  לחוק מידע גנטי1'כמו כ� ראו פרק ה; )אלא על פי פסק די�(

יתכ� שא� שבעלה י זה יש לציי� כי בהקשר . צו של בית משפט ורק במצבי� חריגי�לפיקשרי משפחה רק 
נה מהותית הוא לא ייחשב בעל מעמד של הרי שמבחי, של הא� נרש� כאבי הילד במרש� האוכלוסי�

בי� ,  התא המשפחתי עשויה שאלת האבהות להתעוררפירוקבמקרה של . הסוגיה תעמוד למבח� א�הורה 
 ובי� על ידי ב� הזוג אשר יהיה ,על ידי הא� אשר תהיה מעוניינת לשלול זכויות משמורת מב� זוגה

 רישו� אינו מסומ� לבחו� מה ד נקבע כי פקיבשורה של פסקי די�. מעוניי� להימנע מתשלו� מזונות
אלא א� , אלא הוא חייב לרשו� את שהאזרח אומר לו, אותו הוא מתבקש לרשו�שתוקפו של הרישו� 

כללי� אלו פותחו תחילה בנוגע לפרטי . נכונות של רישו� הגלויה לעי� ואינה מוטלת בספק�מדובר באי
143/62� "או למשל בגר( לנכונות� לכאורה ראיהמהווי� רישו� שאינ�  ˜�ÂÙ� ¯‚�ÈÊÏ˘� '¯˘ ÌÈ�Ù‰, 

3045/05� "בג; אשר עסק ברישו� של נישואי� אזרחיי� שנערכו בקפריסי�, )1963 (225 זיד "פ Ô·� È¯‡
� 'Ï‰�Ó Ï‰�ÈÓ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰, חד נישואי� ברישו� הד�, )2006 (537) 3(סאד "פ�, )ל"בחו שנערכו מיניי�

 המהווי�פרטי�  (הורות פרטי רישו� על ג� חלה שהיא וקבע זו לכהה הרחיב העליו� המשפט בית אול�
1779/99� " זה ראו בגלעניי� .)האוכלוסי� מרש� לחוק 3 ,2 'לס לפי לנכונות� לכאורה ראיה ¯�¯·� ˘È„˜

� '¯˘ ÌÈ�Ù‰,שנית� לבת זוגה של הא� , )2000 (368) 2(ד נד" פ �אשר עסק ברישו� של צו אימו
�ËÓÓ עוד ראו פרשת .פורניההביולוגית במדינת קלי„‚Ó ,ברישו� הורותו של האשר עסק, 16ש "ה לעיל 

 שהוצאה לידה תעודת בסיס ועל בארצות הברית הלי� פונדקאות בעקבותב� זוגו של האב הביולוגי 
. האבות שני ש� על הלידה תעודת אתהוצ על הורה אשר בפנסילווניה משפט בית של וצו בארצות הברית

 נפסל לא עוד כל בתוק� הוא הרישו� וכי הרישו� את לבצע הרישו� פקיד על כי נקבע הללו הדי� בפסקי
�·¯�¯ עניי� (שיפוטי בהלי�˘È„˜, עניי�; 375–374' בעמ ˜�ÂÙ�¯‚�ÈÊÏ˘ ,בשל זאת ע�). 252' בעמ 
 לקשרי גנטית בדיקה לעריכת בנוגע גנטי מידע בחוק היו� הקיימת המגבלהבשל ו לממזרות החשש

 .ועניי� דבר לכל הילד אבי ייחשב אכ� והבעלכלל  תתברר לא שהסוגיה יתכ�י, משפחה
52  Melanie B. Jacobs, Why Just Two? Disaggregating Traditional Parental Rights and 

)2007(309 ,  309.TUDS .AMF &. L.J9 , Responsibilities to Recognize Multiple Parents )להל� :
Jacobs, Why Just Two?( .יתכ� שהייתה אפשרות מסוימת של שימוש י� משתמע כי " התנמסיפורי

את גד " ילדה"ליעקב את ד� ונפתלי באמצעות שפחתה בלהה ולאה " ילדה"כ� רחל ". א� תחליפית"ב
ברכי �על ותלד בא אליה ותאמר הנה אמתי בלהה): "6–3 לבראשית (ואשר באמצעות שפחתה זלפה 

 .ב� ליעקב ותלד בלהה ותהר .יעקב אליה ויבא לאשה שפחתהבלהה �אתלו �ותת� .ממנהאנכי �ג� ואבנה
 ".ד� שמו קראהכ� �על ב�לי �וית� בקלי שמע וג� אלהי� דנני רחל ותאמר

 First ‘Test :1978  ראו. גופית�חו� מהפריה 1978 בשנת בבריטניה נולדה הראשונה המבחנה תינוקת  53
Tube Baby’ Born, BBC NEWS (Jul. 25, 1978), http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/ 

july/25/newsid_2499000/2499411.stm.  
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 וילדה יו�ההיר את נשאה אחרת ואישה) הביצית (הגנטי החומר בעלת היא אחת אישה כאשר

 קובע כיו� 54.הוולד א� היא היולדת האישה, היהודית בהלכה הדעות רוב פי על. הילד את

 ילד כי 55,הולדה למטרות הביציות תרומת את להסדיר כדי נחקק אשר, ביציות תרומת חוק

 החוק מוסי� ומדגיש כי 56.ועניי� דבר לכל הנתרמת של ילדה יהיה ביצית מתרומת שנולד

ת הקיימות בי� הורי� ושאר קרוביה� ובי� ילדי ההורי� לא יהיו קיימות בי� הזכויות והחובו

ביחס , ולא יהיו נתונות לתורמת, התורמת ושאר קרוביה ובי� היילוד שנולד מתרומת ביציות

 היא ברוב רוב� של המקרי� הנתרמת 57.הסמכויות הנתונות להורי� ביחס לילדיה�, ליילוד

 החוק קובע נושאת א� של בשירותיה המשתמשת ביצית נתרמת של במצבי�. הא� היולדת

 של כאמו המיועדת הא� של מעמדה את יקבע אשר הורות צו יינת� ככלל כי הישראלי

  . הא� המיועדת איננה נחשבת אמו של הילד מרגע הלידה58.הילד

חוק הסכמי� : להל�) (היילוד ומעמד הסכ�אישור  (עוברי� לנשיאת הסכמי� חוק

 הילד לידת לאחר, נושאת א� של בשירותיה שימוש נעשה כאשר כי קובע) לנשיאת עוברי�

 הילד של ההורי� ה� המיועדי� ההורי� לפיו הורות צו משפט בית ידי על יינת�

אלא א� נוכח ,  צו ההורות יינת�59.ועניי� דבר לכל ילד� הוא וכי הבלעדיי� ואפוטרופסיו

 יש לציי� כי 60.ר מנוגד לטובת הילדמשפט לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי כי הדבהבית 

החוק משאיר פתח לא� הנושאת לחזור בה מההסכ� לנשיאת עוברי� כל עוד לא נית� צו 

בית המשפט רשאי לאשר את חזרת הא� הנושאת מההסכ� כאשר לאחר קבלת . הורות

תסקיר עובד סוציאלי נוכח כי חל שינוי בנסיבות שיש בו כדי להצדיק את חזרת הא� 

במידה ואישר בית המשפט את .  וכי אי� בכ� כדי לפגוע בטובת הילד,מהסכמתההנושאת 

על בית המשפט לקבוע בצו את מעמד הא� הנושאת כא� , חזרת הא� הנושאת מהסכמתה

בנוס� רשאי בית המשפט לקבוע בצו . ואפוטרופא על הילד והוא יהיה ילדה לכל דבר ועניי�

  61.� המיועדי�הוראות בדבר מעמד הילד ויחסיו ע� ההורי

 להיות יכולה א�, הילד של הגנטית הא� להיות עשויה המיועדת הא� פונדקאות במקרי

� נדו� עניינ� של זוג È.Ù .� 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ62ש "בתמ. לילד גנטי קשר ללא א

 
 לאיתור השורשי� הגדרת הורות והזכות" הלפרי� מרדכי; 106–103' בעמ, 37ש "לעיל ה, קורינאלדי  54

 ג� יש ימהותא "זפר�; )2002, אלמגור עור��רפאל כה� (ÂÓÏÈ„ ‰˜È˙‡· ˙È‡ÂÙ¯ 161 ,172˙" הביולוגיי�
 ‰ıÚÂÈ' �. ˆ.˙ 60320/07) א"משפחה ת(ש " אחרת ראו תמלעמדה. 364' בעמ, 21ש "ה לעיל, "שתיי�

ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ, בדי� מחלוקת יש כי � מצוישבה ,)4.3.2012,  בנבופורס� (הדי� לפסק) א(29' פס 
 . הא� היא הביצית שבעלת היא הרווחת הדעה וכי האימהות קביעת בשאלת היהודי

 .2010–ע"התש,  לחוק תרומת ביציות1' ס  55
 והיתר איסור בדיני לפגוע כדי בחוק אי� כי וקובע מסייג חוק ל)ב(42' ס. לחוק תרומת ביציות )א(42' ס  56

 .הדתיי� הדי� בתי של בסמכויותיה� לפגוע וכדי וגירושי� נישואי� לענייני
 .לחוק תרומת ביציות )ג(42' ס  57
 .הסכמי� לנשיאת עוברי�לחוק  12–11' ס  58
 נישואי� לעניי� והיתר איסור בדיני לפגוע באהוא  אי� כי )ב(12' בס מדגיש הסכמי� לנשיאת עוברי�חוק   59

המתקשרי� ע� א� נושאת לש� , שה שה� בני זוגי איש ואחוקב מוגדרי� מיועדי� הורי�. י�וגירוש
 .הולדת ילד

 .חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� )ב(11' ס  60
 .חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� 13' ס  61
 ).5.3.2012, בנבו פורס� (È.Ù .� 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ 10509�10�11) א"ת משפחה(ש "תמ  62
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ההפריה .  תאומי� לה� נולדווכ� ,ל"נשוי אשר פנה להשתמש בשירותי פונדקאות בחו

�ההורי� המיועדי� רשומי� . צית הא� המיועדת ומזרע האב המיועדגופית נעשתה מבי�החו

תעודת הלידה של התאומי� ופנו לבית המשפט בבקשה להכיר בהורות� על סמ� תעודות ב

עמדת משרד הפני� הייתה כי רק האב והקטיני� . הלידה או לאפשר בדיקת סיווג רקמות

בית המשפט .  לאימו� הקטיני�אל� לעבור הלי�יהא� תואילו יעברו בדיקת סיווג רקמות 

 כי בציינו 63,אל� לאמ� את ילדיה שלהילפיה א� ביולוגית תשדחה את עמדת משרד הפני� 

  64".די� היולדת" ההורות הגנטית ולא היאעמדת המוצא של המשפט הישראלי 

 במשפט המעמד ההורי ובמשמעות זה עסק בשאלת הגדרת ההורות חלק, לסיכו�

בה� המשפט שאו בחלק זה ממחישות שקיימי� מצבי�  שהובהדוגמאות. הישראלי

 הבא ידו� החלק. בקשר הורי שאינו מבוסס על ביולוגיה כקשר הורי משפטימכיר הישראלי 

 קרו�יוהע ההורית הבלעדיות עקרו� באמצעות הישראלי במשפט ההורי המעמד בתיחו�

 מתחילי�  שעקרונות אלואראה הדיו� במסגרת. שונה ממי� הורי� שני העדפת בדבר

 ולפיכ� ההצעה לסדוק את העקרונות א� בהיבט ,לפחות בכל הנוגע להיבט המגדרי, להיסדק

  .מלכתחילה שנדמה כפי לכת מרחיקה איננה ריהמספ

 שונה ממי� בדר� כלל,  ההורית והכרת המשפט בשני הורי� בלבדהבלעדיות. 2

)‡ (ÔÂ¯˜Ú ˙ÂÈ„ÚÏ·‰ ˙È¯Â‰‰    
 של כהורה שהוכר למי ורק א� לפיוש, ההורית ותהבלעדי בעקרו� מכיר בישראל המשפט

 הילד של כהורה משפטב מוכר שאינו שמי מכא�. לילד ביחס וחובות זכויות מוקנות הילד

 הישראלי המשפט מפריד זה באופ�. אליו ביחס ולחובות לזכויות לטעו� יכול אינו

 מבחינה �ולכ ,הורה נחשב שאינו מי לבי� הילד של הורה שנחשב מי בי� דיכוטומית

לפיו הורי ש עקרו� הבלעדיות ההורית בא לידי ביטוי בעיקר ברעיו� 65.לילד זר הוא משפטית

ה� שיחליטו בנוגע לענייני� שקשורי� , כל אד� שלישימלהבדיל מהמדינה או , הילד

 לעקרו� הבלעדיות ההורית קיימי� חריגי� הבאי� לידי ביטוי באפשרות להגביל 66.לגידולו

וא� את מעמדו (וא� לשלול אות� ממנו של אד� יו וחובותיו ההוריות אד� את זכויותל

קיימי� מקרי� ,  בנוס�67.וכ� באפשרות למנות אפוטרופוס נוס� במצבי� מסוימי�) כהורה

 
 הא� אימהות אתל "חו פונדקאות של בהלי� הקובעות דומות להכרעות .לפסק הדי� 23' פס, ש�  63

) צ"ראשל משפחה(ש "תמ למשל ראו נוס� משפטי בהלי� צור� ללא הגנטית הא� א� שהיא המיועדת
53246�03�12 Ó.‚ .� '„¯˘Ó ÌÈ�Ù‰) 21170�07�12) א"ת משפחה(ש "תמ; )2.4.2013, בנבו פורס� 

È�ÂÏÙ � 'ıÚÂÈ‰ Ù˘Ó‰ÈË ‰Ï˘ÓÓÏ) 3.2.2013, בנבו פורס�.( 
 ביולדת רואה הישראלי המשפט של המוצא עמדת לפיהש, שונה לעמדה.  לפסק הדי�19–18' פס, ש�  64

 .364' בעמ, 21ש "לעיל ה, " יש ג� שתיי�ימהותא" ראו זפר� ,א�
 .557–555' בעמ, 13ש "לעיל ה, פריגת�בלכר; 11–10' בעמ, 7ש "לעיל ה, והקרפריגת �בלכר  65
66  Ayelet Blecher-Prigat, Rethinking Visitation: From a Parental to a Relational Right, 16 DUKE 

J. GENDER L. & POL’Y 1, 2, 33 (2009).  
מסמי� את בית המשפט להגביל זכויותיו וחובותיו של  ,1960–�"התש, )טיפול והשגחה( הנוער חוק  67

 2' בסהמצויה " קטי� נזקק" הגדרת  עונה עלבה� נוכח בית המשפט לדעת שהקטי�שהורה במצבי� 
 וכלה להורה שונות הוראות ממת� החל ביטוי לידי לבוא עשויה הורה של סמכויותיו הגבלת. לחוק

 את הוא א� מסמי� והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק. עליו האחראי ממשמורת הקטי� בהוצאת




   משני הורי
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ע� זאת  68.בה� תינת� זכות הנחשבת לזכות הורית לאד� שאי� לו מעמד של הורה לילדש

 .מצבי� אלו הינ� ספורי� וחריגי�

 מערכת את מחדש להגדיר הציעה רוטלוי השופטת בראשותות הילד ועדה לזכויוה

 בנושא המשנה ועדת. מעמדואת ו הילד זכויות ולהדגיש את לילדיה� הורי� בי� היחסי�

 ליחסי הנוגעת החקיקה בלב ההורית האחריות עקרו� את להעמיד הציעה ומשפחתו הילד

 בילדי� המכירה לתפיסה רהמעב את לבטא, אחד מצד, נועד העיקרו� 69.וילדי� הורי�

 במעמד המשפט להכרת ברור ביטוי לתת אחר ומצד, במרכז אות� ומעמידה זכויות כנושאי

 וחובות סמכויות ממנו שנגזרות מעמד, החברה וכלפי ילדיה� כלפי ההורי� של הייחודי

 הבלעדיות מעקרו� לסטות מטרתו שאי� מדובר בשינוי טרמינולוגי שנראה אול� 70.מיוחדות

  71.ריתההו

 
 לתת רשאי המשפט בית, כ�. מסוימי� במצבי� מהורה אפוטרופסות לשלול וא� להגביל המשפט בית

 הנוגע בכל ותוהאפוטרופס המשפטית הכשרות חוק לפי חובותיו את למלא מסוגל שאינו להורה הוראות
 26' סראו  (הקטי� של לרכושו סכנה ממנו שנשקפת או, אלה חובות מזניח או, הקטי� ילדו של לרכושו

 הורה של אפוטרופסות להגביל או לשלול רשאי המשפט בית). לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
 הוכח א� ג� כ� .סוציאלי עובד אחריותב העמידו או ממשמורתו ילדו את הוציא שלו� משפט שבית
לחוק הכשרות  27' סראו  (זו דר� נוקט שלו� משפט בית היה �שבה התנאי� התמלאו כי המשפט לבית

 במצבי�, הורי�ה  עלנוס� אפוטרופוס למנות רשאי א� המשפט בית). המשפטית והאפוטרופסות
מי� את בית חוק אימו� ילדי� מס). לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 30–28' סראו  (מסוימי�

�המשפט להכריז על קטי� בר �לחוק הכשרות  13' בס אחת העילות המופיעות התקיימה נוכח כי א�אימו
 ולמסרו הילד כלפי ההורי מעמד� על לוותר להחליט יכולי� הילד של הוריו. המשפטית והאפוטרופסות

�על ידי  הוכרז הילד או לאימו� ילדו למסירת הסכמתו נת� שהורה מהרגע. ילדי� אימו� חוק לפי לאימו
�בר המשפט בית� שנתמנה לאפוטרופוס מוקנות וה� ההוריות וחובותיו זכויותיו מההורה נשללות, אימו

 חוק לפי שמונה סוציאלי לעובד מוקנות הזכויות והחובות ההוריות, אפוטרופוס נתמנה לא א� .לילד
� של מעמד המאמצי� להורי� המקנה אימו� צו למת� עד זאת). אימו� ילדי�לחוק  15 'סראו  (האימו

 המאמצי� ההורי� נרשמי� אימו� צו מת� לאחר).  לחוק אימו� ילדי�16' סראו  (הילד כלפי הורה
 שמונה סוציאלי עובד כי לציי� יש). האוכלוסי� מרש� לחוק 20' סראו  (הילד כהורי האוכלוסי� במרש�

 לקבוע – לילד נזק למנוע כדי – מוצדק רשהדב סבור הוא בה�ש חירו� במצבי רשאי האימו� חוק לפי
 או ההורי� הסכמת ללא א� וזאת ,לביתו לקבלו שהסכי� למי למסרו או הילד של הימצאו מקו� את

�בר הילד על הכרזה� א�). ילדי� אימו� לחוק) ג(12' סראו  (המשפט בית אישור טעונה זו פעולה. אימו
 לחוק 15' סראו  (הסוציאלי לעובד מוקנות וה� ריותההו והחובות הזכויות מההורה נשללות אלו במקרי�

 ).אימו� ילדי�
 לסב ביקור זכויות להעניק המשפט לבית מאפשר והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוקא 28' ס  68

 .והסבתא הסב של הצאצא הוא הורה ואותו נפטר מהוריו שאחד ילד של ולסבתא
ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰˜È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ÌÂÁ–Â„ " Á„ ·˙ ,משרד המשפטי�  69

Â˙ÁÙ˘ÓÂ „ÏÈ‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ 18) 2003.(  
 . ש�  70 
הנושאי� באחריות " למודל החוק המוצע על ידי ועדת המשנה קובע כי 5' ס. 30–29, 27' בעמ, ש�  71

, טי�הורית לקטי� הינ� הורי הקטי� או מי שמונה במקומ� או בנוס� לה� לשאת באחריות הורית לק
 מאפשר הכרה באחריות הורית של 5' שסמכא� ". בחוק או מכוח צו של בית משפט, באופ� מלא או חלקי

אלא לאפשר , ע� זאת נראה שאי� הכוונה לסטות מעקרו� הבלעדיות ההורית. אד� שאינו הורה הקטי�
 המשפטית הכשרות לחוק 28' לסבדומה , מינויו של אד� אחר כאחראי על הילד במצבי� חריגי� בלבד

 .והאפוטרופסות
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 והמשפט 72המשפט הקנדי. עקרו� הבלעדיות ההורית איננו ייחודי למשפט הישראלי

ג� המשפט האמריקאי יוצר .  למשל מכירי� א� ה� בעקרו� הבלעדיות ההורית73האמריקאי

רק מי שנחשב הורה של ו, "אינו הורה"לבי� מי ש" הורה "שהוא ברורה בי� מי הבחנה כ�

 בשני� האחרונות נוצרו 74.� לזכויות ביחס לאותו הילדהילד מבחינה משפטית יכול לטעו

השינוי שחל נגע בעיקרו . חריגי� בשיטת המשפט האמריקאית לעקרו� הבלעדיות ההורית

לכרסו� מעמד הבלעדיות ההורית בכל הנוגע לזכויות ביקור והכרה בזכויות ביקור ג� של מי 

י� המקני� זכויות ביקור  בי� השאר חוקקו חוק75.שאינ� נחשבי� הורי� בעיני המשפט

,  הכירו בזכויות ביקור של צד שלישיבארצות הבריתכל המדינות . לצדדי� שלישיי�

 בנוגע למיהות הצד השלישי שלו מוקנות זכויות ביקור ובאשר בי� המדינות ה� וההבדלי�

 זכויות ביקור של , על א� התפתחות זאת76.לנסיבות שבה� מוקנות זכויות ביקור לצד שלישי

בארצות היו ,  בנוס�77. זכויות ביקור של הורי� ה� הכללואילו שאינ� הורי� ה� החריג מי

ניתנו למי שאינ� ההורי� של הילד א� ) Custody(בה� זכויות משמורת ש מקרי� הברית

בה� הילד התגורר ע� מי ש אול� מדובר במצבי� 78.שההורי� היו בעלי מסוגלות הורית

במקרי� אלו נשמרות להורה זכויות . סי� פסיכולוגיתשאינו הורה ופיתח עמו מערכת יח

לעומת זאת כאשר הילד מתגורר ע� הוריו . הוריות מסוימות שאינ� תלויות בזכות למשמורת

 להעבירו לאד� כדיבית המשפט לא יוציאו ממשמורת הוריו , אשר לה� מסוגלות הורית

   79.שאינו ההורה שלו

 של הורה ובכ� סטטוסללא " יות הוריתאחר "הענקת שיטות משפט המאפשרות קיימות

 ,למשל, במשפט ההולנדי. מעקרו� הבלעדיות ההורית, במוב� מסוי�, ה� למעשה סוטות

, )”Parental Authority“(" אחריות הורית"אד� שאינו ההורה החוקי של הילד יכול לרכוש 

 
72  Young ,519, 506' בעמ, 13ש "לעיל ה.  
73  Bartlett ,7ש " הלעיל ;Blecher-Prigat , 66ש "הלעיל ;Young ,506' בעמ, 13ש "לעיל ה ;Murray ,

' בעמ, 7ש "לעיל ה, Kessler; 616–615' בעמ, 14ש "לעיל ה, Coupet; 399–398' בעמ, 13ש "לעיל ה
48 ,74 ;Polikoff ,471, 468' בעמ, 17ש "לעיל ה ;Matthew M. Kavanagh, Rewriting the Legal 

Family: Beyond Exclusivity to a Care-Based Standard, 16 YALE J.L. & FEMINISM 83, 88–89 
(2004). 

74  Bartlett ,883' בעמ, 7ש "לעיל ה ;Blecher-Prigat ,2' בעמ, 66ש "לעיל ה ;Young ,13ש "לעיל ה ,
' בעמ, 73ש "לעיל ה, Kavanagh; 399–398' בעמ, 13ש "לעיל ה, Murray; 520, 513, 506' בעמ

88–89 ;Polikoff ,472–471' בעמ, 17ש "לעיל ה ;Jacobs, Why Just Two? ,314' בעמ, 52ש "לעיל ה. 
75  Blecher-Prigat ,8–7' בעמ, 66ש "לעיל ה ;Kavanagh ,109' בעמ, 73ש "לעיל ה ;Bartlett ,ש "לעיל ה

 .Troxel v. Granville, 530 U.S. 57, 73 (2000); 939–933' בעמ, 7
76  Blecher-Prigat ,8' בעמ, 66ש "לעיל ה ;Murray ,403' בעמ, 13ש "לעיל ה ;Kavanagh ,73ש "לעיל ה ,

 .109–108' בעמ
77  Blecher-Prigat ,14' בעמ, 66ש "לעיל ה. 
78  John L. Hill, What Does it Mean to be a “Parent”? The Claims of Biology as the Basis for 

Parental Rights, 66 NYU. L. REV. 353, 364–365 (1991); Painter v. Bannister, 140 N.W.2d 
152 (Iowa 1966); In re Marriage of Allen, 626 P.2d 16 (Wash. Ct. App. 1981); In re Custody 

of Stell, 783 P.2d 615 (Wash. Ct. App. 1989) ; עניי�Kinnard ,17ש "לעיל ה.  
79  Hill ,78ש " הלעיל. 
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ינה מקנה  א"אחריות ההוריתה" 80.הכוללת את הזכויות והחובות לדאוג לילד ולגדל אותו

א� ורק במשות� ע� , אד� יכול להפו� לבעל אחריות הורית. לאד� מעמד של הורה חוקי

לפיה רק שני שע� זאת יש לציי� כי קיימת מגבלה . האד� שהוא ההורה החוקי של הילד

,  מכיוו� שכ�81.אנשי� יכולי� להיות בעלי אחריות הורית על ילד מסוי� בעת ובעונה אחת

לילד הורה חוקי א� . רק ה� יישאו באחריות הורית כלפיו, ורי� חוקיי�לילד שני השא� הרי 

 סטטוסהרי שאד� נוס� יכול לזכות במעמד של אחריות הורית א� מבלי לקבל , אחד בלבד

א� רק לאחד מה� יש , בה� לילד שני הורי� חוקיי�שיתכנו מצבי� יע� זאת . של הורה

המשפט האנגלי . קבל אחריות הורית לילד במצבי� אלו אד� נוס� יוכל ל82.אחריות הורית

הסמכויות , החובות,  להגדיר את כל הזכויותכדי" אחריות הורית"משתמש א� הוא במונח 

הורה הילד ל אי� התאמה מלאה בי� מי שנחשב 83.ילד ורכושוה כלפיוהאחריות של הורי� 

א� לא להיות אד� יכול להיחשב הורה של ילד . ילדה כלפילבי� מי שנושא באחריות הורית 

 כ� למשל כאשר אביו ואמו של הילד נשואי� בכל מועד שהוא 84.בעל אחריות הורית כלפיו

 כלפילכל אחד מה� אחריות הורית , ההתעברות ועד למועד הלידה/בתקופה שבי� ההזרעה

הרי שרק הא� , הזאת אול� כאשר אביו ואמו של הילד אינ� נשואי� בתקופה 85.ילדה

במקרה מעי� זה האב יכול לרכוש אחריות . ילדה כלפיות הורית נושאת אוטומטית באחרי

אד� שאינו נחשב הורה הילד יכול לרכוש אחריות הורית ,  בנוס�86.חוקל בהתא�הורית 

  88. ואול� האחריות ההורית לא תקנה לאותו אד� מעמד של הורה87כלפיו

 
80  Burgerlijk Wetboek (Civil Code) (established in 1992) art. 1:247 (Bw))  נית� לצפות בתרגו� של

ראו לחוק  התייחסותל .)www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm: החוק לאנגלית באתר
Machteld Vonk, One, Two or Three Parents? Lesbian Co-Mothers and a Known Donor with 

‘Family Life’ under Dutch Law, 18 INT’L J.L. POL’Y & FAM. 103, 104 (2004).  
  .Burgerlijk Wetboek art 1:253t(2)(b) (BW)כמו כ� ראו למשל ; 105–104' בעמ, ש�  81
, הנישואי� פקיעת של מסוימי� במצבי� כי הקובע ,Burgerlijk Wetboek art 1:251a (BW) למשל ראו  82

 Burgerlijk Wetboek art b1:253;  באחריות הוריתיישא ההורי� אחד שרק להורות יכול המשפט בית
(BW) ,רק לא� תהיה אחריות זה לזהילד אינ� נשואי� לפיו במצבי� מסוימי� כאשר ההורי� של הש 

הד� בסיו� מצב של אחריות הורית , Burgerlijk Wetboek art 1:253n (BW); הורית כלפי הילד
  . זה לזהמשותפת כשמדובר בהורי� שאינ� נשואי� 

83  The Children Act, 1989, c. 41, § 3(1) (U.K.): “[...] all the rights, duties, powers, 
responsibilities and authority which by law a parent of child has in relation to the child and his 

property”.  
84  HE T ,AMILIESF &CHOOLS S ,HILDRENCT FOR ’EPD; )4(3§ , 41. c, The Children Act

.11 2, .72, .62§§   Court Orders:1. olv ,EGULATIONSRUIDANCE AND G :1989CT A S’HILDRENC
.www://https/20130401151715/uk.gov.nationalarchives.webarchive://http available at ,)2008( 

pdf.1Vol-guidance20%act20%children/eOrderingDownload/publications/uk.gov.education 
  ).SULATIONEGRUIDANCE AND G :1989CT AS ’HILDRENC: להל�(

85  The Children Act,  c. 41, §§ 2(1), 2(3); Family Law Reform Act, 1987, c. 42, §§ 1(2), 1(4).  
86  The Children Act, c. 41, §§ 2(2), 2(3); Family Law Reform Act, c. 42, §§1(2), 1(4).  
87  The Children Act, c. 41, §§ 4ZA, 4A, 5.  
88  )4( 3§§, 41 .c, The Children Act ;sulationGuidance and Reg: 1989ren’s Act Child ,ש " הלעיל

84, 2.12§. 
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)· (È�˘ ÌÈ¯Â‰ ÔÈÓÓ ‰�Â˘ 
לפיו לילד ש הכלל וא א� אינו חופ� לו ה הקשור לעקרו� הבלעדיות ההוריתנוס� עיקרו�

.  זה מבוסס על מודל המשפחה הגרעיניתכלל. שונה ממי�יכולי� להיות רק שני הורי� 

 מכא� 89.א� ורק באפשרות שלילד יהיו א� אחת ואב אחד, ככלל, מכיר בישראל המשפט

 כלפית מוקנות זכויות וחובועשויות להיות  – האחת אישה והשני גבר – לשני אנשי� רקש

 אינה היא א�, שונה ממי� הורי� שני רק להיות יכולי� לילד לפיהש, זו גישה. �ילד מסוי

 העדפתו של המשפט על 90.אחרות במדינות  ג�מקובלת והיא הישראלי למשפט ייחודית

 ,האימו� מחוק ג� ללמוד נית� ילד לאותו שונה ממי� של שני הורי� לקיומ�הישראלי 

  91.יחד ואשתו איש ידי על אלא מו�אי אי� כי, ככלל, הקובע

 והתפתחויות חברתיי� שינויי�בשל ,  לשני הורי� ממי� שונהזו ברורה העדפה א� על

 לכלל בחריגי� הישראלי הפריו� שחלו בעשורי� האחרוני� מכיר המשפט בטכנולוגיית

  חוצי� את מגבלות המגדר ובכ�אלה חריגי�.  האחת א� והשני אב–לפיו לילד שני הורי� ש

  . אלטרנטיביותמשקפי� את הסתגלות המשפט הישראלי למציאות החיי� של משפחות 

)‚ (˙¯Î‰ ËÙ˘Ó‰ ıÂÓÈ‡· ·ÏÂˆ ÏÚ È„È È�· ‚ÂÊ Â˙Â‡Ó ÔÈÓ‰ 
 3 סעי�. שונה ממי� זוג בני ידי על יעשהי אימו� כי מחדל כבררת קובע ילדי� אימו� חוק

 זאת ע�. "יחד ואשתו איש ייד על אלא אימו� אי�" כי קובע, המאמ� בכשרות הד�, לחוק

 ההורה הוא המאמ� של זוגו ב� כאשר זאתו, יחיד אד� ידי על אימו� כחריג החוק מאפשר

בה� הורי המאומ� נפטרו והמאמ� הוא ש או במצבי� 92המאומ� של המאמ� או הביולוגי

 לחוק אימו� ילדי� מאפשר לבית המשפט לסטות 25 סעי� 93.מקרובי המאומ� ובלתי נשוי

מדובר בנסיבות מיוחדות כש לטובת המאומ� והואי� המופיעי� בחוק כאשר הדבר סייגהמ

בי� היתר רשאי בית המשפט לסטות מהסייג הקבוע בסעי� . ירשמו בהחלטתויומטעמי� ש

3)2 (�  94.לחוק בדבר פטירת הורי המאומ� וקרבת המאמ

 
 .האישה זכויות שיווי לחוק 3' ס  89
90  Young ,559, 519, 506' בעמ, 13ש "לעיל ה ;Murray ,442' בעמ, 13ש "לעיל ה ;Appleton ,ש "לעיל ה

14 ;Coupet ,619–618, 615' בעמ, 14ש "לעיל ה ;Kavanagh ,89–88' בעמ, 73ש "לעיל ה ;Kessler ,
 Jacobs, Why; 482–474, 470–468' בעמ, 17ש "לעיל ה, Polikoff; 66–65, 48' בעמ, 7ש "לעיל ה

Just Two? ,314' בעמ, 52ש "לעיל ה; Jacobs, More Parents More Money ,בעמ, 14ש "לעיל ה '
 יש ג� ימהותא "זפר� ;675–674' בעמ, 22ש "הלעיל , Baker; 18ש " לעיל ה,Johnson עניי�; 220

 R. Alta Charo, And Baby Makes Three – or Four, or Five, or ;380' בעמ, 21ש "הלעיל , "שתיי�
Six: Redefining the Family after the Reprotech Revolution, 15 WIS. WOMEN’S L.J. 231 (2000); 
Nancy E. Dowd, Multiple Parents/Multiple Fathers, 9 J.L. & FAM. STUD. 231, 231–232 

(2007); Michael H. v. Gerald, D. 491 U.S. 110 (1989). המשפט הקנדי ראו לעניי� A.A. v. B.B., 
[2007] 220 O.A.C. 115 (Can.) ,בקנדה מאפשרת אונטריו פרובינצייתת ב הרלוונטיהחקיקה ולפיש 

 .  א� אחת ואב אחד לילד–הכרה רק בשני הורי� 
 .לחוק 25' ובסחריגי� לכלל מופיעי� בסעי� זה .  לחוק אימו� ילדי�3' ס  91
 .לחוק אימו� ילדי� )1(3' ס  92
 .לחוק אימו� ילדי� )2(3' ס  93
 .לחוק אימו� ילדי� )2(25' ס  94
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ביות  הוכרה כחריג האפשרות לאימו� צולב על ידי בנות זוג לסÒÂ¯È�˜˜Á95 בפרשת

� של זוגתה אשר נולדו מתרומות זרע יתאמ� את ילדיה הביולוגיאחת מה� שכל באופ� 

 לפסק דינו של עד.  כ� מאפשר המשפט למעשה הכרה בשני הורי� מאותו המי�96.אנונימיות

 לאמ� לסביות זוג לבנות חוקית אפשרות הייתה לא, ÒÂ¯È�˜˜Áבית המשפט העליו� בפרשת 

הילדי� במשפחות מעי� אלו גדלו בפועל במסגרת .  של זוגתה�הביולוגיי ילדיה את האחת

אול� מבחינה משפטית רק לאחת מהדמויות , מינית ע� שתי דמויות הוריות�משפחתית חד

 זוג בנות בשביל הדר� את פרצהÒÂ¯È� ˜˜Áפרשת . ההוריות היה מעמד חוקי של הורה

דובר בדר� כלל במצבי� משמאחר .  של זוגתההביולוגיי� ילדיה את האחת לאמ� לסביות

 הרי ללא ההכרה באפשרות ,בה� ההתעברות נעשית בסיוע של תרומת זרע אנונימיתש

 רבי� צולבי� אימו� צווי ניתנו זה די� פסק בעקבות.  רק הורה אחד לילדלאימו� צולב יהיה

 בי� היתר ניתנו פסקי די� אשר הכירו באפשרות של גברי� הומוסקסואלי� 97.האר� ברחבי

 � קיי� היוע� המשפטי לממשלה 2008בשנת ,  בנוס�98.האחד את ילדיו של ב� זוגולאמ

 כי קבע שבסיכומודיו� בנושא אימו� ילדי� על ידי זוגות בני אותו מי� , מר מני מזוז, דאז

 אי� וכי ,זוגו ב� של המאומ� או הביולוגי ילדו את לאמ� המי� אותו ב� זוג לב� לאפשר נית�

 אחד של ילדו שאינו זר ילד לאמ�, מה� למי או, המי� מאותו זוג ילבנ לאשר חוקית מניעה

 טובת לשיקולי ובכפו� יחיד אד� ידי על לאימו� בקשה נשקלת בה�ש בנסיבות הזוג מבני

� טובתו של הילד המאומ�ו,  יש לציי� כי צו האימו� איננו נית� באופ� אוטומטי99.המאומ

 
�ÒÂ¯È 10280/01א "ע  95� ˜˜Á 'ıÚÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ,א "ע: להל�) (2005 (64) 5(ד נט"פÒÂ¯È�˜˜Á.( 
 ה� כי וקבע ילדי� אימו� לחוק) 2(25�ו) 2(3 עיפי�בס זו עשה בית המשפט העליו� שימוש בפרשה  96

 מגדלת היא אות� זוגתה בת ילדי את לאמ� נשואה שאינה יחידה למאמצת אימו� צו לתת מאפשרי�
 .המאומ� ובתט לעקרו� בכפו�, בפועל

המכתב מתויק ) (29.8.2012 (למחברת, הילד למע� בשירותרכזת אימו� ,  מעדנה סיניאלקטרוני דואר  97
 צווי אימו� על ידי 97 ניתנו 2007 בשנת  עולה כי שנמסרו מהשירות למע� הילדמנתוני�). המחברתאצל 

 צווי 88 ניתנו 2010בשנת , סוג זה צווי אימו� מ72 ניתנו 2009בשנת , מיניי��ב� זוג של הורה לזוגות חד
א� ,  צווי אימו� על ידי ב� זוג של הורה87 ניתנו 2008בשנת .  צווי אימו�93 ניתנו 2011אימו� ובשנת 

 .מיניי� וה� זוגות ממי� שונה�הנתו� כולל ה� זוגות חד
 ).11.3.2008, בנבו פורס� (È„˘ � 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ· 58/07) א"ת משפחה (�"אמ למשל ראו  98
 מתויק, המשרד של האינטרנט באתר שפורסמה כפי, ההחלטה בדבר המשפטי� משרד הודעת של עותק  99

להתיר : ש"היועמ" אביר� זינו למשל ראו, זה בעניי� האלקטרונית בתקשורת לכתבות. המחברת אצל
 ,Ynet 10.2.2008 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3505039" מיניי��אימו� רגיל לזוגות חד

00.html ; זוגות חד: מזוז"שני מזרחי� /Nrg 10.2.2008 www.nrg.co.il/online" מיניי� יוכלו לאמ� ילד
1/ART1/694/930.html. יש � לציי� כי היוע� המשפטי לממשלה סבר שיש לעשות שימוש לצור� אימו

�ÒÂ¯Èא "עב אליה� הפנה בית המשפט העליו�שצולב בסעיפי� שוני� בחוק האימו� מהסעיפי� ˜˜Á ,
) 1(3' בסהמופיע " ב� זוגו"כ� קבע היוע� המשפטי לממשלה כי יש לפרש את המונח . 95ש "לעיל ה

לחוק ככולל ג� ב� זוג מאותו המי� המבקש לאמ� את ילדו הביולוגי או המאומ� של ב� זוגו ולפיכ� 
) 2(3' סולא בהלי� לפי לחוק אימו� ילדי� ) 1(3' ס לפי את ההלי�במצבי� של אימו� צולב יש לנקוט 

לעומת זאת . אותו הגדיר היוע� המשפטי לממשלה כהלי� עקי� ומלאכותיש, לחוק) 2(25' סבשילוב 
הרי שיש לנקוט הלי� של שתי בקשות , "זר"כשמדובר בבני זוג מאותו המי� המבקשי� לאמ� ילד 

 בשתי הטיפול את לאחד וירא א�, ילדי� אימו� לחוק) 2(25' סבשילוב ע� ) 2(3' סלאימו� יחיד לפי 
 .במאוחד החלטה בה� ולקבל הבקשות
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 אומהות יל א� הכרת המשפט בשתי אבמצבי� מעי� אלו ע 100. בכל מקרה ומקרהנבחנת

 מכיר ביותר משני הורי� לילד אינולפיו המשפט שבשני אבות לאותו הילד נשמר הכלל 

לא (מכא� נראה שההגבלה היו� היא בנוגע למספר ההורי� שנית� להכיר לכל ילד . אחד

  .  פחות על מינ� של ההורי�הואוהדגש ) יותר משני הורי�

)„ (‰¯Î‰ ˙Â¯˘Ù‡· ÔÓÂÈ˜ Ï˘ È˙˘ ˙Â‰Ó‡ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÈ· 
 נדונה האפשרות להכיר בשתי 101,ג��ברמת משפחה לענייני משפט ביתב שנית� די� בפסק

בו בנות זוג לסביות הביאו ילד שפסק הדי� עוסק במקרה . מהות ביולוגיות לאותו הילדיא

לעול� באמצעות הפריית ביצית של אחת מבנות הזוג מזרע של תור� אנונימי והשתלת 

 של כאמו האוכלוסי� במרש� נרשמה היולדת הא�. האחרתהמופרית בבת הזוג הביצית 

 תורמת הזוג בבת להכיר ביקשו במסגרתהש מהותילא תובענה הגישו והילד הזוג בנות. הילד

 להכיר אפשרות קיימת כי קבע המשפט בית. אימו� בהלי� צור� ללא הילד של כאמו הביצית

 אחד א� בגדר נכנס איננו שהמקרה מאחר. �אימו בהלי� צור� ללא לילד נוספת בא�

 כי משפטה בית קבע, הרלוונטיי� במועדי� קיימי� שהיו או הקיימי� החוקיי� מההסדרי�

 הזוג בת מעמד את ולקבוע עוברי� לנשיאת הסכמי� מחוק זה לעניי� השראה לשאוב יש

  102.הילד לטובת הינו הדבר כי סוציאלית עובדת תסקיר קבלת לאחר כא� הביצית תורמת

 
 לאימו� בקשות המגישי� המי� מאותו זוג בני של ההורית מסוגלות� את לבחו� הדרישה על לביקורת  100

. להנהיג רישיו� הורותהד� באפשרות , 37ש " הלעיל, "הורותרישיו�  "טריגר של מאמרו את ראו צולב
, מאמצי� (ההורי� מ� חלק על הישראלית המשפטית בשיטה מונהג כבר הורותרישיו� , לטענת צבי טריגר

 במקרי� ולא, מסוימי� במקרי� להנהיגו הבחירה). ולסביות הומואי�, אסירי�, לפונדקאות הנזקקי�
 אימו� של הקלאסי מהמודל שונה צולב אימו� כי מציי� טריגר צבי. אידאולוגית בחירה היא, אחרי�

 אשר כבר חיי� בתא ילדי�אלא ב, בית חסרי בילדי� מדובר אי� שכ�, ילדי� אימו� בחוק ביטוי לידי שבא
 תאנלוגי ההינהקמת תא משפחתי על ידי בנות זוג מאותו המי� . משפחתי ע� הא� המבקשת לאמצ�

ע� . י לבקש אישור מראש מהמדינה קורי� מבלששניה�ללידת ילדי� במשפחה הטרוסקסואלית מאחר 
 טריגרשאישור (לסבי זקוק לאישור כדי לזכות בהכרה משפטית פורמלית �זאת התא המשפחתי ההומו

' בעמ, ש�( ואילו התא המשפחתי ההטרוסקסואלי זוכה בהכרה באופ� אוטומטי ,")רישיו� הורות "מכנה
�ËÓÓ כ� ראו פרשת כמו .)417„‚Ó ,במסגרת . וברא�' לפסק דינו של השופט ג15, 10' פס ,16ש "לעיל ה

וברא� ביקורת על מדיניותה 'ל של בני זוג מאותו המי� מתח השופט ג"פסק די� זה שעסק בפונדקאות חו
, יי�מינ�זוגות חד וברא� מדיניות זו מפלה'לדעתו של השופט ג .הכללית של המדינה בסוגיית ההורות

" אמתות" היא דורשת בכל אחד ממסלולי ההורות האפשריי� מבני הזוג בני אותו המי� להוכיח את שכ�
הורות , מעצבת את ההורות של בני הזוג בני אותו המי� כהורות בספק"מדיניות זו . הורות� בבית משפט

ב את הזוג מדיניות זו מבקשת לעצ. מיוחד של המדינה בדמות ההכרה בה' מתת'הדורשת , חשודה
אשר לש� התערבות בהורותו על המדינה נטל כבד להוכיח את אי כשירות ', טבעי'ההטרוסקסואלי כ

לצד , מדיניות מפלה זו. היא מטילה את הנטל על בני הזוג להוכיח את כשירת� להורות, מנגד. ההורי�
היא . י משפחהפוגעת ג� בזכות החוקתית הקיימת לכל אד� לחי, הפגיעה העמוקה בכבוד ובשיוויו�

" כל זמ� שלא הוכח אחרת, מתייגת קבוצת אוכלוסיה שלמה כמי שעל פי טבעה אינה כשירה להורות
 ).וברא�'ג השופט של דינו לפסק 10' פס, ש�(

 .54ש "לעיל ה, .ˆ.˙ עניי�  101
, " יש ג� שתיי�ימהותא "זפר� ראו זה מעי� במקרה ביולוגיות אימהות בשתי הכרה של הסוגיה לעניי�  102

 הפרוצדורלית הדר� ומהי מהותיא בשתי להכיר ראוי א� זפר� בוחנת זה מאמר במסגרת. 21ש "לעיל ה
 מטענו צובבעי האחת, משות� ילד להולדת פעלו זוג בנות כאשר כי סבורה זפר�. זאת לעשות הראויה

 באימהות� להכיר יש, אנונימית זרע בתרומת מסתכמת הגבר ותרומת, ההיריו� את נושאת והשניה הגנטי
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)‰ (‰¯Î‰ ˙Â¯˘Ù‡· ÌÓÂÈ˜ Ï˘ È�˘ ˙Â·‡ ˙¯‚ÒÓ· ÍÈÏ‰ ˙Â‡˜„�ÂÙ ÂÁ"Ï  
 נושאת א� של בשירותיה להשתמש האפשרות את מגביל עוברי� לנשיאת הסכמי� חוק

, מיני אינ� יכולי�� לפיכ� אישה רווקה או גבר רווק וכ� זוג חד103.זוג בני שה� ואישה לאיש

מכיוו� . ל א� נושאת לצור� הבאת ילד לעול�להסתייע בשירותיה ש, חוק בישראלה לפי

יש הפוני� להשתמש בשירותיה של א� נושאת במדינות זרות בהלי� שמכונה , שכ�

 רישו�מיניי� נדונה שאלת �� שהוגשו על ידי בני זוג חד"בעתירות לבג". ל"פונדקאות חו"

 כאב במרש� ל"הלי� פונדקאות חוב של האב הביולוגי של ילד שנולד זוגו ב�

 העקרונית עמדתההביעה את היא  זה בעניי� המדינה שהיגשה בעמדה 104.האוכלוסי�

 105. ליצור קשר של הורותכדייש צור� בהלי� של אימו� לילד לפיה כל עוד אי� קשר גנטי ש

 חקיקה להשלמת ועד הזו לעת, המצב של המיוחדות בנסיבותע� זאת הסכימה המדינה 

 למשפחה משפט בית  על ידיל"חו לפונדקאות עבנוג" פסיקתי�הורות�צו "למת�, בעניי�

 הגנטית ההורותכאשר  (הגנטי ההורה של הזוג לב� ביחס וזאת, אימו� צו במקו� ,בישראל

, להכיר היו� המדינה מאפשרת למעשה כ� 106).גנטי מידע חוק לפי רקמות בבדיקת הוכחה

 פי חוק אימו�  שאינו עלבהלי� לילד אבות בשני, החוק לתיקו� ועד זמני באופ� א� ג�

  . ילדי�

 המשפט כי ממחישי� שונה ממי� הורי� שני בדבר המגדרי קרו�ילע אלו חריגי�

 צעד עשיית ולפיכ� ,אלטרנטיביות משפחות של בתבניות היו� כבר להכיר מוכ� הישראלי

� שעשוי כפי לכת ומרחיק מהפכני מהל� איננה הכמותי מהעיקרו� סטיה לצור� קדימה נוס

  .ילהמלכתח להצטייר

 
 המצהירה חלופה היא ההורי במעמד� להכרה המתאימה כחלופה זפר� מציעהש החלופה. הנשי� שתי של
 של בהלי� ור�צ ובלא המשפט בית במעורבות צור� בלא מוסכ� רישו� של הלי� באמצעות אימהות על

� .אימו
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק 1' בס" הורי� מיועדי� "הגדרת  103
�ËÓÓ פרשת  104„‚Ó ,יש לציי� כי עמדת הרוב .  בפני הרכב מורחב של שבעה שופטי�נה שנדו,16ש "לעיל ה

רישו� במרש� האוכלוסי� ולא בשאלת קביעת עתירה כעוסקת א� ורק בשאלת הבבפסק הדי� רואה 
 3' פס;  לפסק דינה של המשנה לנשיא נאור27' פס, ש� ,ראו למשל(המעמד ההורי במקרי� מעי� אלו 

, כ� ג� הדגישו חלק מהשופטי�).  לפסק דינה של השופטת חיות2' ופסלפסק דינה של השופטת ארבל 
' פס ראו למשל (משפטית הורות קביעת של פורמלי הלי� להסיר כל ספק בנוגע למעמד יש לנקוט כדיכי 
 ). לפסק דינה של השופטת חיות2' פס ו דינה של המשנה לנשיא נאורלפסק 44–43, 35

566/11� " מטע� המשיבי� בבג עדכו� משלימההודעת  105 ËÓÓ�„‚Ó � '„¯˘Ó ÌÈ�Ù‰ובבג " �6569/11 
È�ÂÏÙ � '„¯˘Ó ÌÈ�Ù‰)  המלאה זמינה בעמדת המדינה( )9.5.2013הוגשה ביו� �www.google. 

com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F
%2Findex.justice.gov.il%2FPubilcations%2FNews%2FDocuments%2FEmdatYoetzpundekau
t.doc&ei=Jv3nUtHGKerx4QS7lYCwDw&usg=AFQjCNELjaYgYXt7SDiq16sHqcyfl-7Qeg&

bvm=bv.60157871,d.bGE&cad=rjt(. 
 בחקיקה להיות י�יצפוה תנאי� אות� יהיו" הפסיקתי ההורותצו  "למת� שהתנאי� לכ� בכפו� זאת כל  106

 אלו תנאי�. היישו� צוות והמלצתיוס� �מור ועדתלפי המלצת " צו הורות"התנאי� למת� , העתידית
566/11� " המשיבי� בבגמטע� נוספת עדכו� משלימה בהודעת פורטו ËÓÓ „‚Ó � '„¯˘Ó ÌÈ�Ù‰ 
6569/11� "ובבג È�ÂÏÙ � '„¯˘Ó ÌÈ�Ù‰)  12.6.2013הוגשה ביו� (index.justice.gov.il/Pubilcations/ 

Articles/Documents/Horut.pdf.  
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  אחד לילד הורי� משני ביותר ההכרה ונגד בעד טיעוני�  .ב

אמת המידה .  זה יעסוק בטיעוני� בעד ונגד ההכרה ביותר משני הורי� לילד אחדפרק

,  בחשבו� את האינטרסי� של הילדי�המביאה אמת מידה הוליסטית היא לבחינת הטיעוני�

ו� של הפרק יתמקד בטיעוני� החלק הראש. של המבוגרי� המעורבי� ושל החברה בכללותה

 התנגדויות כוללי�טיעוני� אלו . המועלי� נגד הכרה בריבוי הורי� ובמענה לטיעוני� אלו

 לרעה שימוש בדבר טיעוני�, חלקלק מדרו� טיעוני, טבעי וסדר מוסר טיעוני, מעשיות

 חלקה". טבעיי�"ה ההורי� של באוטונומיה הפגיעה בדבר וטיעוני� הורי� ריבוי של בהסדר

 מושתתי� על אלה. השני של הפרק יעסוק בטיעוני� המועלי� בעד הכרה בריבוי הורי�

  . החברה של אינטרסי� ועל המעורבי� המבוגרי� זכויות על, טובת הילד

  לה� והמענה הורי� משני ביותר הכרה נגד טיעוני�  .1

)‡ ( ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÈÂ„‚�˙‰  
 את מקדיחי� טבחי� מדייותר "ש ההנחה ועל הילד טובת על מבוסס הראשו� הטיעו�

 רבי� �אנשי� אשר צריכי� להחליט בעניי� מסויהככל ש,  על פי טיעו� זה107".התבשיל

עדר יה. יפגע טובתו של הילדת דבר ובסופו של ,יותר להגיע להסכמהקשה  כ�, יותר

או לחלופי� לגרור מריבות רבות בי� , אפשרות להגיע להסכמה עשוי להוביל לשיתוק

ג� א� כאשר כל ההורי� פועלי� יחד הדבר עובד לטובת הילד . לומו של הילדהאחראי� לש

הרי שהצרות מתחילות כאשר המשפחה מתפרקת או פור� , )תמונת המשפחה השלמה(

  . סכסו�

 ההלי�כ� ,  רבי� יותרההחלטות קבלת בהלי�המעורבי�  אנשי�הש שככל ספק אי�

 אותו הופכת אינה ההלי� של כבותומור זאת ע�. יותר ולמסורבל למסוב� להיהפ� עשוי

 לקבלת אחראי�  רבי� יותרשגורמי� העובדה שדווקא ייתכ�. הילד לטובת למנוגד בהכרח

 טובה לתוצאה מובילה ההחלטות מקבלי בי� הדדית ביקורת ושקיימת מסוימת החלטה

 שהענקת העובדה כי להוסי� יש על כ�. הילד טובת ע� אחד בקנה העולה יותר ומושכלת

 שבו במקו� הזכות הענקת�לאי להוביל יכולה אינה ההחלטות קבלת הלי� על תכביד תזכו

 בנוגע זכויות היו לאב רק והאמריקאי האנגלי במשפט בעבר למשל כ�. להעניקה ראוי

 כלומר היה גור� אחד בלבד שלו הייתה הסמכות להחליט בסוגיות הנוגעות 108,לילדיו

הלי� קבלת הפ� זכויות הוריות א� לא� הילד ברי שע� המעבר לשיטה המעניקה . לילדי�

ע� זאת היו� לא יהיה מי שיאמר . ההחלטות מורכב יותר ונפגעה זכות הבלעדיות של האב

שלא היה מקו� להעניק זכויות לשני ההורי� מהסיבה שהדבר מכביד ומסב� את הלי� קבלת 

 הרי ,שני הורי הילד לעראוי להעניק זכויות הוריות לאד� נוס� א� , באותה מידה. ההחלטות

נית� לכאורה , למעשה . מסוימתמכביד במידהשאי� לפסול הענקת הזכות רק מכיוו� שהדבר 

ולטעו� כי אי� מקו�  להעלות טיעו� מעי� זה באותה מידה בנוגע לכל זכות אד� אחרת

הענקת . החברה בכללותה בה� היא עשויה להכביד על אד� אחר או עלשלהענקתה במקרי� 

 
107  Jacobs, More Parents More Money ,223' בעמ, 14ש "לעיל ה ;Jacobs, Why Just Two? ,ש "לעיל ה

  .326' בעמ, 52
108  Kavanagh ,92' בעמ, 73ש "לעיל ה. 
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שעליו להאזי� לעמדות אשר  ופש ביטוי למשל עשויה להכביד על אד� אחר בכ�הזכות לח

חופש ל הפרעה קיומה של הפגנה במקו� מסוי� קיימת שבשלהוא אינו מסכי� לה� או בכ� 

, הצדקות מוסריות חזקות לביסוס הזכות לחופש הביטוישקיימות מאחר . התנועה שלו

ההכבדה על אנשי� . ד על אנשי� אחרי�שהיא מוענקת לאד� א� שהיא עשויה להכבי הרי

א� אינה יכולה לשלול את , אחרי� עשויה להיבח� במסגרת שאלת היק� ההגנה על הזכות

  .קיומה של זכות יסוד

)·( È�ÂÚÈË ¯ÒÂÓ ¯„ÒÂ ÈÚ·Ë  
 יכולי� הטבעי סדרה לפי ולפיה�, טבעי וסדר מוסר טיעוני על מבוססי� אחר מסוג טיעוני�

 הוא הטבעי הסדר בדבר הטיעו� 109. אב אחד וא� אחת– הורי� להיות לילד א� ורק שני

, לפיה על פי הטבע עצמו יכולי� להיות לילד רק שני הורי�שכפול ומבוסס ה� על הטענה 

לילד , מוסר הנוהג בחברה המערביתה לפילפיה שוה� על הטענה , האחד גבר והשנייה אישה

  ?הטבעי הסדראול� הא� זהו אכ� . שה אייה האחד גבר והשני–יכולי� להיות רק שני הורי� 

 על מצב כשמדברי�.  שני הורי� ממי� שונההואשהמצב הטבעי כלל לא ברור , ראשית

 הטכנולוגיות ההתפתחויות לאור. מתייחסי� בדר� כלל לקשר ביולוגי, טבעי בהקשר זה

 :אחד לילד ביולוגיי� הורי� שלושה להיות עשויי� שהיו� הרי, המסויעת הרבייה בתחו�

, נוספות טכנולוגיות התפתחויות. ההיריו� את שנשאה וא� הביצית בעלת א�, הזרע בעל אב

 באמצעות גנטיי� הורי� משלושה עובר יצירת מאפשרות, לשימוש הוכנסו טר� אשר

 110.אחרת מאישה ביצית של היומיטוכונדרי אחת אישה של ביצית בגרעי� שימוש

 אב: י�בו לילד יהיו ארבעה הורי� ביולוגישהתפתחות טכנולוגית זו עשויה להוביל למצב 

. הנושאת והא� הביצית של היהמיטוכונדרי בעלת א�, הביצית גרעי� בעלת א�, הזרע בעל

 נראה בנוס�. אחד לילד הורי� משני יותר של קיומ� היו� מאפשר עצמו שהטבע מכא�

 רביתהמע החברה של תוצר היא הילד לגידול אחראי� שה� בלבד אנשי� בשני שהכרה

 מחקר למשל כ�. ההיסטוריה לאור� ילדי� גודלו שבה הדר� איננה זו וכי המודרנית

קובע  Sarah Blaffer Hrdy האבולוציונית האנתרופולוגית ידי על האחרונות בשני� שפורס�

 אחרות מקבוצות שונה הייתה) ההומיניני�(כי קבוצת קופי האד� שמה� התפתחו בני האד� 

 החברה את וליצור אבולוציונית מבחינה להתפתח הצליחה זו קבוצה רק ולכ� ,אד� קופי של

 והדאגה הטיפול שיטת הוא לאבולוציה הוביל אשר הקבוצות בי� ההבדל 111.האנושית

" מורחבתהורות  "מכנה החוקרת אותהש, אד� לבני שהתפתחה הקבוצה ידי על לגורי�

)Alloparenting. (112 Hrdy  טוענת כי � אנושיה המי� היה לא מורחבת הורות ללאא

 
 .118' בעמ, 90ש "ל ה לעי,.Michael H עניי� ל למשראו  109
 ÚÂÂ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÔÂÈ¯Ù ‰„ÏÂ‰Â„‰; 11ש "ה לעיל, Hirschler; 11ש "לעיל ה, Callaway ראו זה לעניי�  110

Ï‡¯˘È· ,42–41' בעמ, 11ש "לעיל ה. 
111  SARAH B. HRDY, MOTHERS AND OTHERS: THE EVOLUTIONARY ORIGINS OF MUTUAL 

UNDERSTANDING (1st ed. 2009).  
 דמויותל זו שיטה במסגרת ".זולת/מלבד" שפירושה ”allo“נגזר מהמילה היוונית  ”alloparent“ המונח  112

 הצריכו ההומיניני� של החיי� תנאי. בגידולו פעיל חלק היה הוולד של �יהביולוגי ההורי� שאינ�
 חברי�, אבות, דודי�, אחי� כגו�, הישרדותו לצור� הצאצא בגידול הא� על נוספות דמויות של מעורבות
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 114.המשפחה הגרעינית איננה המודל המקורי מבחינה אבולוציונית,  לפי טיעו� זה113.מתקיי�

מהות י השלטת וא יש להוסי� כי מסביב לעול� בחברות שדר� החיי� המסורתית היאעל כ�

  115. הכללהואטיפול משות� , אינ� מתגוררות בתאי� משפחתיי� נפרדי�

באופ� ,  גדלי� ילדי� פעמי� רבות במסגרת קהילתית יותר בחברות מודרניותג�, שנית

 המעידי� למשל מחקרי� קיימי�. שבו ההורי� אינ� המטפלי� המשמעותיי� היחידי�

 מערכות יחסי� של דאגה וטיפול ה� רחבות יתאהאמריק בחברה שונות מיעוטי� שבקבוצות

 לפי. שכני�חברי� ו, מהמשפחה הגרעינית ומערבות נציגי� של המשפחה המורחבת

 משפחה של רשת על לארצות הברית מהגרי�הסתמכו  היסטורית מבחינה, מחקרי� אלו

 איתאמריק�האפריקאית בקהילה 116.החדשה במדינה עצמ� את לבסס כדי וחברי� מורחבת

 וע� המורחבת המשפחה חברי ע�  ולטיפול בה�ילדי�ה לגידול באחריות חולקי� הורי�

 רופולוגיתת האנOthermothering.(117" (אחרתמהות יא "המכונה בהסדר בקהילה אחרי�

Carol Stack העני בחלק החיה איתאמריק�אפריקאית קהילה של החיי� אורחות את חקרה 

 מתארת תופעה של גידול ילדי� Stack 118. בארצות הבריתהתיכו��במערב עיר של ביותר

 לעתי� יוצרת אשר, Child-keepingאותה היא מכנה ש ,בקהילה על ידי קרובי� וחברי�

 זכויותיה של הא� ג� נשללותפעמי� ל .חובות וזכויות הוריות המוכרות על ידי הקהילה

בארצות  בקהילה הלטינית 119).המדינהא� שהדבר אינו מוכר על ידי רשויות (הביולוגית 

קיימת א�  ולעתי� ,משחקת תפקיד מרכזי בגידול הרוחני של הילד" הורות משותפת "הברית

 הנוהג הוא גידול בארצות הברית ג� בשבטי� האינדיאני� 120.ת לטיפול בואחריות משותפ

 נוצרות רשתות טיפוליות בארצות הבריתלסבית � בקהילה ההומו121.הילד במשות� בקהילה

 ולעתי� א� מתורמי זרע ידועי� כשמדובר בזוג 122המורכבות מבני זוג אינטימיי� ומחברי�

 
מכ� . האחר ע� ולהתקשרות האחר להבנת חדשות דרכי� נוצרו הזו החדשה הטיפול דר� מתו� .וסבתות

 .האחר של ומחשבותיו כוונותיו את לקרוא האנושית היכולת התפתחה
113  HRDY ,109' בעמ, 111ש "לעיל ה. 
" הרהורי� על חייה� של נשי�? ות/ות ולא� אנו הולכי�/ו באי�מהיכ� אנ" לעניי� זה ג� קרול גיליג� ראו  114

ËÙ˘Ó‰ 2011 (21–20, 13 טז.(  
115  HRDY ,נוצרה מלקטי�–ציידי� של מסוימות בחברות כי לציי� יש בנוס�. 78–77' בעמ, 111ש "לעיל ה 

 קרבה יצר לילד ש� מת�. ש� מת� באמצעות ג� א�, ד� ריוקש נישואי� באמצעות: אופני� בשניקרבה 
 מספר הגדלת הייתה המטרה. ומהוכד אח, אבא, אמא קראו הללו לקרובי� ג�. הש� אותו נושאי כל בי�

 ומהיכולת מחייה� נפרד בלתי חלק היו אשר מתנות והחלפת הפעולה שיתופי את להרחיב כדי הקרובי�
 ).15' בעמ, ש� (לשרוד

116  Murray ,392' בעמ, 13ש "לעיל ה. 
; 151, 97, 92' בעמ, 73ש "לעיל ה, Kavanagh; 606–605, 603' בעמ, 14ש "לעיל ה, Coupet; ש�  117

Kessler,57' בעמ, 7ש " לעיל ה ;Polikoff ,475–474' בעמ, 17ש "לעיל ה. 
118  CAROL B. STACK, ALL OUR KIN: STRATEGIES FOR SURVIVAL IN A BLACK COMMUNITY 

(1974). 
 .89–85, 63–62' בעמ, ש�  119
120  Murray  ,392' בעמ, 13ש "לעיל ה. 
 .Mississippi Band of Choctaw Indians v; 92' בעמ, 73ש "לעיל ה, Kavanagh; 422–419' בעמ, ש�  121

Holyfield, .490 U.S. 30 (1989). 
122  Murray ,393–392' בעמ, 13ש "לעיל ה ;Kavanagh ,97' בעמ, 73ש "לעיל ה ;Kessler ,7ש "לעיל ה ,

 .58' בעמ
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 לא תפקידחברי� לפחה המורחבת וחברי המשלהוריות � ג� במשפחות חד123.לסביות

   124.טיפולמשמעותי בפורמלי 

 במסגרות גדלי� ילדי� ויותר יותר ,המערבית בחברה הגבוה הגירושי� שיעור בשל

 המצב את לכאורה מחקות אלו משפחות. ההורה של הזוג וב� הורה ע� משפחתיות

 ההגמוניה על איו� מהוות אינ� ולפיכ� הגרעינית המשפחה של המסגרת ואת" טבעי"ה

 התגרשו שהוריה� ילדי�, הגרעינית המשפחה למודל בניגוד זאת ע�. ההטרוסקסואלית

 משפחות. הוריות דמויות ארבע ולעתי� שלוש ע� גדלי� חדשות משפחות מכ� לאחר ויצרו

 נרקמות במסגרת� משפחות דפוסי של המערבית בחברה קיומ� על ה� א� מלמדות אלו

  . � יותר משתי דמויות הוריות עילד–הורה של יחסי� מערכות

א� א� בעבר אכ� היה מדובר במוסר הנוהג הרי שנראה שהיו� נית� לטעו� , שלישית

 הטבעי הסדר על המתבססי� י�לאור� ההיסטוריה נעשה שימוש במונח. שאבד עליו הכלח

כ� למשל נעשה שימוש במונח .  רוח התקופהלפי לנמק הסדרי� משפחתיי� שוני� כדי

 המשמורת זכויות את, בילדיו אב של הקנייניות הזכויות את להסביר כדי" משפט הטבע"

 את מעמדו הבלתי חוקי של ילד שנולד מחו� למסגרת 125,בלבד לאב המוקנות בילדי�

שהייתה  coverture וכ� את הדוקטרינה המשפטית בדבר 126הנישואי� ואת היותו חסר אב

ה נחשבה חסרת אישיות משפטית לפיה אישה נשואו,  ובארצות הבריתמקובלת באנגליה

נשי� ,  על פי דוקטרינה זו127.אלא חסתה תחת האישיות המשפטית של בעלה, עצמאית

להיתבע באופ� אישי , להיות צד לחוזה, להיות בעלות קניי�, ברוב המקרי�, נשואות לא יכלו

 ואמונות למסגרות ביחס מוגדרת �שהתפיסה מה טבעי בהקשר מסוי,  מכא�128.ולתבוע

 ומשתנה 129המשפחה מבנהלו מגדרל, למיניות בנוגע בי� היתר, החברה ידי על ושהובנ

  .מתקופה לתקופה

)‚( È�ÂÚÈË ÔÂ¯„Ó ˜Ï˜ÏÁ  
 וריבוי פוליגמיה בי� קושרי�, אחד לילד הורי� משני ביותר להכרה מהמתנגדי� חלק

 טיעו� מסוג זה מבוסס על ההנחה שג� א� הכרה בריבוי הורי� כשלעצמה איננה 130.הורי�

 
 Laura N. Althouse, Three's Company? How American Law Can Recognize a; 59' בעמ, ש�  123

Third Social Parent in Same-Sex Headed Families, 19 HASTINGS WOMEN’S L.J. 171, 172 
(2008).  

124  Murray ,393' בעמ, 13ש "לעיל ה. 
125  Kavanagh ,92' בעמ, 73ש " הלעיל ;Prather v. Prather, 4 S.C.Eq. (4 Des. Eq.) 33 (1809).  
126  Baker ,656' בעמ, 22ש "לעיל ה. 
127  Coverture – “The condition of being a married woman. Under former law, a woman under 

coverture was allowed to sue only through the personality of her husband” (BLACK’S LAW 

DICTIONARY (9th ed. 2009)).  
  .Bradwell v. State of Illinois, 83 U.S. 130, 141 (1872) למשל ראו  128
129  Erez Aloni, Cloning and the LGBTI Family: Cautious Optimism, 35 NYU REV. L. & SOC. 

CHANGE 1, 37 (2011).  
130  Appleton ,55' בעמ, 14ש "לעיל ה; Brian H. Bix, The Bogeyman of Three (or More) Parents 3 

(Minn. Legal Studies Research Working Paper No. 08-22, 2008), available at 
http://ssrn.com/abstracts=1196562 .חד בנישואי� להכרה מהמתנגדי� חלק, מסורתי באופ��מיניי� 
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, הרי שהכרה מעי� זו תוביל בסופו של דבר להכרה בפוליגמיה, בעייתית ואולי א� ראויה

 עשוי זה מסוג טיעו�.  מזיקה והרסנית מבחינה חברתיתשהיאתופעה שהטיעו� מניח 

 בי� להבחי�לפיו א� שנית� שפסיכולוגי /מרכיב פוליטי) 1: מרכיבי� משני אחד על להתבסס

) הכרה בריבוי הורי�(תשתנה בעקבות השינוי הראשו� הרי שדעת הקהל , שני המצבי�

לפיו מדובר במצבי� שאינ� שמרכיב לוגי ) 2 ;)פוליגמיה(שתאפשר את השינוי השני באופ� 

 131.כשווי�שוני� מבחינה מהותית ולכ� יש לנהוג בה� 
 ובכ� פוליגמיות יחסי� במערכות להכיר בעיה אי� כי שיטענו, רבי� לא א� ג�, יהיו

 בהקשר זה יש לציי� כי קיימי� 132. הקרקע מתחת לטיעו� המדרו� החלקלקישמטו את

 וכי ,הסבורי� שפוליגמיה אינה בהכרח רעה ומסוכנת לנשי�)  פמיניסטי�ובה�(כותבי� 

 ,שכ� היא מספקת לה� אחוות נשי� ועזרה במשק הבית, למעשה היא עשויה להטיב ע� נשי�

 התמודדות אחרת ע� טענת 133. במשפחהוכי היא יכולה לערער את התפקידי� המגדריי�

המדרו� החלקלק היא לטעו� כי אי� שו� סיבה להניח כי הכרה ביותר משני הורי� לילד אחד 

נית� בהחלט להפריד בי� שתי . תוביל בהכרח להכרה במערכות משפחתיות פוליגמיות

 ולא להכיר בקיומ� של משפחות 134להמשי� לאסור בחוק על ריבוי נישואי�, הסוגיות

 
 בספרות רחבה כתיבה קיימת. ופוליגמיהמיניי� �חד בנישואי� הכרה בי� קושרי� בארצות הברית

 ,Elizabeth Larcano, Note  ראו למשל.מיניי��בי� פוליגמיה לנישואי� חדש העוסקת בקשר האמריקנית
A "Pink" Herring: The Prospect of Polygamy Following the Legalization of Same-Sex 
Marriage, 38 CONN. L. REV. 1065 (2006); Eugene Volokh, Same-Sex Marriage and Slippery 
Slopes, 33 HOFSTRA L. REV. 1155 (2005); Ruth K. Khalsa, Note, Polygamy as a Red Herring 
in the Same-Sex Marriage Debate, 54 DUKE L.J. 1665 (2005); Dale Carpenter, Bad Arguments 
Against Gay Marriage, 7 FLA. COASTAL L. REV. 181 (2005); David L. Chambers, Polygamy 
and Same-Sex Marriage, 26 HOFSTRA L. REV. 53 (1997); Michael G. Myers, Polygamist Eye 
for the Monogamist Guy: Homosexual Sodomy... Gay Marriage... Is Polygamy Next?, 42 
HOUS. L. REV. 1451 (2006); James M. Donovan, Rock-Salting the Slippery Slope: Why 
Same-Sex Marriage is Not a Commitment to Polygamous Marriage, 29 N. KY. L. REV. 521 
(2002); Jaime M. Gher, Polygamy and Same-Sex Marriage – Allies or Adversaries Within the 
Same-Sex Marriage Movement, 14 WM. & MARY J. WOMEN & L. 559 (2008); Maura I. 
Strassberg, Distinctions of Form or Substance: Monogamy, Polygamy and Same-Sex 
Marriage, 75 N.C. L. REV. 1501 (1997); Adrienne D. Davis, Regulating Polygamy: Intimacy, 

Default Rules, and Bargaining for Equality, 110 COLUM. L. REV. 195 (2010).  

131  Volokh ,130ש "לעיל ה ;Carpenter ,209–208' בעמ, 130ש "לעיל ה.  
 Shayna M. Sigman, Everything Lawyers Know about Polygamy is Wrong, 16 למשל ראו  132

CORNELL J.L. & PUB. POL’Y 101 (2006) )ריבוי על הפלילי האיסור את לבטל שיש הסבורה 
 גור� שהדבר הוכח לא עוד כל נישואי� ריבוי לאפשר שיש סבור (130ש "ה עילל , Chambers;)נישואי�

 אלו מעי� משפחתיות במסגרות שחיי� למי בנוגע היו� הקיימי� שהנתוני� סבורכ� הוא . משמעותי לנזק
 ,Elizabeth F. Emens ;)יותר מעמיקה בדיקה לבצע שיש א�, שכזה נזק של קיומו על מצביע אינו

Monogamy's Law: Compulsory Monogamy and Polyamorous Existence, 29 NYU. REV. L. & 

SOC. CHANGE 277 (2004) )המונוגמיה סוגיית את ביקורתי במבט מחדש לבחו� הקוראי� את המזמינה 
 ).למונוגמיה החלופות ואת

, 164, 154–152 ,146' בעמ, 132ש " הלעיל, Sigman ;334–333 ,317–314' בעמ, ש� למשל ראו  133

171–173 ;Chambers ,73–72' בעמ, 130 ש" הלעיל ;Davis ,1995, 1973–1972 'בעמ, 130ש "לעיל ה .  
 .1977–ז"התשל, העונשי� לחוק' ח לפרק' חזה סימ�  לעניי� ראו  134
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יש להפריד בי� זוגיות .  ובכל זאת להתיר הכרה ביותר משני הורי� לילד אחד,פוליגמיות

סוגיית ריבוי ההורי� ואילו  , פוליגמיה עוסקת במערכות יחסי� בי� מבוגרי�135.לבי� הורות

במקרי� רבי� לא תהיה . עוסקת במערכות יחסי� בי� ילדי� לבי� המבוגרי� המטפלי� בה�

 משני ביותר להכיר צור� יהיה שבה� המצבי� במרבית. סי� אלוחפיפה בי� מערכות יח

 בשני� הפכה המשפחה. אחד משות� בית במשק הורי� בריבוי מדובר אי� אחד לילד הורי�

 מביא גירושי� של העולה השיעור. בעבר שהייתה ממה יותר דינמית ליחידה האחרונות

 המשפחתי התא את זבעו ההורי� אחד: המשפחתי בתא השותפי� של לתחלופה לעתי�

 כ�. שעזב ההורה במקו� המשפחתי לתא מצטר� חדש הורה לעתי�. הגירושי� בעקבות

 קודמות יחסי� ממערכות מההורי� אחד כל של מילדי� המורכבת משפחה לפעמי� נוצרת

, הורי� ריבוי של סיטואציה נוצרת לעתי�, בנוס�. ההורי� שני של המשותפי� ומהילדי�

. חדשות משפחתיות יחידות ויוצרי� חדשי� זוג בני מוצאי� שניה� דהיל של הוריו כאשר

 משפחות של  ה� סיטואציותהורי� משני ביותר הכרה תידרש שבה� מקרי� של אחר סוג

 גברי� זוג או גבר בי� אינטימיות שאינ� יחסי� מערכות נוצרות במצבי� אלה. לסביות�הומו

. לעול� משות� ילד הבאת �שמטרת, לסביות זוג או רווקה אישה לבי� הומוסקסואלי�

 ארבעה או שלושה חלקנוטלי�  בהשהורית �רב במסגרת הילד גדל זו מעי� בסיטואציה

 הכרה תידרש בה�ש מצבי� יהיו א� ג�. פוליגמית יחסי� במערכת מדובר אי�א� , הורי�

 צור� שיהיה הרי, פוליגמית משפחתית במערכת כשמדובר אחד לילד הורי� משני ביותר

 שיש הרי, הורי� משני ביותר הכרה תצדיק הילד טובתא� . הספציפי הילד טובת את חו�לב

בבחינת  ואי� הדבר בהכרח ,פוליגמית משפחתית במסגרת שמדובר א� זו הכרה להעניק

  136.הכרה משפטית במסגרת משפחתית כזו

ו הכרה בריבוי הורי� עשויה להוביל בסופ,  פי היבט אחר של טיעו� המדרו� החלקלקעל

פי ל.  זה שתי גרסאותלטיעו�. של דבר להתפוררות המעמד ההורי עד לביטולו המוחלט

 האיזו� את יפר ולכ�, יותר רבי� לסכסוכי� יוביל הורי� משני ליותר מעמד מת�, גרסה אחת

 טיעו� לפי. ילדי� לגידול הנוגע בכל המדינה לבי� ההורי� בי� הסמכויות חלוקת של העדי�

 שבסופו הרי,  רבי� יותרלסכסוכי� תוביל הורי� משני ליותר הורי עמדמ שהענקת כיוו�, זה

 מעמד את יחליש והדבר המדינה שלרבה יותר  הכרעה רבי� במקרי� תידרש דבר של

 תוביל שניי�מ ליותר המחליטי� מספר הגדלתש ההנחה על מבוססת זו טענה. ההורי�

 בחינה דורשת והשאלהכלל  בטוח אי� הדבר אול�, משפטיות התדיינויות לריבוי בהכרח

 היא ההנחה, המעורבי� הצדדי� בי� יציבה יחסי� ומערכת הרמוניה קיימת עוד כל. אמפירית

 על פי. משפטה בית של לפתחו להגיע מבלישביניה�  הדעות חילוקי את יישבו שהצדדי�

 תעניק ובכ� ההורי המעמד לשחיקת תוביל כשלעצמה הורי� בריבוי ההכרה, השניה גרסהה

 את ההגנה הניתנת למי שנחשב הורה ותחליש לילד בנוגע החלטות לקבל למדינה רב וחכ

 
, Coupet על שהורות נתפסת כקשורה למערכת יחסי� זוגית אינטימית וכתלויה בה ראו למשל לביקורת  135

 .14ש "לעיל ה
 של דינו לפסק 30–22' פס, 95ש "ל הלעי, ÒÂ¯È-˜˜Áא "בע העליו� המשפט בית עמדת את למשל ראו  136

 של הביולוגיי� ילדיה את האחת לסביות זוג בנות של צולב באימו� להכיר שנית� נקבע ש� ,ברק הנשיא
 בית של זו עמדה. אלו מעי� במשפחות הכרה בבחינת אינו הדבר וכי ,הילד טובתל בהתא� זוגתה

 .394–393' עמב, 37ש "לעיל ה, "ורותרישיו� ה "טריגר למשל ראו. מביקורת נטולה אינה המשפט
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נראה שחשש . בו הוא בוחר לגדל את ילדיושמפני התערבות המדינה או צד שלישי באופ� 

 ביחס וזכויות מעמד מעניקהאמנ�  הורי� משני ליותר הורי מעמד הענקת. מבוססזה אינו 

 – הורה שמוגדר מי בי� הברורה ההפרדה על שומרת עדיי� א�, מבוגרי� משני ליותר ילדל

 הרחבת א� שעל מי לבי� – אליו בנוגע וחובות וזכויות לילד ביחס מעמד מקבל ולפיכ�

  .ילדל ביחס מעמד כל מקבל ואיננו בגדרה נכנס איננו ההורית הקטגוריה

)„( ÌÈ�ÂÚÈË ¯·„· ˘ÂÓÈ˘ ‰Ú¯Ï ¯„Ò‰· ÈÂ·È¯ ÌÈ¯Â‰‰  
 שא� היא אחת טענה. הורי� בריבוי להכרה הנוגע בכל המועלי� נוספי� חששות קיימי�

 טענה. ילדי� כלפי מאחריות להתנערקל יותר  להורי� יהיה, הורי� משני ביותר הכרה תהיה

כ� ירגישו ,  רבי� יותרמסוי� עניי� על המופקדי� אנשי�שה ככלש ההנחה על מבוססת זו

 יהיה שכ�, מאחריות� להתנער ניתמצפו מבחינה יותר נוח הדברי� מטבע אנשי� אות�

 סיבה שו� שאי� ראשית להדגיש יש אלו לחששות כמענה. עניי� לאותו שידאג אחר מישהו

. היו� קורה שהדבר ממה יותר מאחריות� הורי� של להתנערות יוביל הורי� שריבוי לסבור

 בהורה ולעתי� לילד הורי� בשני מכיר שהחוק א� מאחריות� המתנערי� הורי� קיימי� כיו�

 מאחריותו מתנער שהורה לילדי� לסייע דווקא עשויה הורי� בריבוי הכרה 137.בלבד אחד

 היא הורות, שנית. לילד שמחויבות ההוריות הדמויות מאגר את מגדילה היא שכ� כלפיה�

 א� הורות לכפות מקו� יהיה המתאימי� במקרי� ולכ� ,ואחריות חובה ג� אלא זכות רק לא

 או רגשות לכפות אי אפשר שכ�, כספי בחיוב רקההורות  טאתבדבר ת של בסופו א�

 נראה. סוציאליות בהטבות לזכות כדי המצב את שינצלומי  שיהיו הוא אחר חשש 138.קשר

 שעולות ואחריות חובות מגיעות הורות של במעמד ההכרה ע� שכ� ,ראלי אינו זה שחשש

 א� בהורות הכרוכות חובותה את עליו לקבל מוכ� יהיה לא שאד� נראה לפיכ�. ההטבות על

 
 התופעה. הילדי� לטובת לחובת� שנפסקו המזונות דמי את משלמי� אינ� אבות רבות פעמי� למשל כ�  137

, 1972–ב"התשל, )תשלו�הבטחת  (המזונות חוק את תחוקק שהכנסת כדי  מספיקומדאיגה רחבה הייתה
 סכו� לאומי לביטוח מהמוסד לקבל ילדיו במזונות אבה את המחייב די� בפסק שזכו לנשי� לסייע עדשנו

, מסוימי� במקרי�, שיפעל הוא לאומי לביטוח המוסד. לפועל בהוצאה תיק לפתוח במקו� חודשי מזונות
 עתהצ ראו החוק מטרת לעניי�. הא� במקו� לפועל ההוצאה באמצעות החייב מהאב החוב את לגבות

מנתוני המוסד לביטוח לאומי עולה כי . 94ח "ה, 1971–א"התשל, )הבטחת תשלו�( המזונות חוק
 יוני–חודשי� אפרילב 54,886 היההממוצע החודשי של מספר החייבי� בדמי מזונות בביטוח הלאומי 

 נותבמזו ותקבולי� תשלומי�ח דו" המחקר והתכנו� מינהל לביטוח לאומי המוסדלעניי� זה ראו . 2013
 /www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/maintenance )15.7.2013 (2 לוח "2013 שנת של השני לרבעו�

Documents/mezonot.rivoni.2-2013.pdf.היו במערכת ההוצאה , ח של רשות האכיפה וההגירה" דו לפי
 ˘�˙Â„" ÁÈה יוהגבי האכיפה רשותלעניי� זה ראו .  תיקי מזונות פתוחי�86,683 2012לפועל בסו� שנת 

ÏÚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘¯ ‰ÙÈÎ‡‰ ‰ÈÈ·‚‰Â ˙�˘Ï 2012 20) 2013 (www.eca.gov.il/loadedFiles/doch%20 
2012.pdf.  

במסגרתו ש ,)17.4.2012, בנבו פורס� (‡È�ÂÏÙ � '˙È�ÂÓÏ 20543/09) א"ת משפחה(ש "תמ למשל ראו  138
 בית שקבע לאחר.  לקיימ�, היכולת או לתפיסתו,רצו�יה שאי� לאב ינקבע כי אי� לקבוע הסדרי רא

 סנקציה כלכלית למקרה שבו האב אינו מקיי� שני וקבע המשפט בית המשי�, היהראי הסדרי את המשפט
נראה שההנמקה . עדר הסכמת הא� או עילה מוצדקתיביקורי� ברציפות או במהל� ארבעה שבועות בה

הא� זכאית " בית המשפט מציי� כי  שכ�,יה זו אינה נעוצה בטובת הילד אלא באינטרס הא�ילסנקצ
או מניעת שיבושי� בתכניותיה המבוססות /בי� שיהיה לה זמ� של פנאי ללא הקטינות ו, ליציבות בחייה

 ). לפסק הדי�28' ספ, ש�" (יהיעל סדרי רא
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 עבור ניתנות הסוציאליות ההטבות, בנוס�. המעמד ע� המגיעות ההטבות את לנצל כדי ורק

 ההורי� שני היו� ג� ,�כ וכמ .ילדי� קצבתל באשר  למשלכ�. ההורי� מספר לפי ולא ילד כל

 דר� אתימצ א� ג� 139.חולה היה הילד בוש היו� אותו על ילד מחלת יו� � לקבליאינ� יכול

 את לנצל שינסה מי שיהיה שהעובדה הרי, הורי� בריבוי להכיר האפשרות את לרעה לנצל

  . לקבלו שראוי למי הורה של מעמד הענקת לשלול כדי די בה אי� לרעה החוק

)‰( ÌÈ�ÂÚÈË ¯·„· ‰ÚÈ‚Ù‰ ‰ÈÓÂ�ÂËÂ‡· Ï˘ ÌÈ¯Â‰‰ ‰"ÌÈÈÚ·Ë"  
 פחד מתו� בילדי� טיפולב יסייעו ולא יתרחקו �יפוטנציאלי שמטפלי� הוא נוס� חשש

 �יפוטנציאלי מטפלי� ירחיקו שהורי�  ומנגד,הוריות בחובות התנהגות� בעקבות שיחויבו

 זכויות אלו מטפלי� ידרשו היו� שבבוא דאגה מתו� הילדי� לגידול בה� יסתייעו ולא

 עליה� שיכפו לסביות מהותיא וזוג יחידניות מהותיא של חשש להתעורר עשוי כ� 140.הוריות

ע� זאת אני סבורה שנית� ליצור מנגנוני� .  אי� להקל ראש בחששות אלו141.נוס� רההו

המודלי� .  כליל�להכרה בריבוי הורי� אשר יפחיתו חששות אלו ג� א� לא יעלימו אות

יבחנו בהמש� המאמר ידגימו כיצד נית� לעצב קריטריוני� לצור� קבלת מעמד הורי אשר יש

  .יסייעו להפיג חששות אלו

)Â( ÈÒÌÂÎÌ‰Ï ‰�ÚÓ‰Â „‚�‰ È�ÂÚÈË   
במישור אחד מועלי� .  מישורי�בכמה הכרה בריבוי הורי� מועלי� טיעוני� וחששות נגד

לפיה� יכולי� להיות לילד א� ורק שני ו, "הסדר הטבעי" מוסריי� המבוססי� על טיעוני�

 כפול ומבוסס ה� על הטענה הואהטיעו� בדבר הסדר הטבעי .  אב אחד וא� אחת–הורי� 

וה� על ,  אישהההאחד גבר והשני, לפיה מבחינה ביולוגית יכולי� להיות לילד רק שני הורי�

. לילד יכולי� להיות רק שני הורי�, מוסר הנוהג בחברה המערביתה על פילפיה שהטענה 

 על המושתתי�, החלקלק המדרו� עקרו� על המבוססי� טיעוני�במישור אחר מועלי� 

 –י� תוביל בסופו של דבר לתוצאה הרבה יותר גרועה ההנחה לפיה הכרה בריבוי הור

סוג אחר של .  ההוריהמעמד של או א� ביטולו שחיקתוהכרה בפוליגמיה ו: במקרה זה

לאינטרסי� של המבוגרי� המעורבי� , טיעוני� מעלה חששות שוני� הנוגעי� לטובת הילד

 מבחינת טובת הילד ה�, כ� מועלה הקושי הטמו� בריבוי מחליטי�. ולאינטרסי� של החברה

כ� . וה� מבחינת החשש לערעור האיזו� העדי� שבי� המדינה להורי� בנוגע לגידול ילדי�

� מסיוע יהרחקת מטפלי� פוטנציאלי,  להתנערות הורי� מאחריותהנוגעי�מועלי� חששות 

ניצול לרעה של ההטבות הניתנות למי שמוענק לו מעמד של הורה וחשש , בגידול הילדי�

אי� די ,  לעילשהראיתיכפי . מהות לסביותימהות יחידניות או אי הורות על אשל כפיית

בחלק הבא אמנה . בה� הדבר ראויש לשלול הכרה בריבוי הורי� במצבי� כדיבטיעוני� אלה 

  .את היתרונות הגלומי� בהכרה בריבוי הורי�

  

 
  .1993–ג"התשנ, )ילד מחלת בשלהיעדרות  (מחלה דמי לחוק) א(1' ס  139
140  Murray ,450' בעמ, 13ש "לעיל ה.  
141  Dowd ,244' בעמ, 90ש "לעיל ה.  
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  הורי� משני ביותר הכרה בעד טיעוני� .2

 את ומשרתת הילד טובת ע� אחד בקנה עולה אחד לדלי הורי� משני ביותר משפטית הכרה

 יחסי� מערכת בפועל מקיימי� ואשר הילד של בחייו המעורבי� המבוגרי� של האינטרסי�

 –ההכרה המשפטית מאפשרת ה� להורה וה� לילד לממש אינטרסי� חיוניי� . ילד–הורה של

  .חברתיי� וכלכליי�, פסיכולוגיי�

)‡( ˙ÂÈ¯Á‡ ‰·Á¯ ÏÂÙÈËÏ  „ÏÈ·Â‰‚‡„Ï ÂÏ  
 ביותר משני הורי� עשויה להוביל לכ� שאנשי� רבי� יותר יהיו אחראי� לטיפול הכרה

הכרה ביותר משני הורי� תקד� ,  טיעו� זהלפי. בוולדאגה לילד ולתמיכה רגשית וכלכלית 

 לאזרחי� יהיו שילדי� המעוניינת, בכללותה חברה אינטרסי� של הוה�ה� את טובת הילד 

 מדעי בתחו� התפתחויות. אחת הורית מדמות ליותר להיקשר יכול ילד. למדינה התורמי�

 אלא בלבד אחד לאד� קבוע מקשר לא נובע ילד של הביטחו� כי להבנה הובילו החברה

 חוקרי� רבי� סבורי� כי ריבוי 142.היקשרויות של חברתית ומרשת מוכרת חברתית מסביבה

 הטוב הוא ילדי� של שמצב� י�מרא מחקרי� 143.לה�ותור� לילדי� הקשרי� הללו מועיל 

 יחסי� מערכות שלוש כלומר, בטוחות יחסי� מערכות שלוש לה� יש כאשר ביותר

 במקרה כזה הצלע 144".יקרה מה משנה לא, ל� ידאגותמיד : "ברור מסר שמעבירות

השלישית מחזקת את יכולתו של הילד לאמפתיה ומכינה אותו לעול� חברתי שמעודד 

חקרי� מראי� שתינוקות המטופלי� על ידי מספר רב של מטפלי�  כמו כ� מ145.יחסי� כאלה

מפותחי� יותר ומסוגלי� יותר לראות את העול� מנקודות ה� , גדלי� בהרגשה של ביטחו�

 להעשיר את הילד עשויי� קשרי� של רשת במסגרת וגידולו בילד טיפול 146.מבט מרובות

 בילדהדמויות המטפלות הורות מורחבת מיטיבה א� ע� . מבחינה חברתית ותרבותית

 מבחינה עצמ� את לבסס הילד של החוקיי� להוריו מסייעת היא שכ�, אותו והמגדלות

 לידי בא הדבר. תומכת חברתית בסביבה וגדל טובות בידיי� נמצא שהילד  בידע�כלכלית

השיתו� בגידול הילדי� תומ� .  במיוחד בקבוצות חברתיות חלשות א� לא רק בה�ביטוי

 בגידולו המשתתפי�פחתית והחברתית ומעניק תחושה של סיפוק אישי לכל בלכידות המש

 לקו מתחת נמצאי� רבי� ילדי� שבה שבחברה להוסי� ישעל כ� .  בושל הילד ובטיפול

 הכרה 148,הוריות רבות שנמצאות א� ה� מתחת לקו העוני� וקיימות משפחות חד147העוני

   149.כלכלי של ילדי�ביותר משני הורי� לילד אחד עשויה לשפר את מצב� ה

 
142  Peggy C. Davis, The Good Mother: A New Look at Psychological Parent Theory, 22 NYU. 

REV. L. & SOC. CHANGE 347, 354–355 (1997).  
 .361–360' בעמ, ש�  143
144  HRDY ,21–20' בעמ, 114ש "לעיל ה, גיליג�; 130' בעמ, 111ש "לעיל ה ;Marinus H. Van 

Ijzendoorn, Abraham Sagi & Mirjam W.E. Lambermon, The Multiple Caretaker Paradox: 
Data from Holland and Israel, 57 NEW DIRECTIONS CHILD DEV. 5 (Robert C. Pianta ed., 

1992). 
 .21' בעמ, 114ש " הלעיל ,גיליג�  145
146  HRDY ,132' בעמ, 111ש "לעיל ה. 
 מהילדי� 35.3% שה�, 837,300 2010 בשנת העניי� הילדי� מספר היה  לביטוח לאומימוסדה לפי  147

  .)È„ÓÓÂ È�ÂÚ‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÁÂ„ È˙�˘ 4) 2011 לביטוח לאומי מוסדה ראו .בישראל
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 בסביבה הילדי� לגידול פתרו� מספקת היא שכ�, החברה ע� א� טיבהימ מורחבת הורות

. בכללותה החברה על סיוע של נטל להטיל ומבלי המדינה בהתערבות צור� ללא, מוכרת

 ומטפלתבילד  שתומכת החברתית הרשת את לעודד יש ציבורית מדיניות מבחינת ג� לפיכ�

  .בילדי� לטיפול גדולה חברתית חויבותמ ליצור בו כדי

)·( ˙Â�Â¯˙È ÌÈÈ˙¯·Á�ÌÈÈÏÎÏÎ  
 הטבות סוציאליות וכלכליות מגוונות הורי במעמד תעניק הכרה כלכלית�חברתית מבחינה

 זכאות 151; ירושה על פי די�150;עדר ממקו� העבודה בגי� מחלת ילדיהאפשרות להובה� 

הקניית ;  לפקודת הנזיקי�78 סעי� לפי" תלוי" הקניית מעמד של 152;זבו�ילמזונות מהע

 הכרה ביותר משני הורי� לילד תעמיד גור� נוס� 153.לצור� חוקי� שוני�" שאיר"מעמד כ

שיהיה אחראי לתמיכה כלכלית בילד ותקטי� את הנטל הכלכלי המוטל על המדינה לתמיכה 

  154.בילדי�

)‚( ¯ÂÓÈ˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÌÈÒÁÈ ˙ÂÓÈÈ˜  
 מי לבי� ילד בי� הקיימת היחסי� ובמערכת ועלבפ הקיי� המשפחתי במצב משפטית הכרה

 ואת האינטרסי� של המבוגרי� ילדי� של טובת� את מקדמת הורהו בפועל שמשמש

 של ממד בפועלהורה  שמשמש למי וה� לילד ה� מעניקה זו מעי� הכרה. המטפלי� בה�

 בחייו מלאה בצורה להשתת� להורה מאפשרת המשפטית ההכרה. וודאות יציבות, קביעות

 
 המרכזית הלשכהעל פי . 30.5%הוריות היה � תחולת העוני של משפחות חד2010בשנת . ש�  148

, הודעה לעיתונות (7 "62 'מבחר נתוני� מתו� השנתו� הסטטיסטי לישראל מס" הלסטטיסטיק
26.9.2011( www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201111240 ,בשנת 

 מכל כעשירית שה�, אל� 106.8 היה 17 גיל עד לפחות אחד ילד ע�הוריות �החד המשפחות מספר 2010
 .17 גיל עד ילדי� ע� בישראל המשפחות

אני סבורה שעל המשפט להמשי� . הוריות� בכוונתי לצאת נגד ההכרה בקיומ� של משפחות חדאי�  149
ה� מעוניינות ש ככל, מהות יחידניותיהוריות ולסייע להיווצרות� של א�ולהכיר בקיומ� של משפחות חד

מהות יחידניות יחות של אהוריות הנמצאות מתחת לקו העוני אינ� משפ�מרבית המשפחות החד. בכ�
המחקרי� העוסקי� בממדי (בה� האב קיי� ומוכר א� אינו מסייע מספיק בגידול הילדי� שאלא משפחות 

לתמיכה בטענה שרווקות . הוריות� בי� סוגי המשפחות החדמבחיני�הוריות אינ� �העוני במשפחות חד
 במצבי�). 927' בעמ, 12ש "לעיל ה, ראו הקר, מהות מתו� בחירה ה� ברוב� משכילות ומבוססותי אשה�
 בגידול לסייע המעוניי� אחר באד� להכיר יהיה  לא נית�,הורי� משני ביותר להכיר האפשרות ללא, אלו

 בריבוי הכרה לפיכ�. ההורי מעמדו על האב ויתור ללא כהורה ורגשית כלכלית בה� ולתמו� הילדי�
 יש כאשר ביותר הטוב הוא ילדי� של מצב� לפיהש הטענה ג� כ�. אלו למשפחות לסייע עשויה רי�הו

הוריות �חד משפחות של בלגיטימיות לפגיעה בהכרח מובילה איננה, בטוחות יחסי� מערכות שלוש לה�
 את מדגישה א� הטענה. הורי� שני ע� משפחות של בלגיטימיות לפגיעה להוביל כדי בה שאי� כפי

  . הורי� בריבוי בהכרה הקיי� יתרו�ה
  .1993–ג"תשנה, )ילד מחלת בשלהיעדרות  (מחלה דמי חוק  150
  .1965–ה" התשכ,הירושה לחוק 10' ס  151
  .הירושה לחוק 57' ס  152
  .1963–ג"התשכ, פיטורי� פיצויי לחוק 5' ס; 1995–ה"התשמ, ]משולבנוסח  [הלאומי הביטוח חוק  153
 להרחיב את מעגל האחראי� מבחינה כלכלית לילד על מנתי הורי�  התומכת בהכרה ביותר משנלגישה  154

, 14ש "לעיל ה, Jacobs, More Parents More Moneyולהעמיד תמיכה כלכלית נאותה לילדי� ראו 
 .226, 224' בעמ
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 רפואי לטיפול אישור לתת להורה מאפשר הורה של משפטי מעמד מת�, לדוגמה. הילד של

. אימו� של במקרה הסכמתו את דורש וכ�, הספר לבית וגישה הספר לבית רישו�, בילד

� זכויות ביקור ולעתי� א� זכויות משמורת במקרה של תו� הקשר הזוגי ההכרה תעניק בנוס

 או במקרה של סכסו� בי� מי שנחשב הורה משפטי של הילד ) היה קשר כזהא�(בי� ההורי� 

 הכרה נעדר המשפטי הקיי� היו� המצב לפילבי� מי שמשמש בפועל הורה הילד א� 

 ההורה שלכמו כ� תעניק ההכרה זכויות משמורת במקרי� של אבד� כשירות . משפטית

  .  או מותוהמשפטי

 ההגנה בשל במיוחד החשוב בפועלהורה  המשמש לאד� הורה של מעמד הקניית

 ולאופ� בילד לטיפול הנוגעות החלטות לקבלת הנוגע בכל להורה המוענקת החוקתית

 ההורה נהנה, הורית מסוגלות העדר בגי� הורה של מעמדו נשלל לא עוד כל. גידולו

 הנוגעות שונות ולהכרעות הילד לחינו�, בילד לטיפול הנוגע בכל הורית מאוטונומיה

 מי שכ�, הילד למע� לפעול חיובי תמרי� ההכרהמהווה , זו חוקתית הגנה בשל. לגידולו

 מי יהיה שמא, הילד למע� לפעול חושש אינו ולכ� מוגנות זכויותיו כהורה הכרה שמקבל

  .סמכות בחוסר פועל הוא כי שיטע�

 בדיני הסדרי� לבחו� יש לפיוש כמודל היחסי� שיח מודל את מציעה זפר� רות

מי צרי� להיחשב הורה של הילד מציעה זפר� לבחו� את רצונ�  להכריע כדי 155.המשפחה

, ככל שהיא קשורה בשגשוג חיי המשפחה, את רווחת� האישית של הצדדי�, של הצדדי�

 בחשבו� את המחויבות ליעד המאפשר הקמת משפחות למי להביאאת טובתו של הילד וכ� 

בת הילד מוש� דגש על  במסגרת בחינת רווחת� האישית של הצדדי� וטו156.שמעוניי� בה�

הכרה בהסתמכות הצדדי� ושלומו ורווחתו של ,  מערכת היחסי�ה של והמשכיותהיציבות

 שימוש במודל זה יביא א� הוא למסקנה כי יש לאפשר במקרי� המתאימי� הכרה 157.הילד

  158.ביותר משני הורי� לאותו הילד

)„ (˙Â·È˘Á ˙ÈÏÓÒ  
להכרה מעי� זו יש .  סמלי יותרהוא הורי� משני ביותר נוס� של הכרה משפטית היבט

 אישור מהווה ההכרה 159.מבוגר ויש לה א� ער� הצהרתילילד וה� לחשיבות סמלית ה� 

 א� סלילת דר� להכרה מהווהההכרה המשפטית . חברתי ומוסדי לקשר הקיי� ביניה�

 של הורה מכיר המשפט במערכת היחסי� סטטוסבאמצעות מת� . חברתית רחבה יותר
 
 קבלת לש� עבודת גמר (‰·Â˙ÂÎÊ Ï˘ ‡ˆ‡ˆ ˙Â˜Á˙‰Ï ¯Á‡ ˙Â‰Ê ¯Â‰ÂÈ ÌÈÈ‚ÂÏÂÈ למשל רות זפר� ראו  155

רות זפר� ; )2004,  הפקולטה למשפטי�–האוניברסיטה העברית בירושלי� , תואר דוקטור למשפטי�
 ËÙ˘Ó ‰¯·Á" מספר הערות על דאגה וצדק: שיח היחסי� כתשתית להכרעה בסוגיות מתחו� המשפחה"

˙Â·¯˙Â :ÌÈËÙ˘Ó ÏÚ ‰·‰‡ 605) 2005(; למאמר נוס� ; 21ש "לעיל ה, "תיי� יש ג� שימהותא "זפר�
 .73ש "לעיל ה, Kavanagh  ראוהמשתמש בשיח היחסי� בהקשר זה

 .21ש "לעיל ה, " יש ג� שתיי�ימהותא "זפר�  156
 .ש�  157
 המאמר של בסופו. הילד לאותו ביולוגיות אימהות בשתי להכיר באפשרות עוסקהמאמר  (396' בעמ, ש�  158

 זפר�. אחד לילד הורי� משני ביותר להכיר יש א� לשאלה להוביל עשוי בסוגיה הדיו� כי זפר� מציינת
 ההורות קביעת מודל על פי לפיוש ראשוני מחשבה כיוו� מציגה א�, זה מאמר במסגרת בסוגיה דנה איננה

 ).אחד לילד הורי� משני ביותר המתאימות בנסיבות להכיר יש, היחסי� שיח על מבוסס ואשר שהציעה
159  Appleton ,58' בעמ, 14ש "לעיל ה. 
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, המשפט מתאי� עצמו למציאות המשתנה. על בי� הילד לבי� מי שמשמש הורהוהקיימת בפו

 למודל המשפחתי המסורתי של זוג ממי� חלופיי�במסגרתה קיימי� תאי� משפחתיי� ש

המשפט א� מבנה תפיסות . אול� תפקידו של המשפט אינו מתמצה בכ�. שונה וילדיו

 יעניק חלופיותות משפחתיות מת� אישור משפטי לקיומ� של מסגר. חברתיות מקובלות

 ההתייחסות השונה שמעניק המשפט לדמויות 160.בסופו של דבר הכרה חברתית רחבה יותר

משפיעה על הציפיות ועל ) הורה לעומת סב או מטפלת: למשל(שונות בחייו של הילד 

 ה�בה� שהחוויות של הדמויות הללו ולפיכ� ג� על הרגשות ועל הצרכי� של הילדי� 

 אלא ג� על רגשות ועל יהכללי� המשפטיי� משפיעי� לא רק על העשי ה161.מטפלות

 לשניי� המוגבלת מעבר להורות להביטלפיכ� היכולת של דיני המשפחה . תפיסת העצמי

   162. המציאותלעיצוב תתרו�

 המסורתיות התפיסות את לערער עשויה הורי� משני ביותר הכרה חברתית מבחינה

 משני הורי� יחלקו ביניה� את העשייה שיותרחר  מא163.במשפחה מגדר תפקידי בעניי�

הרי שנקודת האיזו� בכל הנוגע לחלוקת התפקידי� ההורית בהכרח תשתנה ועליה , ההורית

 תהורית חותרת תחת המשפחה הפטריארכלי�היפרדות מהנורמה הדו. להיות מוגדרת מחדש

   164.ת במשפחההמסורתית ומאפשרת שינוי של התפיסות החברתיות בנוגע למגדר ולמיניו

 שעולה מהניתוח כפי. הורי� בריבוי הכרה בדבר והחסרונות היתרונות את מניתי עתה עד

ומכל מקו� עולי� ,  אינ� מבוססות דיי�הורי� בריבוי ההכרה נגד הטענות, המפורט לעיל

. בהתא�היתרונות של הכרה כאמור על החסרונות ותומכי� בשינוי הכללי� המשפטיי� 

 הצעות על מבוססי� המודלי�. הורי� בריבוי להכרה אפשריי� ודלי�מ אסרטט הבא בפרק

. המשווה ובמשפט האקדמית בכתיבה המופיעות ההורי� ריבוי שאלת ע� להתמודדות

 משותפי� קריטריוני� לפי הסוגיה ע� להתמודדות ההצעות את מסווגת אני הפרק במסגרת

 ו�המודל השוויוני� מודל�ה מכנה אני אות�ש מודלי� שני זה סיווג סמ� על ויוצרת

  165.ררכי�יההי

 אחד לילד הורי� משני ביותר להכרה שוני� מודלי�. ג

 משפטית ביותר משני הורי� להכרה שוני� אפשריי� מודלי� לסרטט אבקש זה פרק במסגרת

מבוססי� , "יררכייהההמודל "ו" השוויוניהמודל  "מכנה אני אות�ש, המודלי�. לילד אחד

 מערכות היחסי� המגוונות בי� ילדי� לבי� � שלנוגע לשאלת הסדרתעל הכתיבה האקדמית ב

לאחר אפיו� . בתחו� משווה משפט ועל, להורי� תמטפלי� שאינ� נחשבי� מבחינה משפטי

המודלי� אנתח את הגישות השונות המופיעות בכתיבה האקדמית ובמשפט המשווה ואת 

 
 חברתיי� שינוי� לחולל יכול אינו אמנ� לבדו המשפט לטענת הקר .930' בעמ, 12ש "לעיל ה, הקר  160

 .חברתיות ותפיסות התנהגויות על המשפיע סמל הוא א�, עמוקי�
161  Appleton ,65' בעמ, 14ש "לעיל ה. 
 .ש�  162

 .7ש "לעיל ה, Kessler; 52' בעמ, ש�  163 
 .73–72, 50' בעמ, ש�  164
 .22ש "הבלעיל   ראו המקורות המופיעי�דומה טרמינולוגיה הציעה אשר לכתיבה  165
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ראי המודל השוויוני והמודל החריגי� לכלל המספרי בדבר שני הורי� במשפט הישראלי ב

  .ררכייההי

 ביותר להכרה לחלק את ההצעות המופיעות בכתיבה האקדמית ובמשפט המשווה נית�

 ולהצעות ההורית הבלעדיות עקרו� על שומרות אשר להצעות – גסה חלוקהמשני הורי� 

 הזכויות אגד את אחרת או זו במידה מפרקות למעשה ואשר העיקרו� על שומרות אינ� אשר

 בתשובה הוא השונות ההצעות בי� נוס� מרכזי הבדל. משפטית הורות המהוות והחובות

 ה� מההצעות חלק. הורה של מעמד המקבלות השונות הדמויות בי� היחס מהו לשאלה

 ה� מההצעות חלק ואילו, שווה מעמד מקבלות ההוריות הדמויות כל פיה� ועל שוויוניות

 בהצעות. אחרי� הורי� פני על עדי� מעמד קבלי�מ מההורי� חלק ובמסגרת�, ררכיותיהי

 של מעמד לו שמוענק מי כל שכ�, ההורית הבלעדיות עקרו� כלל בדר� נשמר השוויוניות

 ררכיותיההי בהצעותלעומת זאת . מהמעמד הנגזרות והחובות הזכויות אגד בכל זוכה הורה

 ניכר חלק לפחות או, והחובות הזכויות אגד מלוא את מקבלות ההוריות מהדמויות חלק

 זה מזה המודלי� נפרדי� כ�. המשפטית מההורות מסוי� פ� רק מקבל אחר חלק ואילו, ממנו

 למעמד להתייחסות� בנוגע וה� ההורית הבלעדיות עקרו� לסוגיית שלה� ליחס בנוגע ה�

  . לזו ביחס זו השונות ההוריות הדמויות

 ההורי ועמו הסטטוסוטי� את  מאמר זה אי� בכוונתי לדו� באפשרות לבטל לחלבמסגרת

 ע� אפשריתאת עקרו� הבלעדיות ההורית א� שמבחינה תאורטית מדובר בדר� התמודדות 

 אני סבורה שקיימת שכ� מעשית כאפשרות לאפשרות זו התייחס בחרתי שלא ל166.הסוגיה

ה� מבחינת הער� ההצהרתי שלו וה� ,  ההורי כמעמדהסטטוסחשיבות רבה בשימורו של 

 ההורי ועקרו� הבלעדיות ההורית הסטטוסביטול . נה החוקתית שהוא מקנהמבחינת ההג

 :העברת הכוח למדינה תתבטא בשני אופני�. יובילו למעשה להעברת הכוח לידי המדינה

 ההורי לא תוקנה להורי� הגנה חוקתית מפני התערבות המדינה הסטטוסללא , ראשית

ללא עקרו� ,  שנית;והטיפול בוחינוכו , בהחלטות הקשורות לאופ� גידולו של הילד

 ולפיכ� ,כל עדיפות על פני אד� אחר בכל הנוגע לילדולהורה הבלעדיות ההורית לא תהיה 

מכיוו� שלכל אחד תהיה זכות עמידה . למעשה לכל אד� תהיה אפשרות לטעו� ביחס לילד

ו  יהיואלה, יוביל הדבר להתדיינויות רבות יותר בפני בתי המשפט, לטעו� ביחס לילד

שיטה המעניקה העדפה . מעורבי� יותר ויותר בהחלטות הנוגעות לגידול� של ילדי�

, להחלטות הוריות בנוגע לגידול הילדי� מונעת הענקת כוח גדול מדי לרשויות המדינה

  . מעניקה תמרי� חיובי להורי� לפעול ומשרתת ילדי� טוב יותר, מאפשרת פלורליז� תרבותי

  שוויוניה מודלה  .1

הכרה ביותר משני הורי� לילד אחד תוביל לכ� שיהיו יותר משני ,  השוויוניודלהמ על פי

כאשר כל הדמויות ההוריות מקבלות מעמד זהה הכולל את ,  של הורהסטטוסאנשי� בעלי 

,  ה� זכויות חיוביות שעניינ� קבלת החלטות בנוגע לילד–ילד ביחס לאות� זכויות וחובות 

ה מפני התערבות המדינה בסוגיות הנוגעות לגידול וה� זכויות שליליות המקנות הגנ

 
, 14ש "לעיל ה, Appleton; 453' בעמ, 13ש "לעיל ה, Murrayראו למשל ,  לאפשרות זולהתייחסות  166

 .61–60' בעמ
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הרי , "העוגה ההורית" מודל זה כל הדמויות מקבלות את מלוא שלפי מאחר 167.הילד

אי� ספק שמת� מעמד הורי ליותר מהורה אחד עשוי . שעקרו� הבלעדיות ההורית נשמר

 זה במוב� ותלפח, זכויותיה� אתלפגוע במעמד� של מי שמוכרי� היו� כהורי הילד ולצמצ� 

 מקנה לאד� נוס� אפשרות לקבל החלטות בנוגע לילד ולפיכ� עליה� להתחשב שהוא

 הדבר פוגע בבלעדיות קבלת ההחלטות של הזו מהבחינה. בעמדתו ולשת� עמו פעולה

 את עקרו� הבלעדיות ההורית במוב� של  משמרע� זאת המודל השוויוני. ההורה הקיי�

 ולפיכ� זוכה בכל – מי שנחשב הורה מבחינה משפטית  הברורה והדיכוטומית בי�ההבחנה

,  לבי� מי שאינו נחשב הורה מבחינה משפטית–הזכויות ונושא בכל החובות ההוריות 

  .ולפיכ� אי� לו כל מעמד ביחס לילד

ה את כל אגד הזכויות יהמעמד ההורי השוויוני שמוקנה להורי� מעניק לה� בפוטנצי

בה החוק מקנה מעמד של הורה לשני הורי� שסיטואציה בדומה ל. והחובות הכלול בהורות

ברגע שפור� סכסו� בי� ההורי� עליה� להגיע ביניה� להסכמה בנוגע לחלוקת הרי ש ,בלבד

אינ� מגיעי� להסכמה נדרשת התערבות ובמידה והזכויות והחובות ההוריות ביניה� 

, י� ההורי� השוני�ב" העוגה ההורית" בסיטואציה מעי� זו תחולק 168.והכרעת בית המשפט

מעמד� . הורי� אחרי� מזכויותיותר  יקבלבו חלק מההורי� ש שייווצר מצב ובהחלט יתכ�

העוגה "השווה של כל ההורי� מתבטא בסיטואציה מעי� זו בזכות� לטעו� לקבלת מלוא 

אפשרות� לפנות בשלב מאוחר יותר ובעקבות השינוי בנסיבות לבית המשפט ב ,"ההורית

קביעה בו, ילדל ביחסההכרעה הקודמת בנוגע לחלוקת הזכויות והחובות  לשנות את כדי

  . פריורית כי מעמד� שווה�הא

 עקרו� על ושומר הורה שאינו מי פני על להורה שיש העדי� המעמד את משמר המודל

 הרי, במלואה" ההוריתעוגה ה" מוענקת זה מודל שלפי מאחר. המשפחה דיני בתו� השוויו�

 .הענקתו את במובהק המצדיקי� במקרי� ורק במשורה עשהית יההור המעמד שהענקת

, ההורי המעמד לשחיקת להוביל דבר של בסופו עשוי למרכיביה ההורות פירוק לעומת זאת

 וחובות זכויות של הנרחב מהאגד נובע המעמד של כוחו ממקור ניכר שחלק נראה שכ�

  .לו הנלווי�

   ררכייהיה מודלה .2

. אחרות דמויות פני על ההוריות מהדמויות לחלק עדי� עמדמ מעניק יררכייהה המודל

 זכויותיותר  מקבלות ההוריות מהדמויות חלקכאשר , ההורי במעמד היררכייהי יוצר המודל

 התפיסה את ררכייההי המודל משמר �במוב� מסוי  169.אחרות דמויות מאשר הוריות

 
ראו מאמרה של ,  מסוימת לאפשרות להעניק מעמד שוויוני של הורה ליותר משני הורי�להתייחסות  167

Polikoff ,ראו פסק דינו של בית כ� כמו;  אימהות ביולוגית� שלהד� במעמד� של בנות זוג, 17ש "ה לעיל 
: אשר הכיר במעמד� של שלושה הורי� לאותו הילד,  אונטריו בקנדהפרובינצייתהמשפט לערעורי� של 

  . בהתאמה)ג(3.ג�ו) א(3.ג פרק�בתתי להל� ראו מפורט לדיו�. 90ש " לעיל ה,A.Aעניי� 
 .והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק 25 ,19' ס ראו  168
 ,Clare Huntington ;90ש "לעיל ה, Dowd; 90ש "לעיל ה, Charo למשל ראו זה במודל לתמיכה  169

Response: Parents as Hubs, 94 VA. L. REV. BRIEF 45 (2008))  סבורה שיש להכיר ברשת
' בעמ, 14ש "לעיל ה, Jacobs, More Parents More Money; )ררכית שבמוקדה ההורי�ימשפחתית הי

הורי� לילד אחד בסיטואציות המתאימות ומציעה מודל שיכיר סבורה שיש להכיר ביותר משני  (223
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 יחסי� מערכת שלה�) יי�שת כללבדר�  (הדמויות את המזהה, ההורות למוסד בנוגע הרווחת

 המודל שמציע כפי, הורי� בריבוי יותר שוויוני טיפול. מסוי� ילד ע� ומרכזית ראשונית

  170. במוב� זה היפרדות מהסטטוס קוו בהקשר זהיהיה, השוויוני

 אפשרות לפי. יררכייהה המודל פי על הורי� משני ביותר להכרה אפשרויות שתי קיימות

 חלוקה קיימת אבל, חוקי הורה של ומעמד הכרה מקבלות ההוריות הדמויות כל, אחת

 כותבי� יש למשל כ�. הללו הדמויות בי� השונות והחובות הסמכויות של ררכיתיהי

 והחובות הזכויות אגד את לפרק א� הורי� משני ליותר הורי מעמד להעניק שיש הסבורי�

 שתהיינה רבות הילד פיכל וחובות זכויות ההוריות מהדמויות לחלק ולהעניק הורות המהוות

חלק מהדמויות ההוריות , השנייה אפשרותה לפי 171.האחרות ההוריות דמויותמשל ה

 יותר אבל מהורה פחות שהוא, חדשמקבלות מעמד של הורה וחלק אחר מקבל מעמד אחר 

 ביחס לילד וזכויות מסוי� מעמד מקבל כהורה מוכר שאינו אד�, זו אפשרות לפי. זר מאד�

  . אליווחובות בנוגע 

 המודל של יתרונו. ההורית הבלעדיות עקרו� בהחלשת למעשה דוגל ררכייההי המודל

 היוצרות טיפוליות דמויות של יותר רחב במגוו� להכיר מקנה שהוא בגמישות הוא ררכייההי

 אגד של פירוק מאפשר המודלש מאחר. ילדי� ע� ומשמעותית אינטימית יחסי� מערכת

 מעמד כבעלות  רבות יותרטיפוליות בדמויות להכיר שנית� הרי, ההוריות והחובות הזכויות

 של החיסרו�. וחובות זכויות של שונה מדרג זו הכרה במסגרת ולהעניק לילד ביחס משפטי

 להקנות המאפשרת, זו גמישות. מקנה שהוא מהגמישות הוא א� נובע יררכייהה המודל

 במלוא מוב� הילד של כהורה לבפוע מתפקדות שאינ� לדמויות ג� לילד ביחס מסוי� מעמד

 עלולה להרתיע הורי� מלהיעזר במבוגרי� שוני� לטיפול בילד מחשש שאות� ,המילה

באותה מידה .  מעמד ביחס לילד ויפגעו באוטונומיה ההוריתדברמבוגרי� יבקשו בסופו של 

עלולה הגמישות למנוע מאנשי� שאינ� נחשבי� הורה של הילד להתקרב לילד ולטפל בו 

,  טובת הילד עשויה להיפגעבעקבות זאת.  שיוטלו עליה� חובות הוריות מסוימותמחשש

שכ� נמנעה ממנו האפשרות להיות מטופל על ידי מגוו� רחב של מבוגרי� תומכי� המקלי� 

  . העומס המוטל על הוריואת

  

 
של חלק הארי ב בחיי הילד שנושאותלפי המודל הזה הדמויות המרכזיות . בזכויות יחסיות של הורי�

 מאשר דמויות שמרכזיות� ילדל ביחס לילד יקבלו זכויות וחובות רבות יותר היומיומיתמחויבות ה
 שישסבורה ( 13ש "לעיל ה, Young; ) הזכויות והחובות ההוריותהכותבת דוגלת בפירוק אגד. פחותה
 מציעה. ההורית הבלעדיות בעלת המסורתית הגרעינית המשפחה ממודל אחר משפחתי במודל להכיר
 א� הילד לגידול געבנו החלטות יתקבלו שבמסגרתה ילד–הורה של מרכזית גרעינית ביחידה המכיר מודל

 בתפקידי� לשמש היכולי� אנשי� של הפוטנציאלית הרשת של הרחבה המודל מאפשר בבד בד
 וקשר מידע העברת או ביקור זכויות לאפשר מציעה למשל כ�. הגרעינית ליחידה ותומכי� משלימי�

שנולד למשפחה  בי� הורי� מיועדי� לבי� א� פונדקאית וכ� קשר בי� תור� זרע ידוע לבי� הילד מסוי�
  ).לסבית

170  Appleton ,59' בעמ, 14ש "לעיל ה. 
 Jacobs, More; 333, 326–325, 313' בעמ, 52ש "לעיל ה, ?Jacobs, Why Just Two למשל ראו  171

Parents More Money ,14ש " הלעיל ;Melanie B. Jacobs, My Two Dads: Disaggregating 
Biological and Social Paternity, 38 ARIZ. ST. L.J. 809, 852 (2006) )להל� :Jacobs, My Two Dads(. 
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במשפט המשווה , ניתוח הגישות הבאות לידי ביטוי במשפט הישראלי. 3

  �מודליעל פי ה ,ובספרות

 בספרות ביטוי לידי הבאות הורי� ריבוי לסוגיית בנוגע הגישות בניתוח יעסוק זה חלק

  .השוני� למודלי� הגישות סיווג תו� המשווה ובמשפט הישראלי במשפט, האקדמית

)‡( ÌÈÏ„ÂÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ·˙Â˘È‚ ˙ÂÚÈÙÂÓ‰ ˙Â¯ÙÒ· ˙ÈÓ„˜‡‰  
 במסגרת 172.ביולוגיות ימהות של א� בנות זוגבמעמד בעיקר ד� Nancy Polikoff של מאמרה

 ביולוגית להורות מעבראל " הורות "של ההגדרה את להרחיב Polikoffהמאמר מציעה 

תכלול  על פי ההצעה. תפקודיות על המבוססת הורות ג� שתכלולכ�  אימו� ידי על ולהורות

 בה�ש במצבי�, ילד ע� ילד–הורה של יחסי� מערכת בפועל שמקיי� מי כל את הורות

 תהיה הזו היחסי� שמערכת כוונהב היחסי� מערכת את אפשר הילד של החוקי ההורה

 הורהכ ייחשב הורות של הגדרהשיענה על  מי כל, Polikoff של הצעתה לפי. באופיה הורית

 לילד הורי� משני ליותר הדבריוביל  א� א�, מכ� המשתמע כל על הורה של סטטוס ויקבל

 ילדי� שלצורכיה�  את תספק רהשנוצ ההורית היחסי� מערכת על הגנה, כ�. אחד

 יחסי� למערכות ההורית היחסי� מערכת על ההגנה הגבלת ואילו, וברציפות בהמשכיות

 לאוטונומיה ההורי� של זכות� את משמרת החוקי ההורה של לכוונה בהתא� שנוצרו

לפיו רק מי שנחשב הורה של ש, משמרת את עקרו� הבלעדיות ההורית Polikoff 173.הורית

א� מציעה לבטל את ההגבלה המספרית על , ילדל ביחסא בכל החובות והזכויות הילד נוש

 שהיא בכ� השוויוני למודל מתאימה זו הצעה. המגדרית ההגבלה ואת ההורי� מספר

  .הורות של החדשה להגדרה שנכנס מי לכל הורות של ושוויוני מלא מעמד מעניקה
Melanie Jacobs באופ� ילדיה�בנוגע ל וחובות ותזכוי להורי� להעניק צרי� כי סבורה 

 כ� ייתכנו מצבי� שבה� 174.ילדיה� לבי� ביניה� בפועל הקיימת היחסי� למערכת יחסי

 בחיוב� במזונות או אפילו דברהמעמד ההורי שיינת� לחלק מההורי� יסתכ� בסופו של 

במקרה של למשל  175,בהכרה בה� כהורי� א� ורק לצור� השיו� הגנטי והתרבותי של הילד

 Jacobs  גישה זו של176. ביולוגי כאשר קיי� אב אחר המתפקד בפועל כאביו של הילדאב

לפיה כל הדמויות ההוריות מקבלות הכרה ומעמד ש אפשרות ביררכייהה מודלמתאימה ל

יררכית של הסמכויות והחובות השונות בי� הדמויות יאבל קיימת חלוקה ה, של הורה חוקי

  .הללו

להתמודד ע� הלקונה במשפט  במאמר� מציעות הקר ודפנהפריגת �בלכר איילת

הישראלי בשאלת הסדרת ההכרה ביחסי� הנרקמי� בי� ילדי� לבי� בני זוג של הוריה� 

באמצעות מודל תאורטי שבמרכזו שימור ייחוד הסטטוס ההורי תו� החלשת עקרו� 

 
172  Polikoff ,17ש "לעיל ה.  

 .573' בעמ, ש�  173
174  Jacobs, Why Just Two? ,333, 326–325, 313' בעמ, 52ש "לעיל ה ;Jacobs, More Parents More 

Money ,14ש "לעיל ה ;Jacobs, My Two Dads ,852' בעמ, 171ש "לעיל ה.  
175  Jacobs, Why Just Two? ,338' בעמ, 52ש "לעיל ה ;Jacobs, My Two Dads ,בעמ, 171ש " הלעיל '

813–814 ,852. 
 .855' בעמ, ש�  176



  ד"תשע מד משפטי
  טלי מרקוס

452  

הכיר בה� יהיה ראוי לש הכותבות סבורות כי יהיו מקרי� 177.באופ� זהירהבלעדיות ההורית 

המודל , למעשה. בקשר הרגשי או הכלכלי אשר נוצר בי� ילד לבי� ב� הזוג של הורהו

לפיו על המשפט להעניק שררכי יגישת המודל ההיאת מציעות הכותבות נוקט שהתאורטי 

מעמד ביחס לילד שאינו מגיע כדי מעמד של הורה א� הוא שונה משל אד� לדמויות הוריות 

אשר יוצאת נגד העיקרו� המוחלט של בלעדיות הורית ונגד  ,Young בגישה דומה נוקטת. זר

 178.הדיכוטומיה שהוא יוצר בי� מי שהורה לבי� מי שאינו נחשב להורה מבחינה משפטית

Youngבד בבד א� ,  מציעה מודל המשמר את מרכזיות תפקיד� של ההורי� בחייו של הילד

מודל זה תוכר לפי .  נוספותמאפשר הכרה בקשרי� משלימי� של הילד ע� דמויות מיטיבות

 א� ,הילד לגידול בנוגע החלטות יתקבלו שבמסגרתה ילד–יחידה גרעינית מרכזית של הורה

 לשמש היכולי� אנשי� של הפוטנציאלית הרשת של הרחבה המודל יאפשר בבד בד

 זכויות לאפשר Young מציעה למשל כ�. הגרעינית ליחידה ותומכי� משלימי� בתפקידי�

 בי� קשר וכ� פונדקאית א�לבי�  מיועדי� הורי�בי�  �ימסוי וקשר מידע עברתה או ביקור

  .לסבית למשפחה שנולד הילד לבי� ידוע זרע תור�

Katharine T. Bartlett 179.ההורית הבלעדיות סוגיית את שניתחו מהראשוני� הייתה 

Bartlett  במצבי� ולהעניק זכויות הוריות" הורות לא בלעדית"מציעה להכיר ברעיו� של 

ש� הילד היה במשמורת אותו אד� במ: האלהקריטריוני� המצטברי� ב העומדי�מסוימי� 

 האד� צרי� להראות שהמניע שלו בתביעה למעמד של – עקרו� ההדדיות; חצי שנה לפחות

אותו אד� ב יראהכמו כ� דורש עקרו� ההדדיות כי הילד .  דאגה אמתית וכנה לילדואהורה ה

סי� בי� אותו אד� לילד החלה בתמיכה ובהסכמה של ההורה החוקי מערכת היח; הורה שלו

א� , רעיו� הבלעדיות ההוריתשל  ה מתמקדת בשבירBartlett 180.או בצו של בית משפט

הורה הפסיכולוגי של הילד האינה נותנת מענה לשאלה איזה מעמד יוקנה לאד� שישמש 

 זכויות להענקת הצעתה אתלה מגבי Bartlett,  כ�כמו. קריטריוני� שהיא מציעהב ויעמוד

 במסגרת חי אינו הילד כלומר, מתקיי� אינו הגרעיני המשפחתי התא בה�ש למצבי� הוריות

  .הביולוגיי� הוריו שני ע� משפחתית

)·( ÌÂ˘ÈÈ ÌÈÏ„ÂÓ‰ ·ÌÈ‚È¯Á ÌÈÈ¯ÙÒÓ‰ ÔÈ„· ÈÏ‡¯˘È‰  
 שונה  קיומ� של שני הורי� ממי� מעדי�המשפט הישראלי, לעיל) ב(2.א בפרק שפורט כפי

 לכלל בחריגי� מכיר כבר כיו� שהמשפט כ� על עמדתיעל א� העדפה ברורה זו . לילד

בחלק . המסורתית התבנית של שחיקתה על מעידי� ממי� שונה ההורי� שני בדבר המגדרי

בה� מכיר המשפט הישראלי אשר ש החריגי� לכלל את ואפרט המגמה הצגת את אשלי�זה 

 שיובהרכפי . הורי� בשני היותר לכל להכיר נית� השלפי, המספרית המגבלהחוצי� את 

 ואינ� נותני� מענה כולל ומספק  מאודחריגי� אלו חלי� בנסיבות ספציפיות, להל�

 להכיר באפשרותהחריגי� עוסקי� . חלופיות משפחתיות במסגרות הנוצרותלמערכות יחסי� 

 שמירת קשר של שרותובאפבהטלת חובות על יותר משתי דמויות הוריות , לילד יחיד בהורה

 
 .7ש "לעיל ה, פריגת והקר�בלכר  177
178  Young ,13ש "לעיל ה. 
179  Bartlett ,7ש "לעיל ה. 
  .948–946' בעמ, ש�  180
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על א� הכרת המשפט בקיומ� של רק שני , זאת. של הילד ע� יותר משתי דמויות הוריות

 ה� שכ� ,יררכייהה המודל בעקבות אלו חריגי� הולכי� למעשה כ�. הורי� פורמליי� לילד

 המעורבות הדמויות לכל להקנות מבלי הוריות דמויות משתי ליותר הילד בי� קשר יוצרי�

 המשפט הישראלי מהעיקרו� המספרי באופ� שתוא� את סטה לא היו� עד. מלא ריהו מעמד

  .המודל השוויוני

 יחידנית בא� המשפט הכרת )1(

מאפשר את הקמתה , הורית� הישראלי מכיר באפשרות קיומה של משפחה חדהמשפט

ה� , באמצעות טכנולוגיות פריו� ותומ� מבחינה כלכלית בקיומ� של משפחות מעי� אלו

גופית וה� באמצעות סיוע כלכלי למשפחות �צעות מימו� טיפולי הפריה חו�באמ

  . הוריות�חד

 הבריאות שר שהתקי� בתקנות מוסדרת גופית�החו� וההפריה הזרע תרומת סוגיית

להיעזר בתרומת יכולה  בעבר רק אישה נשואה הייתה 181.הבריאות משרדל "מנכ ובחוזרי

 הלעניי� טיפולי פוריות והפרי. י� לעול� להביא ילדעל מנתזרע או בתרומת ביצית 

� השתלת בי�) גופית�חו�הפריה  (הע� בריאות לתקנות) ב(8 תקנה בעבר הבחינה, גופית�חו

 אישה לעניי�) א(8 תקנה קבעה כ�. רווקה באישה ביצית השתלת לבי� נשואה באישה ביצית

. תורמת של או להש היא הביצית א� נשואה באישה מופרית ביצית להשתיל נית� כי נשואה

 שלה הביצית א� אלא מופרית ביצית תושתל לא ברווקה כי קבעה) ב(8 תקנה זאת לעומת

 ,הראשונות ההנחיות הוצאו כאשר. בבקשתה התומ� סוציאלי מעובד וחשבו� די� והתקבל

 שלה בכתב ובהסכמה נשואה באישה רק אפשרית מלאכותית הזרעההייתה , 1979 בשנת

 ,)ב(19 הוס� בי� היתר סעי� שבה� הוצאו הנחיות חדשות 1989 בשנת 182.בעלה ושל

הקובע כי הזרעה מלאכותית לאישה פנויה תינת� בנסיבות מיוחדות בלבד לאחר קבלת חוות 

לתקנות ) ב(8 תקפות� של תקנה 183.דעת פסיכיאטרית ודוח מעובדת סוציאלית בכירה

ל "להנחיות מנכ) ב(19ושל ההוראה הקבועה בסעי� ) גופית�הפריה חו�(בריאות הע� 

�"משרד הבריאות עמדו לדיו� בבג ÒÂ¯È�˜˜Á.184בהסכמת ,  בית המשפט העליו� הצהיר

 
כי הזרעה מלאכותית מתור� לא תבוצע אלא בבית חולי� , קובע) בנק זרע(תקנות בריאות הע� ל 3' ס  181

ל משרד "כמו כ� נקבע כי בנק זרע צרי� לקבל הכרה ממנכ. שיש בו בנק זרע ומזרע שהתקבל מבנק הזרע
חלק ממנו  וכי על בנק הזרע להיות מנוהל בבית חולי� וכ,הבריאות או ממי שהוסמ� לעניי� תקנות אלו

הכללי� בדבר ניהולו של בנק זרע וההנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית ). 1' סבצירו� לתקנות  2' ס, ש�(
ל "חוזר מנכ הואל משרד הבריאות העדכני ביותר "חוזר מנכ. ל משרד הבריאות"מעוגני� בחוזרי מנכ

 ההפריה בנושא דנות) גופית�חו�הפריה  (הע� בריאות קנותת. 50 ש"לעיל ה, בדבר ניהולו של בנק זרע
�  .גופית�החו

כללי� בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה " ל משרד הבריאות" מנכלחוזר 25 ,19' ס  182
' בעמ, 49ש "לעיל ה, "קביעת אבהות" בנספח למאמרו של שיפמ� המופיע )29.6.1979" (מלאכותית

87–93.  
  ).5.4.1989( "ניהול בנק זרע "6/98 הבריאות משרדל "מנכ חוזר  183
�"בג  184 ÒÂ¯È�˜˜Á ,א "עמאשר  שונהכי מדובר בהלי� , יש לציי�. 49 ש"ה לעילÒÂ¯È-˜˜Á ,95ש "לעיל ה ,

 .ו המי� אושר אימו� צולב בי� בנות זוג מאותובמסגרתש
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 וכי יש להפעיל את ההוראות בצורה , בטלי�הללו) ב(19וכלל ) ב(8כי תקנה , המדינה

  .  נחקק חוק תרומת ביציות2010 בשנת 185.שוויונית

 186ביצית בתרומת להסתייע ולהיכ רווקה אישה בישראל היו� הקיי� החוקי מצבה לפי

לא רק שהמצב המשפטי בישראל מאפשר היו� .  לצור� הבאת ילד לעול�187ובתרומת זרע

 אלא, לאישה רווקה להסתייע בטכנולוגיות רפואיות לצור� הגשמת רצונה להביא ילד לעול�

 בנוס� מעניקה המדינה הטבות 188. את טיפולי הפוריותבשבילההמדינה א� מממנת 

 קדימות 190,בדמות קדימות בהכשרה מקצועיתבי� היתר  189,שונות להורה יחידסוציאליות 

  192.הלוואה מוגדלת מהמדינה לצרכי דיורו 191,בקבלת ילדו למעו� יו�

 נושאת א� של בשירותיה להשתמש האפשרות את מגביל עוברי� לנשיאת הסכמי� חוק

ל להיזקק אינו יכו) אישה או איש( מכא� שאד� יחיד 193.זוג בני שה� ואישה לאיש

 נדונה ÁÙ˘Ó ‰˘„Á194‰ בפרשת. לשירותיה של א� נושאת וכ� ג� בני זוג מאותו המי�

א� שהבי� , בית המשפט. בקשתה של אישה רווקה להשתמש בשירותיה של א� פונדקאית

 בשירותי להשתמש זוגקבע כי החוק אינו מאפשר לאישה ללא ב� , את כאבה של העותרת

ציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית ה הוועדה 195.בעניי� קלמחוק קריאה הפנה א�, פונדקאות

המליצה , ל משרד הבריאות"של נושא הפריו� וההולדה בישראל אשר הוקמה על ידי מנכ

, וועדה המלצת העל פי. ה ללא ילדי�/לאפשר שימוש בשירותיה של א� נושאת ג� ליחיד

 לה יש כאשר קיי�ה החוק במתווה נושאת א� בשירותי להשתמש זכאית תהיה יחידה אישה

 
�"בג  ג�ראו  185 2458/01 ‰ÁÙ˘Ó ‰˘„Á � '‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈÓÎÒ‰ ˙‡È˘�Ï ÌÈ¯·ÂÚ ,„¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰, 

  ).2002( של השופט חשי� דינו לפסק 27–26' פס, 419) 1(נזד "פ
הסעיפי� אינ� . אשר קובעי� קריטריוני� לקבלת תרומת ביצית,  לחוק תרומת ביציות13 ,11' ס ראו  186

 .הנתרמתיי� מצבה המשפחתי של קובעי� הגבלה לענ
 ÚÂÂ‰ ˙�ÈÁ·Ï„‰ המלצות  ראוכ� כמו. 50 ש"לעיל ה, ל בדבר ניהולו של בנק זרע"חוזר מנכל) ב(23' ס  187

ÔÂÈ¯Ù ‰„ÏÂ‰Â Ï‡¯˘È·,נשי� בעיקר משמשי� הזרע בנקי כיו� כי עולה מה�ש, 33' בעמ, 11 ש" לעיל ה 
 .להורות שאיפת� הגשמת לצור� זרע רומתלת הזקוקות יחידות

 נקבע כי סל הבריאות כולל בדיקות 1994–ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתיל היהשני בתוספת  188
לבני ,  ניתני� לצור� הולדת ילד ראשו� ושני–גופית �טיפולי הפרייה חו�", לאבחו� פוריות הגבר והאישה

, "לאשה ללא ילדי� המעוניינת להקי� משפחה חד הורית, זוג שלה� אי� ילדי� בנישואיה� הנוכחיי� וכ�
 הניתני� גופית�חו� הפריה טיפולי של הנרחב ההיק� על; בפרגונל טיפול עבור התשלו� וסבסוד

 :Daniel Sperling, Commanding the ‘Be Fruitful and Multiply’ Directive ראו בישראל
Reproductive Ethics, Law and Policy in Israel, 19 CAMBRIDGE Q. HEALTHCARE ETHICS 363, 

363–365 (2010). 
יש לציי� כי . 1992–ב"התשנ, הוריות�חד משפחות לחוק 1' בסמופיעה " הורה יחיד" המונח הגדרת  189

כ� למשל . לילד רק הורה חוקי אחדבה הורית על פי החוק איננה בהכרח משפחה אשר �משפחה חד
 ואי� , בהחזקת אחד ההורי� אשר אינו נשוימצוי ילד שבהיתר משפחה  מוכרת בי� ההורית�חדכמשפחה 

הוריות �לביקורת על חוק משפחות חד). לחוק) 1(1' בסהחלופה המופיעה (אד� הידוע בציבור כב� זוגו 
 .947' בעמ, 12ש " לעיל ה,ראו הקר

 .תהוריו�חד משפחות לחוק 2' ס  190
 .הוריות�חד משפחות לחוק 3' ס  191
 .הוריות�חד משפחות לחוק 4' ס  192
  .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק 1' בס" הורי� מיועדי� "הגדרת  193
 .185ש " הלעיל, Á ‰ÁÙ˘Ó„˘‰ עניי�  194
  . של השופט חשי�דינו ק לפס52' פס, ש�  195
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 לעומת זאת גבר יחיד יהיה זכאי להשתמש 196.ריו�יה לשאת ממנה המונעת רפואית בעיה

 197,בשירותיה של א� נושאת א� ורק במסלול אחר של פונדקאות על בסיס אלטרואיסטי

 שכבר לציי� יש. כלומר רק באמצעות אישה שתסכי� לשאת את הילד ברחמה ללא תשלו�

 הקשור ילד לעול� להביא כדיל "בחו פונדקאות בשירותי משי�משת רווקי� גברי� היו�

  198.בישראל ולגדלו גנטית אליה�

  הורות צו למת� עד מהותיא בשתי זמנית�בו מכיר חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� )2(

. ההלי� לאישור שלבי�דו מנגנו� החוק קובע פונדקאית א� של בשירותיה להשתמש על מנת

 אישורי� ועדת של אישורה את לקבל הפונדקאות להסכ� הצדדי� נדרשי� הראשו� בשלב

 תפקידה של ועדת האישורי� לבחו� ה� את ההסכ� עצמו וה� 199.החוק מכוח הוקמה אשר

לאחר לידת ,  בשלב השני200.את התקיימות� של יתר התנאי� והמגבלות הקבועי� בחוק

עדי� ביחס  להעניק מעמד להורי� המיועל מנתנדרש בית משפט לתת צו הורות , הילד

 נדרשת התערבות ולצור� זה,  ע� הלידהת כלומר ההורות איננה נקבעת אוטומטי201,לילד

  . בית המשפט

 הלי�ב שנולד הילד את לגדל הנושאת הא� של זכותה אתפריורית א מגביל אינו החוק

 בי� הזיקה את לנתק כדי המשפט בית ידי על הורות צו מת� של הלי� ונדרש ,הפונדקאות

 לצור� המופרית הביצית בישראל הקיי� המשפטי המצב פי על. הילד לבי� תהנושא הא�

 ע� זאת הביצית אינה 202.הנושאת הא� של הביצית להיות יכולה אינה הפונדקאות הלי�

 החוק קובע כי ע� 203.חייבת להיות של הא� המיועדת והיא יכולה להיות ביצית נתרמת

ולו עליה� האחריות והחובות של הורה לידתו יהיה הילד במשמורת ההורי� המיועדי� ויח

 ע� זאת האפוטרופוס הבלעדי של הילד משעת לידתו ועד למת� צו הורות או 204.כלפי ילדו

 ההורי� המיועדי� הופכי� להורי� 205.צו אחר הקובע את מעמדו של הילד יהיה פקיד סעד

ינת� י  אשר206 בית משפט על ידיולאפוטרופסי� הבלעדיי� על הילד רק ע� מת� צו הורות

אלא א� נוכח בית משפט לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי כי הדבר נוגד את טובת 

 בה לחזור מות עד למת� צו הורות ניתנת לא� הנושאת אפשרות במגבלות מסוי207.הילד

 
196  ‰„ÚÂÂ‰ ˙�ÈÁ·Ï ¯ÙÔÂÈ ‰„ÏÂ‰Â Ï‡¯˘È· ,62' בעמ, 11ש "לעיל ה. 
 .63' בעמ, ש�  197
14816�04�10) ��י מחוזי(ש "עמ למשל ראו זה לעניי�  198 È�ÂÏÙ � '˙�È„Ó Ï‡¯˘È6.5.2010, בנבו פורס� (( ;

‰„ÚÂÂ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÔÂÈ¯Ù ‰„ÏÂ‰Â Ï‡¯˘È· ,66 'בעמ, 11ש "לעיל ה. 
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק 3 ,)1(2' ס  199
על פי  את התנאי� שיש לעמוד בה� הקובעלחוק  2' ס ראו כ� כמו. עוברי� לנשיאת הסכמי� חוקל 5' ס  200

 .יש לצר� לבקשה לאישור ההסכ�ש הקובע את המסמכי� 4' וס, חוקה
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )א(12 ,)ב(11' ס  201
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )4(2' ס  202
 .ביציות תרומת לחוק) ב(6' ס  203
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק) א(10 'ס  204
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )ב(10' ס  205
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )א(12' ס  206
 של מעמדה את הקובע צו המשפט בית ית�י זו מעי� בסיטואציה .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )ב(11' ס  207

 את נוגד הדבר כי המשפט בית נוכח �א אלא, זאת ביקשהוהא� הנושאת  במידה הילד כא� הנושאת הא�
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 לנשיאת מהסכ� בה לחזור נושאת לא� יאשר משפט בית 208.משפט בית באישור מההסכ�

 בנסיבות שינוי חל כי ,סוציאלי עובד תסקיר קבלת חרלא ,נוכח א� רק בילד ולהחזיק עוברי�

 בטובת לפגוע כדי בכ� אי� וכי ,מהסכמתה הנושאת הא� של חזרתה להצדיק כדי בו שיש

 יקבע, עוברי� לנשיאת מההסכ� הנושאת הא� חזרת את המשפט בית ואישר במידה. הילד

   209.הילד על ואפוטרופא כא� הנושאת הא� מעמד את בצו

 החוק מכיר, הפונדקאות הלי�ב שנולד ילדל בנוגע הורות צו נית� לא ודע כל, למעשה

 נית� לכאורה 210.הנושאת והא� המיועדי� ההורי�: לילד הורי� שלושה של בקיומ� בפועל

לראות בהכרה זו בשלושה הורי� עניי� פרוצדורלי גרידא ולא הכרה מהותית בשלושה 

ושאת לחזור בה מהסכמתה וקבע בצו אפשר בית המשפט לא� הנו במידה ,ע� זאת. הורי�

להוסי� ולקבוע בצו הוראות בדבר מעמד הילד כלפי רשאי  הוא, את מעמדה כא� הילד

 יתכ�י הילד כא� נקבעת הנושאת שהא� א�, כלומר 211.ההורי� המיועדי� ויחסיו עמ�

 מאפשר מעי� זו בסיטואציה.  כלפי הילדמסוי� מעמד זאת בכל יקבלו המיועדי� שההורי�

 שכ�, יררכייהה המודל גישת את תואמת זו הכרה 212.הורי� בשלושה הכרה למעשה קהחו

 לכל להקנות מבלי הוריות דמויות משתי ליותר מסוימות הוריות זכויות מת� מאפשרת היא

  . הורה של מלא סטטוס הדמויות

  ומאפשר אימו� פתוחהורי� מארבעה למעשה לרשת מאומ� לילד מאפשר האימו� חוק) 3(
 לבי� הביולוגיי� ההורי� בי� הקשר את  מנתקהאימו� הלי�, בישראל האימו� קטרינתדו לפי

 והזכויות החובות אות� את המאומ� לבי� המאמ� בי� יוצר האימו� 213.המאומ� הילד
 הנתונות הסמכויות אות�ביחס למאומ�  למאמ� ומקנה ילדיה� לבי� הורי� בי� הקיימות
 לבי� המאומ� שבי� והזכויות החובות את האימו� מפסיק ,במקביל. לילדיה� ביחס להורי�

 איננו זה ניתוק זאת ע� 214.אליו ביחס להוריו הנתונות והסמכויות קרוביו ושאר הוריו
 קובעת אשר צוואהעדר יבה (לרשת מאומ� לילד הישראלי החוק מאפשר ,היתר בי�. מוחלט
 מכא� שא� שהחוק 215.י� וקרוביה� וה� את קרוביו הביולוגיהמאמצי� הוריו את ה�) אחרת

 בי� זיקה נותרת שבפועל הרי, ההורי מעמד� את מאומ� של י�שולל מהוריו הביולוגי

 
 לה להעניק ביקשה לא הנושאת הא� א�). עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )א(14' ס (הילד טובת

 טובת את נוגד הילד כא� הנושאת לא� מעמד מת� כי נוכח המשפט שבית או הילד על אפוטרופסות
 )ב(14' ס (לנכו� שימצא כפי ,הילד מעמד בדבר אחרת הוראה כל בצולקבוע  המשפט בית רשאי, הילד
 ).עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק

 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )ב(13' ס  208
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק )ג(13' ס  209
 .21ש "לעיל ה, " יש ג� שתיי�ימהותא "זפר� זה לעניי� ראו  210
 .עוברי� לנשיאת הסכמי� לחוק) ג(13' ס  211
 .22' פס, 54ש "לעיל ה, .ˆ.˙ עניי�  212
 . לחוק אימו� ילדי�16' ס  213
 על ירושה לעניי� למעט הביולוגיי� הוריו לבי� המאומ� בי� זיקה כל מנתק סגור אימו� כי לציי� יש. ש�  214

' ס (וגירושי� נישואי� לעניי� והיתר איסור ודיני) הירושה לחוק 16 ' וסלחוק אימו� ילדי�) 3(16' ס (די� פי
 למאומ� להתיר סוציאלי לעובד מאפשר ילדי� אימו� לחוק) ב(30' ס, כמו כ�). לחוק אימו� ילדי� )2(16

 . האימוצי� בפנקס אליו המתייחס ברישו� לעיי� 18 לגיל הגיע אשר
 .ילדי� אימו� לחוק) 3(16' וס לחוק הירושה 16' ס  215
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�, מסוי� במוב�, מכירה ובכ� ,מה� לרשת לו המאפשרת הביולוגיי� קרוביו לבי� המאומ
 זה במקרה. קשר בי� ילד לאד� זרהשונה מה ,הביולוגיי� הוריו לבי� המאומ� בי� בקשר
  .הילד טובת על דגש ושימת לילד זכויות הענקת הכרה זו היא  שתכליתנראה

 באה ליד ביטוי ג� בנכונות המשפט הביולוגיי� קרוביו לבי� המאומ� בי� בזיקה זו הכרה
 – 216סגור אימו� של הוא הישראלית המשפט בשיטת המקובל הכלל. להכיר באימו� פתוח

מאפשר לבית החוק � זאת  ע217.הסדר שעל פי הפסיקה עולה בקנה אחד ע� טובת הילד
 האימו� 218.המשפט הנות� צו אימו� לצמצ� את תוצאות האימו� ולהורות על אימו� פתוח

במסגרתו ההורי� שצדדי �החל מקשר חד,  בקשת של דרכי�ביטוי לידי לבואהפתוח יכול 
 מסוימת לתקופה אחת הרווחה מרשויות או המאמצי� מההורי� מידע מקבלי� י�הביולוגי

 הוריו לבי� המאומ� הילד בי� קבועי� תקופתיי� למפגשי� ועד, ולהתפתחותו דליל בנוגע
 לפי שעה הואא� א� ,  הכרת המשפט הישראלי באפשרות של אימו� פתוח219.הביולוגיי�

 א� א�, הוריות דמויות משתי ליותר המאומ� של �מובילה לקשר מסוי, בגדר חריג לכלל
 זכויות לה� מוקנות ולא הורה של מעמד יי�הביולוג להורי� מוקנה לא פורמלית מבחינה
 את לצמצ� המשפט לבית סמכות מקנה החוק כי להוסי� יש על כ�. ילדל ביחס וחובות
 החובות את להפסיק שלא רשאי המשפט שבית ומכא�, לעיל המתוארות האימו� תוצאות

ורי�  ההכרה בהמשכיות הקשר שבי� הה220.הביולוגיי� הוריו לבי� המאומ� שבי� והזכויות
 הביולוגיי� הוריו לבי� המאומ� בי� הקשר חשיבות ממחישה את המאומ� לילד י�הביולוגי

  .לילד זר שהוא אד� משל שונה מעמד לה� ומקנה

 כאפוטרופוס ומעמדו הזוגבת /ב� של הילדי� את לכלכל חורג הורה על המוטלת החובה )4(

 למעשה

 ילדי את לכלכל החובה מוטלת רההו של זוג ב� על ,בישראל הקיי� המשפטי המצב פי על

 הרי שעשוי להיווצר מצב 222, חייב במזונות ילדיו הקטיני�שאד� מאחר 221.זוגובת /ב�

 
ה לפסק ' ופס הנדל השופט ל לפסק דינו ש5 'פס ,È�ÂÏÙ � 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ˙ 7535/11א "רע  216

 ‰È�ÂÏÙ � 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó˙ 3741/11מ "בע; )29.1.2012, בנבו פורס�(דינו של השופט רובינשטיי� 
‰Ï˘ÓÓÏ, 5807/10מ "בע; )14.9.2011, בנבו פורס�( לפסק דינו של השופט הנדל 8' פס ˙È�ÂÏÙ � '

ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ, מ "בע; )26.9.2010, בנבו פורס�( לפסק דינה של השופטת חיות 8' פס
10791/05 È�ÂÏÙ � 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ,מ "בע; )9.2.2006, בנבו פורס�(לפסק הדי� ) ד)(6(ט' פס

778/09 ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ � 'È�ÂÏÙ, 29.11.2009( לפסק דינה של השופטת ארבל 62' פס( ;
יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ19 פס, È�ÂÏÙ � 'ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓÏ˙ 1845/07מ "בע

 ).1995 (392, 383) 2(מטד "פ, ‰ÌÈ�ÂÏÙ�  '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ 653/95א "ע; )16.4.2008(
ש "לעיל ה, 3741/11מ "בע; יה'ת פרוקצ לפסק דינה של השופט18' פס, 216ש "לעיל ה ,1845/07מ "בע  217

 . לפסק דינו של השופט הנדל8' פס, 216
 .לחוק אימו� ילדי�) 1(16' ס  218
 . לפסק דינה של השופטת ארבל60 'פס, 216ש "לעיל ה ,778/09מ "בע  219
 ,1984–ד"התשמ, ]משולבנוסח  [האזרחי הדי� סדר לתקנות) ב(א280' קת; לחוק אימו� ילדי�) 1(16 ,16' ס  220

לפיה לא ית� בית המשפט צו המצמצ� את תוצאות האימו� אלא לאחר שנת� ליוע� המשפטי לממשלה ש
 ולא יורה על המש� קיומה של , הזדמנות להביע את דעת� על הצמצו�, א� נתמנה,ולאפוטרופוס לדי�

הקטי� לבי� הורו או קרובו אלא לאחר שנת� להורה או לקרוב הזדמנות להביע זכות או סמכות בי� , חובה
 .392 'בעמ, 216ש "לעיל ה ,653/95א "כ� ראו לעניי� זה דבריו של הנשיא שמגר בע; את דעתו על כ�

 .1959 –ט"התשי ,)מזונות (המשפחה דיני לתיקו� לחוק 3' ס  221
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 ולפיכ� החובה למזונות הקטי� , ולשניה� בני זוגזה מזהבו הוריו של הילד חיי� בנפרד ש

� כי  יש להוסיעל כ�). הוריו של הילד ובני זוג�(תהיה מוטלת למעשה על ארבעה הורי� 

 ולפיכ� יהיו מוטלות 223,נראה שב� זוגו של הורה הילד עשוי להיחשב אפוטרופוס למעשה

 מכא� שהחוק מטיל על הורה חורג 224.עליו החובות המוטלות על אפוטרופוס של קטי�

 ולדאוג לצרכיו א� מבלי להקנות לו מעמד זוגוחובות נרחבות לכלכל את ילדו של ב� 

משפט למעשה במצבי� מעי� אלו באחריות של יותר משני בפועל מכיר ה. פורמלי של הורה

  . הורי� לרווחת הקטי�

  מהמדינה תגמולי� קבלת לצור� הורי� משני ביותר הכרה )5(

 כי קופס 225)תגמולי� ושיקו� (חוק משפחות חיילי� שנספו במערכה ערעורי� לפי ועדות

 הילד של הביולוגיי� הוריו שני בה�ש במקרי� ג� נספה של כילדו חורג בילד להכיר יש

רכי קבלת תגמולי� מהמדינה בשלושה הורי� ו במקרי� אלו מכיר המשפט לצ226.בחיי�

 שלההכרה נעשית לאחר מותו : ההכרה בהורה השלישי נעשית באופ� צר בלבד. לילד אחד

 הואמאחורי הכרה זו שנראה שהרציונל .  מהמדינהיאליותסוצ קבלת הטבות ולצור�ההורה 

  .פההרצו� להיטיב ע� הילד החורג שהיה סמו� על שולחנו של הנס

   החריגי� המספריי�סיכו�) 6(

 המשפט למעשה כבר מכיר באפשרות לחרוג כי מלמדות לעיל המפורטות הדוגמאות

 של הכרה פורמלית ביותר  ולפיכ� המעבר לשלב הבא,מהמסגרת של שני הורי� לילד מסוי�

אלא א� , משני הורי� לילד אחד איננה דבר מהפכני כפי שהוא עשוי להצטייר מלכתחילה

 חציית.  של המשפט במערכות יחסי� הקיימות ממילא בחברהלהכרתוורק צעד קדימה 

בה� ש ה� בהכרה במשפחות בעלות הורה אחד וה� במצבי� מתבטאת הכמותיי� הקווי�

ע� זאת החריגי� עוסקי� . ת הוריות מוכרות לצרכי� כאלה ואחרי�יותר משתי דמויו

 הפער בי� בשלבסיטואציות ספציפיות ואינ� נותני� מענה עקרוני וכללי לבעיה המתעוררת 

 מתקיימות מערכות יחסי� הוריות שאינ� עונות על הכלל בדבר שבההמשפט לבי� המציאות 

 ה� שכ�, יררכייהה המודל את תואמי� כא� עד שהוצגוהחריגי� . שונה ממי� הורי� שני

  .הורה של מלא סטטוס כדי עולה שאינו הוריות דמויות משתי ליותר מסוי� מעמד מקני�

  

 
 .)מזונות (המשפחה דיני לתיקו� קלחו א3 ,3' ס  222
חובותיו ואחריותו , מי שפועל כאפוטרופוס: " לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע67' ס  223

א� א� לא נתמנה כלל או שהיה פג� במינויו או שהתפטר או פוטר , כלפי החסוי יהיו לפי הוראות פרק זה
 ". או שפקעה אפוטרופסותו

, הקטי� לצרכי לדאוג חייב קטי� של וטרופוסאפ" : קובעפטית והאפוטרופסותלחוק הכשרות המש 38' ס  224
, הקטי� נכסי בשמירת הוא חייב וכ�, ועבודתויד �ולמשלח לעבודה הכשרתו, ולימודי, חינוכו לרבות
 ."]... [לייצגו מוסמ� והוא מגוריו מקו� את ולקבוע בקטי� להחזיק רשאי הוא; ופיתוח� ניהול�

 .1950–י"התש, )תגמולי� ושיקו� (חוק משפחות חיילי� שנספו במערכה  225
מחוזי (ח "עמ; )3.2.2013, בנבופורס�  (‰˙‚ÔÈˆ˜ ÌÈÏÂÓ' �. ‡.¯ 41988�03�11) צ"ראשל שלו�(ח "עמ  226

1093/74) ��י ÔÏÂ˜ � 'ÔÈˆ˜ ÌÈÏÂÓ‚˙‰,1976 (429) 2(ו"התשלמ " פ.( 
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)‚( ÌÂ˘ÈÈ ÌÈÏ„ÂÓ‰ ÏÚ ˙Â‡Ó‚Â„ ÍÂ˙Ó ËÙ˘Ó‰ ‰ÂÂ˘Ó‰  
 לא� – איננה המדינה היחידה המבססת את ההורות כמעמד הנתו� לשניי� בלבד ישראל

 בילדה עוסק Michael H.228 בפרשת האמריקני העליו� שפטהמ בית של דינו פסק 227.ולאב

 רשו� היה הא� של בעלה. לנישואי� מחו� שניהלה מרומ� כתוצאה נשואה לא� שנולדה

, גבוהה ודאות ברמת ,הראו ד� בדיקות.  של הילדהאביה הוא כי טע�תמיד ו הלידה תעודתב

 שלוש במהל�. לנישואי� �מחו רומ� הא� קיימה עמוש האיש, מייקל של בתו היא הילדה כי

היא ואמה התגוררו לסירוגי� ע� מייקל שא� הציג אותה , שנות חייה הראשונות של הילדה

מייקל הגיש תביעה לביסוס אבהותו ולזכויות . ע� בעלה של הא� וע� גבר נוס�, כבתו

טענה שהיא זכאית לשמור על מערכת יחסי� , באמצעות אפוטרופוס שמונה לה, הבת. ביקור

בנוס� מנע . בית המשפט פסק לטובת בעלה של הא�. ע� מייקל וה� ע� בעלה של הא�ה� 

בי� . בית המשפט את בקשת� של מייקל ושל הבת לשימור הקשר ביניה� באמצעות ביקורי�

 כי, הדי� פסק של) Plurality opinion (הרוב דעת את כתב אשר ,Scaliaהיתר מציי� השופט 

 לטענה וכי 229,אבות בשני הכרה מאפשר אינו, עצמו הטבע כמו, קליפורניה במדינת החוק

 אי� מרובה באבהות להכיר המדינה על לפיהו לילדה שמונה האפוטרופוס ידי על שנטענה

 Johnson v. Calvert,231 , במקרה אחר230.המדינה של בהיסטוריה או במסורת אחיזה כל

ה� א� ש,  המיועדי�בי� א� פונדקאית לבי� ההורי�, מהותינדו� סכסו� בשאלת הגדרת א

בית המשפט העליו� של מדינת קליפורניה קבע כי שתי הנשי� . ההורי� הגנטיי� של הילד

 בגלל היאחת בגלל לידת הילד והשני: חוק במדינת קליפורניהבמהות יהגדרת הא לע עונות

 232.לילד אחת טבעית בא� רק מכיר קליפורניה במדינת החוק זאת ע�. לילד הגנטי הקשר

לפיה על ש ,ט דחה את הטענה שהובאה בפני בית משפט על ידי ידיד בית משפטבית המשפ

 באותו עניי� קבע בית המשפט כי הא� 233.מהותיבית המשפט לקבוע שלילד שתי א

 הביולוגי מרכיב הלע נוס� שכ�, הילד של החוקית א�ל שתיחשב היא המיועדת�הגנטית

 לעול� הילד הבאת את שיזמה היא תהגנטי הא� כלומר, הכוונה מרכיב ג� בעניינה מתקיי�

  234.לעול� בא  הילדהיה לא שלה הכוונה וללא ,לגדלו על מנת

� גבר האחד, בלבד הורי� בשני הכרה היא האמריקאי המשפט של המוצא שנקודת א

 במדינות משפט בתי למשל כ�. זו בעמדה מסוי� שינוי חל האחרונות בשני�, אישה והשניה

 מינית�חד משפחה במסגרת הילד לאותו מהותיא בשתי להכיר מוכני� בארצות הברית שונות

 
  .90ש "הב לעיל ראו כל המקורות המופיעי�  227
 . 90ש "לעיל ה, .Michael Hעניי�   228
 .”California law, like nature itself, makes no provision for dual fatherhood“: 118' בעמ, ש�  229
 the claim that a State must recognize multiple fatherhood has no support […]“: 131' בעמ, ש�  230

in the history or traditions of this country”.  
 .18ש "לעיל ה, Johnson עניי�  231
 Both women thus have adduced evidence of a mother and child relationship as“: 781' בעמ, ש�  232

contemplated by the Act […] Yet for any child California law recognizes only one natural 
mother”.  

 .הדי� בפסק 8ש "הב, ש�  233
 .782' בעמ, ש�  234
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 בנוגע היא מכא� שנראה שההגבלה כיו� 235.אנונימית זרע בתרומת מדובר בה�ש במקרי�

ופחות בנוגע למינ� של ) לא יותר משני הורי�(למספר ההורי� שנית� להכיר לכל ילד 

רה כהורה בבת הזוג הלסבית  אשר עסק בהכ,.Elisa B בפסק הדי� בעניי�, למשלכ� . ההורי�

את ההכרעה שניתנה  העליו� של מדינת קליפורניהאבח� בית המשפט , של הא� הביולוגית

מהות לילד י שתי אלהיות לא יכולותלפיה ש והבהיר שהקביעה Johnson בפסק הדי� בעניי�

מהות תוביל להכרה בשלושה הורי� יבה� הכרה בשתי אש התייחסה לסיטואציות ,אחד

הוא למעשה דחה  Johnson בית המשפט מדגיש שבפסק הדי� בעניי�.  לאותו הילדחוקיי�

  236.שלושה הורי� חוקיי�יכולי� להיות לילד שאת הטענה 

�חריגי� לכלל המגביל האמריקאית  בחקיקה וה� בפסיקה ה� היו� למצוא נית�, בנוס

בקיומ� של  פנסילווניה במדינת משפט בית הכיר כ�. כמותית את מספר ההורי� לשניי�

א� כי רק שתיי� מהדמויות זכו למעמד משפטי מלא , שלוש דמויות הוריות לאות� הילדי�

זכתה ) פסיכולוגי�ההורה החברתי( הדמות השלישית  בעוד)י�ההורי� הביולוגי(של הורה 

 בית הכרעת defacto parent”.237“ או ”in loco parentis“ ההגדרה של לפיבמעמד נמו� יותר 

חלק  לפיהשאפשרות ל בהתא�יררכי יגישת המודל ההאת � זה נוקטת המשפט בעניי

 מעמד שהוא ,מהדמויות ההוריות מקבלות מעמד של הורה וחלק אחר מקבל מעמד אחר

 ובסיטואציה של פירוק לסביות זוג בבנות עסק עניי� אותו. ביניי� בי� הורה לבי� אד� זר

 והא� מהילדי� שניי� לש המאמצת הא� הייתה הזוג מבנות אחת. התא המשפחתי

 תור� של זרע מתרומת נולדו הא� של הביולוגיי� הילדי�. נוספי� ילדי� שני של הביולוגית

 המשמורת לשאלת נגעה והמחלוקת נפרדו הזוג בנות. הילדי� בחיי מעורב היה אשר ידוע

 משמורת זכויות הילדי� לא� העניק הראשונה הערכאה של המשפט בית. המזונות ולשאלת

 הילד לגבי עיקרית משמורת זכות הזוג ולבת ,הילדי� ארבעת מתו� שלושה לגבי ריותעיק

 שנמצאי� הילדי� לגבי חלקיות משמורת זכויות מה� אחת כשלכל, )בהסכמת הא� (הרביעי

 לגבי חלקיות משמורת זכויות קיבל הביולוגי האב, בנוס�. האחרת של עיקרית במשמורת

 אצל עיקרית במשמורת המצויי� הילדי� במזונות הזוג בת את חייב א� המשפט בית. ילדיו

בעוד , למזונות אשר.  משמורת עיקרית לגבי ארבעת הילדי�ביקשה וערערה הזוג בת. הא�

בת הזוג לא ערערה על עצ� חיובה במזונות ערעורה נגע לסירובו של בית המשפט של ש

  . ילדי�הערכאה הראשונה להטיל חיוב במזונות ג� על האב הביולוגי של ה

בית המשפט .  המשפט שד� בערעור דחה את הערעור בכל הנוגע לשאלת המשמורתבית

הרי שמעמדה ההורי נחות משל הורה , "הורה למעשה"קבע כי א� שלבת הזוג יש מעמד של 

 להיות ע� היא והיא לא הצליחה להרי� את הנטל לסתור את ההנחה שטובת הילד ,ביולוגי

 ההורי� של ממעמד� נחות למעשה כא� הזוג בת של מעמדה כי הקביעה. ההורה הביולוגי

לקבל זכויות משמורת  בהגנה החוקתית הניתנת לה כהורה ומקשה עליה פוגעת הביולוגיי�

 דמי המזונות קבע בית המשפט כי חובת לעניי�. הא� הביולוגיתכאשר היא ניצבת מול 

 תמ� בה� כלכלית, די� אשר היה מעורב בחיי היל,המזונות חלה ג� על האב הביולוגי

 
235  K.M. v. E.G., 117 P.3d 673 (Cal. 2005); Elisa B. v. Superior Court, 117 P.3d 660 (Cal. 2005). 
 What we considered and rejected in Johnson was the“: 666' בעמ ,235ש "לעיל ה, .Elisa Bעניי�   236

argument that a child could have three parents”.  
237  Jacob v. Shultz-Jacob, 923 A.2d 473 (Pa. Super. Ct. 2007).  
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עניק לבת ה לאא� שבית המשפט , למעשה.  וקיבל זכויות משמורת חלקיותבצורה וולנטרית

 של שלוש דמויות הוריות ה� בקיומ�  בית המשפטהכיר שבפועל הרי, הזוג מעמד הורי מלא

  .לצור� קביעת משמורת וה� לצור� הטלת חובת מזונות

 238,המשפחה בפירוק העוסקי�) ALI: להל� (�American Law Instituteה של הכללי�

לצור� זכויות משמורת  מאפשרי� מבחינה תאורטית הכרה ביותר משני הורי� לילד אחד

 להכיר בשלוש קטגוריות �ALIהבהקשר זה מציע  239.והזכות לקבל החלטות בנוגע לילד

) ”Parents by Estoppel“ (השתק מכוח הורי�, )”Legal Parents“(הורי� חוקיי� : של הורי�

, מוקנות" הורה מכוח השתק" לאד� שמוכר כDe Facto Parents”.(240“ (למעשה והורי�

 והוא יהיה במעמד עדי� על ,כל הזכויות המוקנות להורה חוקי, כללי� המוצעי�ל בהתא�

, יררכי ומשלבי�יגישת המודל ההאת  נוקטי� �ALIה כללי 241".הורה למעשה"מי שמוכר כ

 אינ� �ALIה כללי ,מצד אחד. יררכייהאפשרויות להכרה במודל הבי� שתי , �במוב� מסוי

לצור� קבלת זכויות , אחראול� מצד , מקני� מעמד משפטי של הורה ליותר משני הורי�

הרי שהורה מכוח השתק מקבל מעמד זהה , משמורת וזכויות של קבלת החלטות בנוגע לילד

א� מעמדו , מד ביחס לילדמקבל מע הורה למעשהלעומת זאת . למעמדו של הורה חוקי

  . של ההורי� החוקיי� ושל הורה מכוח השתקממעמד�נחות 

 כלומר הכללי� 242,המשפחה פירוק של במצבי� עוסקי� שהכללי� לזכור יש זאת ע�

 נותני� מענהמכירי� בדיעבד בלבד במעמד של הורי� מכוח השתק והורי� למעשה ואינ� 

ל בי� הורה לילד כאשר המשפחה איננה צור� להכיר במערכת היחסי� המתקיימת בפועל

הכללי� לא נועדו לתת מענה לשאלה מי צרי� ,  בנוס�243.בתהלי� פירוק התא המשפחתי

טובת הילד לצור� קביעת ל בהתא�להיחשב הורה חוקי של ילד אלא רק לספק כללי� 

 
238  Am. Law Inst. (A.L.I.), Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and 

Recommendations (2002) )כללי : להל�ALI.(  
במקרה  (ההורי� או ההורה של הסכמה הדורשי�, 2.03(1)(b)(iv) ,(iii)(b)(1)2.03' ס, ש� למשל ראו  239

.  מהקריטריוני� להגדרת הורה מכוח השתקכחלק במשות� הילד לגידול הילד של החוקיי�) שניי� שיש
לפיה כאשר לילד שני הורי� חוקיי� הנכונות להכיר בהורה נוס� לילד תהיה ש ,(iii)(b)או הערה כ� ר

 Jacobs, More Parents More; 19' בעמ, 14ש "לעיל ה, Appletonלעניי� זה ראו ג� . חלשה יותר
Money ,234–233' בעמ, 14ש "לעיל ה ;Althouse ,188' בעמ, 123ש "לעיל ה.  

מבוססת " הורה מכוח השתק"לבי� " הורה למעשה" בי� ההבחנה. (1)2.03' ס, 238ש "לעיל ה, ALI כללי  240
באופ� סדיר , בחינת הורות למעשה מבוססת בעיקר על ביצוע, כ�.  שוני� להכרה במעמדעל קריטריוני�

). כללי�ל (5)2.03'  וכ� ס(c)(1)2.03' להגדרה מדויקת ראו ס(של רוב פעולות הטיפול בילד , ולאור� זמ�
ת דרישה למגורי� משותפי� ולקבל, בי� היתר, הורות מכוח השתק מבוססת על חלופות שונות הכוללות

  ). לכללי�(b)(1)2.03' לחלופות השונות להגדרת הורות מכוח השתק ראו ס(אחריות הורית מלאה 
� ו(a)הערות ; 2.18' ס, 2.03'  לס(b)הערה , ש�  241 )b1(2.08' ס, )4(2.09' ס, )2(2.09' ס, 2.18'  לס()(a( ,ס '

1)II)(g(.  
 נועד לקבוע כללי� לחלוקת משמורת  וקובע כי הפרק2הד� בהיקפו של פרק , 2.01 ' ס,ש� למשל ראו  242

 ובראשונה בראש מכווני� הכללי� לפיה, aהערה , כ� ראו ש�. כאשר הורי הילד אינ� חיי� יחדיו
 שמעול� להורי� הנוגעות מחלוקות זאת ע�ויחד , הנישואי� לפירוק הנוגע בסכסו� מדובר בה� למצבי�

  .בפרק המופיעי� הכללי� ידי על כוסותמ ה� א� ולפיכ� סוגיות אות� את מציבות נשואי� היו לא
לפיה הפרק אינו עוסק במחלוקות בי� הורי� הגרי� במסגרת משפחתית ש, 2.01 ' לס(b) הערה ,ש�  243

 .שלמה
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 נעשה 2008 בשנת 244.תשלו� דמי מזונות ומשמורת במקרה של פירוק היחידה המשפחתית

 של כללי� אלו על המחוקקי� ועל בתי המשפט השפעת� לבחו� אמפירית את שנועדמחקר 

 מסקנת המחקר הייתה כי לכללי� אלו לא הייתה 245.בשמונה השני� שחלפו מאז שאומצו

  246.השפעה על המחוקקי� ועל בתי המשפט

 בנוגע מסוי� מעמד המקני� בארצות הברית שונות במדינות שניתנו די� ופסקי חקיקה

יררכי י למעשה תמיכה במודל ההמהווי� 247לילד חוקי הורה נחשב שאינו למי �א לילד

 ויתר הדמויות ההוריות ,לפיה רק שני הורי� מקבלי� מעמד חוקי של הורהשבגרסה 

  . מקבלות מעמד של יותר מאד� זר

 מבחינה Dual Paternity”.(248“ (כפולה באבהות הכרה מאפשר לואיזיאנה במדינת החוק

 הכיר בית המשפט באפשרות של שבו 1974ה זו מקורה בפסק די� משנת  הכר249היסטורית

א� שאמה הייתה על  ,ילדה לתבוע בנזיקי� בגי� מות אביה הביולוגי שלא היה נשוי לאמה

 בהמש� תוק� 250.אחרה גברה של החוקית לילדה נחשבת היא ולפיכ� נשואה לגבר אחר

פשר הכרה באבהות כפולה לצור� החוק במדינת לואיזיאנה והפסיקה פירשה את החוק כמא

 251.תו� שמירה על המעמד החוקי כאב של בעלה של הא�, קבלת מזונות מהאב הביולוגי

באופ� זה שמרה הפסיקה והגנה על מעמד הילד כילד לגיטימי א� הכירה באפשרות שלו 

 התוצאה היא למעשה הכרה בשני אבות ג� א� לצור� 252.לקבל מזונות מהאב הביולוגי

,  לשמר את המעמד הלגיטימי של הילדעל מנתמעמדו של האב החוקי נשמר : ותמטרות שונ

בפסק .  שהילד יוכל לממש את זכאותו למזונותעל מנתהאבהות הביולוגית הוכרה בעוד ש

 חייב החוקי האב הא� השאלה את המשפט בית משאיר, בסוגיה העוסק Smithהדי� בעניי� 

 
 .3.03 ' לס(d) הערה ו2.04 ' לס(b) הערה, ש�  244
245  Michael R. Clisham & Robin Fretwell Wilson, American Law Institute’s Principles of the Law 

of Family Dissolution, Eight Years After Adoption: Guiding Principles or Obligatory 
Footnote?, 42 FAM. L.Q. 573 (2008). 

 הכללי� של � אימצה בחקיקה אספקט מסוי(West Virginia)המאמר מציי� כי מדינה אחת בלבד . ש�  246
 הכללי� את אזכרו בלבד די� פסקי 100 כי מצוי� נוס�ב). ילדי� למשמורת בנוגע הקירוב סטנדרטאת (

 , מתקבלות משה�נדחות יותרבאות� פסקי די�  ALIכשההמלצות של , 1990 בשנת הפרויקט תחילת מאז
אשר עוסק בנושאי� ,  של הכללי�2 פסקי די� עסקו בפרק 52,  פסקי די� אלו100מתו� . 1� ל1.5ביחס של 

 ברבע). לילדי� הנוגעות החלטות קבלת באשרי� וחלוקת האחריות משמורת ילד(הרלוונטי� למאמר זה 
 ההתייחסות מהמקרי� 60%�ל בקרוב. בשלילה לכללי�  השופטי�התייחסו, 2 לפרק הנוגעי� מהמקרי�

, ש� (2 בפרק המופיעי� מהכללי� חלקי� המשפט בית אימ� מהמקרי� 10%�ב רק. ניטרלית הייתה
 ).601–600, 576 'בעמ

 .78ש "הבו 76ש "הלעיל ב ורות המופיעי�ראו כל המק  247
248  Althouse ,182–179, 173' בעמ, 123ש "לעיל ה ;Jacobs, More Parents More Money ,14ש "ל הלעי ,

 .Department of Social Services v. Howard, 898 So. 2d 443 (La. Ct. App. 2004); 230–227' בעמ
  .Smith v. Cole, 553 So. 2d 847 (La. 1989) היסטורית של נושא האבהות הכפולה ראו לסקירה  249
250  Warren v. Richard, 296 So. 2d 813 (La. 1974).  
 .248ש "לעיל ה, Howard עניי�; 249ש "לעיל ה, Smith עניי�  251
 .854' בעמ, 249ש " הלעיל ,Smith עניי�  252
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� 253.בפניו עומדת אינה היא שכ� , פתוחה– הביולוגי האב ע� במשות� במזונות הוא א

לאב ביולוגי להוכיח  –מכוח כלל האבהות הכפולה  –הפסיקה במדינת לואיזיאנה אפשרה 

 לזכות בזכויות הוריות על מנת ,בה� הא� נשואה לגבר אחרשאת אבהותו ג� במצבי� 

די� פסק ה,  לפחות במקרה אחד254.תו� שמירת מעמדו של האב החוקי של הילד, מסוימות

 הוענקו מכוח כלל האבהות הכפולה זכויות הוריות מלאות לשלושה Green,255בעניי� 

. הילד של החוקי האב לבי� י�פסק הדי� עוסק בסכסו� משמורת בי� הורי� ביולוגי. הורי�

 נפרדו החוקי והאב הא�. אחר מגבר ריו�יבה בעודה החוקי אביו ע� התחתנה הילד א�

 מתגורר שאצלו ההורה הוא החוקי האבו ,הילד על משותפת משפטית משמורת וקיבלו

 ברמת הוכיחו ד� ובדיקות ,הביולוגי האב ע� הא� התחתנה הגירושי� לאחר קצר זמ�. הילד

 להצהרת תביעה הביולוגי האב הגיש כתוצאה מכ�. הילד אבי שהוא גבוהה הסתברות

 לערעורי� פטהמש בית. משמורת לשינוי תביעה הגישה והא� ,משמורת ולזכויות אבהות

 בחזקת הילד את הותיר, הילד על משותפת משפטית משמורת המבוגרי� לשלושת כי קבע

  .הביולוגי ולאב לא� ביקור זכויות והעניק החוקי אביו

 הסמכת בתי המשפט להכיר וחוק שעניינל תיקו� במדינת קליפורניה עברלאחרונה 

 בית מוסמ� חוקתיקו� לה על פי 256. במקרי� המתאימי�,ביותר משני הורי� לילד אחד

 מזיקה תהיה בלבד הורי� בשני הכרהו במידה אחד לילד הורי� משני ביותר להכיר המשפט

 להיגר� שעלול הנזקאת , בי� היתר,  הכרעה בעניי� זה על בית המשפט לשקוללצור�. לילד

 במש� ההורי התפקיד ואתלילד מהוצאתו מרשות אד� שמילא את צרכיו הפיזיי� והרגשיי� 

חוק ה על פיהתיקו� לחוק אינו משנה את הקביעה מי יכול להיחשב הורה של הילד . ניכר מ�ז

לפיה שני מבוגרי� בלבד יכולי� להיחשב להורה של אותו שאת המגבלה אלא רק מסיר 

 שכ� המעמד שנית� לכל ההורי� ,תיקו� זה לחוק מייש� את גישת המודל השוויוני. הילד

  . זהה

בפסק . למצוא חריגי� לכלל המגביל את מספר ההורי� לשניי� במשפט הקנדי נית� ג�

 אונטריו בקנדה הוכר מעמד� של שלושה פרובינצייתדי� של בית המשפט לערעורי� של 

גישת המודל את  נראה שהכרעת בית המשפט בעניי� זה נוקטת 257.הורי� לאותו ילד

 ילד לעול� באמצעות באותו מקרה הקימו בנות זוג לסביות יחד משפחה והביאו. השוויוני

להבדיל (באותו מקרה היה מדובר במערכת יחסי� מתמשכת . תרומת זרע מתור� ידוע

 וכל הצדדי� הסכימו כי יש להכיר בבת הזוג של ,)מסיטואציה של פירוק התא המשפחתי

 שכ� ,בסיטואציה זו אימו� לא היה אפשרות רלוונטית. הא� הביולוגית כא� נוספת לילד

. ת הקשר בי� הילד לבי� אביו הביולוגי והצדדי� לא היו מעונייני� בכ� היה מנתק אהוא

 
 העניי� שעל, הדי� בפסק 8 ש"בה עמדתו את מביע המשפט בית כי לציי� יש זאת ע�. 855' בעמ, ש�  253

 בד בבד ע� במזונות החוקי האב חיוב את מאפשרת החוק שלשו� א� וכי ,הילד לטובת בהתא� להיבח�
  .המזונות �בתשלו לעמוד יכול אשר ביולוגי אב שקיי� מהעובדה להתעל� אי אפשר, הביולוגי האב חיוב

סוקר את  אשר ,Mouret v. Godeaux, 886 So. 2d 1217 (La. Ct. App. 2004) את פסק הדי� ראו  254
לא שבאותו פסק די� דחה בית המשפט את תביעת האב הביולוגי מאחר . ההיסטוריה המשפטית בעניי�

 .הגיש את התביעה בזמ� ולפיכ� זכותו המהותית התיישנה
255  Green v. Green, 666 So. 2d 1192 (La. Ct. App. 1995).  
256  Sen. B. 274, 2013 Reg. Sess. (Cal. 2013). 
  .90ש "ה לעיל, A.Aעניי�   257
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בית המשפט של .  אבל האב מעורב בחייו של הילד,מטפלות העיקריות בילדה ה�בנות הזוג 

 פורח במשפחה אוהבת המספקת הואשמח וכי , בריא, הערכאה הנמוכה קבע שהילד פיקח

 ויומיומי באופ� קבוענוכחת הינה הביולוגית  כי בת הזוג של הא� ,כ� נקבע. את כל צרכיו

ע� זאת סבר בית המשפט של . בחייו של הילד והיא מחויבת ומסורה לתפקידה ההורי

בית המשפט . הערכאה הנמוכה כי הוא נעדר סמכות שיפוט להצהיר בדבר הורותה

חוק בית המשפט קבע כי ה. לערעורי� קיבל את הערעור והכריז על בת הזוג א� נוספת לילד

קבע כי ע� זאת . תר משני הורי� לילד אחד אכ� אינו מאפשר הצהרה בדבר יו258הרלוונטי

התנאי� החברתיי� השתנו וה� מאפשרי� שמאחר .  נועד להעניק מעמד שווה לילדי�החוק

הרי שהעובדה שהחוק אינו מכיר באפשרות זו פוגעת , שיהיו לילד שני הורי� מאותו המי�

בית המשפט בח� את . שנולדו למסגרות משפחתיות אלובמעמד� השווה של הילדי� 

ההיסטוריה החקיקתית ואת כוונת המחוקק והגיע למסקנה שהאפשרות של הכרה משפטית 

 דברוחברתית בבני זוג מאותו המי� וההשלכות של התפתחות טכנולוגיות הפריו� לא היו 

 כ� על.  הסדר שלילילכ� נקבע כי קיימת לקונה בחוק וכי החוק אינו יוצר. שהמחוקק צפה

יש . ת בת הזוג�מהי להצהיר על אכדי �parens patriae בית המשפט את סמכותו כהפעיל

היה מדובר בסיטואציה של פירוק א� לציי� שקשה לצפות כיצד היה בית המשפט מכריע 

  .התא המשפחתי

 מודלי� ואפיינתי הורי� בריבוי הכרה בדבר והחסרונות היתרונות את מניתי כה עד

 המופיעות הסוגיה ע� להתמודדות הצעות על המבוססי� הורי� בריבוי להכרה אפשריי�

 הורי� שני מהכלל בדבר שהסטיה יתי הראכ� כמו. המשווה ובמשפט האקדמית בכתיבה

 הבא יעסוק בפיתוח מודל נוס� להכרה הפרק.  איננה זרה למשפט הישראלישונה ממי�

  . אני מציעה לאמ� שאותו–" המודל המשולב "–בריבוי הורי� 

   המשולבהמודל. ד

 מהמודל ה� מאפייני� ושואב שאני מציעה לאמ� הוא מודל המשלב עקרונות המודל

 בי� הפער.  אלומודלי� שני בי�ש מגשר על הפער ובכ� יררכייהה מהמודל וה�השוויוני 

 של הטיפול ובדר� המוכרי� הנוספי� להורי� המוקנה המעמד של באופיו מתבטאמודלי� ה

 פועל, "המודל המשולב" מכנה שאני, המודל. ההורית הבלעדיות עקרו� בסוגיית מודל כל

 המשפחה בדיני השוויו� לעקרו� עדיפות מקנה והמרכזי הראשו� המעגל :מעגלי� בשני

חלק נכבד ממקור כוחו של המעמד נובע מהאגד . ההורי המעמד של שימורו ולחשיבות

 פירוק. למרכיביו ולפרק יראואי� זה  ולכ� , ומייחודוהנרחב של זכויות וחובות הנלווי� לו

 של ההורות כמוסד משפטי ותחת המימד קיומה תחת לחתור עשוי למרכיביו ההורי המעמד

 È ˜È�Ú‰Ï˘ המתאימי� במקרי� סבורה כי אני לפיכ�. הסמלי וההצהרתי הנלווה למעמד זה
„ÏÈ‰ Ï˘ ‰¯Â‰ ¯„‚ÂÈ˘ ÈÓ ÏÎÏ ‰¯Â‰ Ï˘ ‡ÏÓ „ÓÚÓ ,„ÓÚÓ ÏÎÈ˘ÏÂ ˙‡ ÏÎ „‚‡ ˙ÂÈÂÎÊ‰ 

˙Â·ÂÁ‰Â ‰ÂÂ‰Ó˘ ˙Â¯Â‰ ˙ÈËÙ˘Ó. להורה מלא משפטי מעמד למת� קיימת חשיבות רבה 

 
258  Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, c. C.12 (Can.).  
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� ולהקנות לו 259הילד של בחייו מלאה בצורה להשתת� הנוס� להורה לאפשר על מנת הנוס

 מעמד מת�. גידולו ולאופ� בילד לטיפול הנוגעות החלטות לקבלת הנוגע בכלהגנה חוקתית 

 ממעמדו הנובעי� שוני� כלכליי��חברתיי� יתרונות מקנה א� הנוס� להורה מלא משפטי

 וכ� מעניק לילד , ובכ� מאפשר לו לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר260כהורה אד� של

 ממד של כמו כ� הכרה משפטית מלאה בדמות המטפלת כהורה תעניק. הטבות מגוונות

 ברמה מעי� זו חשיבות להכרה. טפלת בו ה� לילד וה� לדמות המיציבות וודאות, קביעות

 שכ�, הורית יחסי� מערכת עמו המקיי� מבוגרל וה� ילדל ה� רב הצהרתי וער� הסמלית

 261,לעיל שציינתי כפי. ביניה� הקיי� לקשר ומוסדי חברתי אישור היא בבחינת ההכרה

הכללי� המשפטיי� . תפקידו של המשפט הוא א� להבנות תפיסות חברתיות מקובלות

לפיכ� הקניית מעמד משפטי מלא של הורה לדמות . פיעי� ג� על תפיסת העצמימש

הציפיות והרגשות ה� של הילד וה� של , המטפלת בילד והמגדלת אותו תשפיע על החוויות

  . לה� מערכת יחסי� שלמה ומלאה יותרובכ� תאפשרהדמות המגדלת 

 מקרי� ה�רי�  של הורה ליותר משני הומעמד להעניק מקו� יהיה בה�ש המקרי�

) שישמשו עתידית יהיציפ שישאו  (המשמשותיותר משתי דמויות הוריות בה�  קיימותש

 מערכת נוצרה הילד לבי� בינ� ואשר הילד של כהורה פסיכולוגית�חברתית מבחינה בפועל

 בה�ש מצבי� היתר בי� לכלול עשויות אלו מעי� סיטואציות. ילד–הורה של רגשית יחסי�

 משותפת הורות של סיטואציות וכ� ,במשות� ילד לגדל מתכווני� לוגיי�ביו הורי� שלושה

 במטרה לעול� משות� ילד להביא מעונייני� ביניה� זוגי קשר ללא ואישה גבר במסגרתהש

 ארבעה או שלושה לילד להיות עשויי� זו מעי� בסיטואציה. זוג� בני ע� במשות� לגדלו

 נוכח. שלישי כהורה לילד חורג בהורה להכיר מקו� יהיה שבה� סיטואציות א� יהיו. הורי�

ליצור מבח� אחיד אשר לא נית� , המגוו� הרחב של סוגי מערכות יחסי� הוריות הקיימות

אלא על המשפט יהיה לקבוע קריטריוני� שוני� להכרה בריבוי הורי� , יתאי� לכלל המצבי�

אמנ� הללו � פרמטריה לפי הסוגיה בחינת. סוגי מערכות היחסי� הקיימותל בהתא�

א� מושגי שסתו� אינ� זרי� למערכת , מורכבת ועשויה להיות במצבי� מסוימי� עמומה

  .  ונראה שהתועלת שבהרחבת המעמד ההורי עולה על החיסרו� שבמורכבות ההלי�,המשפט

 מהותית שונה הביולוגי ההורה ע� במשות� ולגדלולעול�  ילד להביא אד� של החלטה

א� , קיי� שבו הילד כבר של הילד בשלב 262מגדל הורה להיות הופ� אד� בהש מסיטואציה

בה� ש בי� מצבי� לאבח�לפיכ� אני סבורה כי יש . מודעותובא� הדבר נעשה מבחירה 

בה� ש לפני שהילד נולד לבי� מצבי� התקבלהההחלטה של הדמות ההורית לגדל את הילד 

 של דבר אמות המידה א� א� בסופו, שהילד כבר קיי�כהורית מתפתחת היחסי� המערכת 

 , לגדלועל מנתכאשר אד� מחליט להביא ילד לעול� . לבחינת הורות עשויות להיות דומות

א� א� אי� בינו לבי� ,  של הילד ולעצ� קיומולהיוולדותו שות� מלא הואהרי שאותו אד� 

 
 ).ג(2.ב חלק לעיל ראו הילד יבחי המלא השתתפות להשתת� האפשרות של המשמעות לעניי�  259
 ).ב(2.ב חלקלעיל  ראו זה לעניי�  260
 ).ד(2.ב חלקלעיל  ראו  261
 È�˘ „ÏÈÂ ÌÈ˙· – Ï˘ Ô¯ÂÙÈÒיהושע וגליה צבר �לקוח מספר� של נעמה צבר ב�" הורה מגדל "המונח  262

Ï‡¯˘È· ˙Â·ÏÂ˘Ó ˙ÂÁÙ˘Ó) 2012 (זוגו זוגו וע� ילדי ב  ע� ב�תומוגדר ש� כמי שחי תחת קורת גג אח �
 ).9' בעמ, ש� (י�שאינ� ילדיו הביולוגי
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פעמי� רבות ההורה הביולוגי לא היה מביא ילד לעול� ללא ההחלטה . הילד קשר ביולוגי

ההחלטה והשותפות של : כלומר( שות� לטיפול ולדאגה לילד לוותפת והידיעה שיהיה המש

בסיטואציה , בנוס�). עצ� הבאת הילד לעול�ל באשראי� -ההורה החברתי ה� תנאי בלעדיו

 ולדאגה לטיפול שות�ה, המגדלמעי� זו הילד גדל מלכתחילה ומרגע לידתו בבית ההורה 

במקרי� מעי� אלו . הלידה מעת כברבי� הילד לבינו ) Attachment (היקשרות נוצרתו ,לילד

המנגנו� המשפטי . יהיה על המשפט לאפשר הכרה ביותר משני הורי� כבר בעת לידת הילד

סיטואציות בלהכרה בריבוי הורי� במקרה כזה עשוי להיות הגדלת מספר ההורי� בחקיקה 

הסדר זה עשוי להתאי� . אוטומטית כבר ברגע הלידהיוכרו  נוספי�  שהורי�מסוימות כ�

תו� כוונה מ בנות זוג לסביות מביאות לעול� ילד בשיתו� ע� גבר שבהלמשל לסיטואציה 

� ועוד בטר� ,יה מראשי לאפשר פנהוא  אפשרימנגנו� משפטי חלופי. לגדל את הילד במשות

 תוק� משפטי לכוונה ליצור הורות משותפת לית� על מנת לבית המשפט ,הבאת הילד לעול�

  .עוגנת בהסכ�המ

 ע� קשר רגשי ילד–הורה של אינטימית יחסי� מערכת של התפתחותה כי ספק כל אי�

 ה� כאשר ההורה הנוס� היה שות� להחלטה – בשתי הסיטואציות להיווצרעמוק עשויה 

מוב� . שבו הילד כבר קיי�להביא ילד לעול� וה� כאשר מערכת היחסי� מתפתחת בשלב 

לטה להביא ילד לעול� אי� בה כשלעצמה כדי ללמד שהעובדה שאד� היה שות� להח

שההורות שלו תהיה מיטיבה או שהורותו טובה משל הורה מגדל אשר נכנס לחייו של הילד 

 שהילד לאחר מתפתחתבה� מערכת יחסי� הורית ש המקרי�ע� זאת . בשלב מאוחר יותר

ת במעמד�  בדר� כלל שאלות רבות יותר בכל הנוגע לפגיעה אפשרימזמני� קיי� כבר

עצ� העובדה שהורה חוקי הכניס לחייו אד� . ובבלעדיות� ההורית של ההורי� החוקיי�

 �איננה מלמדת על רצונו והסכמתו ) כב� זוג או כאד� המסייע בטיפול ובגידול של הילד(נוס

מקל וחומר כאשר  הפגיעה בבלעדיות ההורית נכונה. לפגיעה בזכותו ההורית לבלעדיות

 ב� שאינו הביולוגי בהורה כלומר, ולוגי החיצוני למערכת היחסי� הזוגיתמדובר בהורה הבי

קיי� מגוו� רחב של מערכות יחסי� הנרקמות והמתקיימות בי� ילד . המגדל ההורה של הזוג

,  קיי� כברשהילדכ הנוצרת הורית יחסי� במערכת כאשר מדובר ההורית הדמותלבי� 

 העשוי� המשתני� שכ�, ייחודי מקרה כל. זה לזה אי� שני מקרי� הדומי� כשלמעשה

כ� למשל מושפעת מערכת .  של מערכת יחסי� זו ה� רבי�יהיואופ טיבה על להשפיע

מאינטנסיביות הקשר , מגילו של הילד בעת תחילת הקשר, היחסי� ממש� הזמ� שהיא קיימת

. ומהוכד)  שעות ביו� או בקשר של מגורי� משותפי�כמהא� מדובר בקשר של : כלומר(

 לפי ומקרה מקרה בכל להיבח� צריכה להכיר בהורות הדמות הנוספת יש הבחינה א� פיכ�ל

  .אפריורי באופ� אחידה לקביעה ניתנת ואיננה נסיבותיו

 של הורה סטטוס להעניק מקו� יהיה ימ� שבהתקיכללי� לקבוע שנית�יתכ� יע� זאת 

 אלו כללי�. לדבה� מערכת היחסי� מתפתחת לאחר שהילד נושלדמות ההורית במצבי� 

 ושל ההורי� של משתמעת וא מפורשת כוונהכגו� , בחנוי פרמטרי� שוני� שילכלול עשוי�

 ההוריות הדמויות לבי� הילד בי� הקשר מש�; הילד של רצונו; הנוספות ההוריות הדמויות

 ממלאת תפקידי�לו יא (הנוספות ההוריות הדמויות לבי� הילד בי�ש הקשר טיב; הנוספות

 טיבו ומה ההורית הדמות לבי� הילד בי� רגשי קשר קיי� הא� ,ילדל ביחס ריתההו הדמות

מידת התלות ; )ומה מתייחס אליו וכד ואי� הוא המבוגראת הילד כיצד רואה ,זה קשר של
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 המגוו� בשל). ה� מבחינה כלכלית וה� מבחינה רגשית(דמות ההורית הנוספת בשפיתח הילד 

 ממקרהימות המשקל שיהיה לתת לכל פרמטר ישתנה הרחב של מערכות יחסי� הוריות הקי

  .המשפטי למצב באשר מסוימת וודאות הנחיה כללי� אלו יספקו 263.למקרה

 ואת המעמד את לקבל מעוניי� המבוגר כאשר רק לא עשהית בהורי� נוספי� לילד הכרה

הנפקות . בכ� מעוניי� אינו הוא כאשר א� לעתי� אלא,  הנלוות אליוההוריות הזכויות

מעשית של אכיפת מעמד של הורה על אד� שאינו מעוניי� בכ� מסתכמת בפועל בהטלת ה

הורה כ שכ� נראה כי כל עוד אד� אינו מעוניי� לשמש ,חובות כלכליות בלבד על אותו הורה

 לאכו� על אד� להרגיש שאי אפשרודאי . לחנכו ולגדלו,  לאכו� עליו לטפל בילדלא נית�

 נפקות מעשית זו נראה שיש להעניק מעמד למרות.  אד� אחראהבה ורגשות אינטימיי� כלפי

 וכ� , שכ� אי� לזלזל בחשיבות התמיכה הכלכלית בילד,של הורה ג� במצבי� מעי� אלו

 מערכת לקיי� המעמד מקבל את תעודד ההורי המעמד הקניית שעצ�מכיוו� שקיי� סיכוי 

  .הילד ע� משמעותית יחסי�

 בי� משמעותי אינטימי קשר נוצר שבה�מצבי�  ביטפל המשולב במודל השני המעגל

 מערכת כדי מגיעה אינה היחסי� מערכת א�, הילד כלפי הורי מעמד ללא מבוגר לבי� ילד

 אלו מעי� במצבי�. הורה של מלא המצדיקה מת� מעמד משפטי ילד–הורה של יחסי�

 הורה של אותו מבוגר לא ייחשב.  בלבדהיראי להעניק לאותו מבוגר זכויות המודל יאפשר

 אחרות מתו� אגד זכויות.  לקבל זכות גישה לילדעל מנתא� יוכל לעתור , הילד בשו� מוב�

 כגו�(יתר הזכויות . הזכויות ההוריות אינ� מתאימות לחלוקה למי שאינו הורה של הילד

הסמכות לייצגו והחובה והזכות לדאוג ,  להחזיק בקטי� ולקבוע את מקו� מגוריוהרשות

 הזכויות אגד חלוקת. ההוריות הזכויות לגרעי� יותר וקרובות יותר כזיותמר ה�) לצרכיו

 הסטטוס את מפרקת, ההורית הבלעדיות בעקרו� המידה על יתר פוגעת לכ� מעבר ההוריות

 מקו� שיהיה האפשרות את כליל שוללת אינני זאת ע�. בו פוגעת ובכ� למרכיביו ההורי

 בזמ� מוגבלת לתקופה מסוימות ריותהו זכויות קבלת השני המעגל במסגרת לאפשר

  . הילד של ההורה הסכמת על בהתבסס

� אינני סבורה כי לזכויות 264הוריות חובות לבי� זכויות בי� לקשור נוטה שהמשפט א

 ביקור נושאות זכויות.  חובות כלכליות כלפי הילדצמודות בהכרחהביקור צריכות להיות 

 רגשיות יחסי� ותיבות בשמירה על מערכ מהחשנובעי� אשר, שלעצמ� כומשקלבחוב� ער� 

שימור� של מערכות ב  הטמו�מהיתרו�. תות משמעותיו לילד ע� דמויות טיפוליש שיעמוקות

.  עילה לכרו� את זכויות הביקור בחובות כלכליותאי�. החברה וה� הילד ה� נהני�יחסי� אלו 

באופ�  שכ� ,זונותחובת תשלו� מבכרוכות זכויות הזכויות הביקור ב רגילי� לראות אנו

אול� כאשר . זכויות ביקור ניתנו לאב אשר עליו ג� הוטלה החובה לזו� את הילדמסורתי 

מדובר באד� שאינו נחשב הורה של הילד א� בינו לבי� הילד נרקמה מערכת יחסי� רגשית 

 א� עשויה אלו לזכויות כלכליות חובות תהצמד.  לכריכה זואמתי טע� אי� ,משמעותית

 
המציעות פרמטרי� מנחי� בכל הקשור , 28' בעמ, 7ש "לעיל ה, פריגת והקר� דומה ראו בלכרבהקשר  263

� המופיעי� כמו כ� ראו הקריטריוני. להכרה משפטית במערכת היחסי� בי� ילד לבי� ב� הזוג של הורהו
 .(1)2.03' ס, 238ש "לעיל ה, ALIבהגדרות של כללי 

אפוטרופסות ההורי� כוללת את : "הקובע והאפוטרופסות לחוק הכשרות המשפטית 15' ס זה ראו לעניי�  264
 .37–36' בעמ, 14ש "לעיל ה, Appletonכ� ראו ". ]... [החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטי�
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 דבר של ובסופו ,הילד ע� היחסי� מערכת על לשמור המעוניינות טיפוליות ויותדמ להרתיע

  .בהפסדנו שכרנויצא  בכ�. הדמויות אות� ע� קשרה על בשמירה שמעוניי� בילד לפגוע

 תבוא לידי ביטוי מלא יותר קשת מערכות היחסי� שנרקמות בי� השני המעגל באמצעות

 קו. גיעה מינימלית בעקרו� הבלעדיות ההוריתילדי� לבי� המבוגרי� המטפלי� בה� תו� פ

 להוציא את זכויות הביקור 265פריגת� בעקבות הצעתה של איילת בלכר� הולזה פעולה

,  להורותת חיצוניכזכות ולהכיר בזכות הביקור ,מתו� אגד הזכויות והחובות המהוות הורות

 בוגרי� אחי�, סבי� להיכנס למשל �יעשוי זו לקטגוריה 266.קישוריי� ערכי� על המבוססת

מערכת היחסי� ש אלא ואינטימית ע� הילד הדוקה,  המקיימי� מערכת יחסי� קרובה,דודי�ו

 להיכנס לקטגוריה זו א� עשויות �במקרי� מסוימי. הורית יחסי� מערכת כדי יעהאינה מג

 ע� הילד קשר אינטימי מקיימות ה� עוד כל, לילד משפחתית קרבה לותדמויות שאינ� בע

   . הדוקעמוק ו

חלק היא  ראייה להסדרי הזכות 267,אחרות מערביות במדינות כמו, הישראלי במשפט

הרי שמי שאינו נחשב , לאור עקרו� הבלעדיות ההורית. מאגד הזכויות והחובות ההוריות

 היחיד בחוק הישראלי לעקרו� החריג 268.לה זכאי אינו ככללהורה מבחינה משפטית 

 הכשרות לחוקא 28 סעי� בא לידי ביטוי בהיראי רילהסדהבלעדיות ההורית בכל הנוגע 

 של ולסבתא לסב ביקור זכויות להעניק המשפט לבית המאפשר, והאפוטרופסות המשפטית

 מחלוקת קיימת. והסבתא הסב של הצאצא הוא הורה ואותו נפטר מהוריו שאחד ילד

 לפיוש שלילי בהסדר מדובר זה מפורש חריג של קיומו בשל א� בשאלה בפסיקה

אד� שאינו נחשב להורה הילד אינו , תנאי� המופיעי� בחריגב עומדת שאינה בסיטואציה

 המקני� לבית כלליי� חוק סעיפי של מקיומ� נובעת המחלוקת. יהירא להסדרייכול לזכות 

 תקנה תיקו� שמאז נראה 269.הורה שאינו למי ביקורי� לפסוק סמכות לכאורההמשפט 

 
265  Blecher-Prigat ,66ש "ה לעיל. 
 .548–547' בעמ, 13ש "לעיל ה, Young דומה להפריד בי� זכויות ביקור לבי� זכויות הוריות ראו להצעה  266
267  Blecher-Prigat ,66ש "לעיל ה ;Young ,547, 532' בעמ, 13ש " הלעיל ;Jacobs, More Parents More 

Money ,221' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
 בזכויות והכרה, ביקור לזכויות הנוגע בכל ההורית הבלעדיות לעיקרו� חריגי� נוצרו האמריקני במשפט  268

 .75ש "ה לעיל ראו זה לעניי�. המשפט בעיני הורי� נחשבי� שאינ� מי של ג� ביקור
וק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מקנה לבית המשפט סמכות כללית לשמירת ענייניו לח) א(68' ס  269

להגיש , בעצמו או על ידי ידיד קרוב, לחוק בית המשפט לענייני משפחה מאפשר לקטי�) ד(3' ס. של קטי�
ראו פסקי די� של בתי משפט לענייני ; תובענה בכל עניי� שבו עלולה זכותו להיפגע פגיעה של ממש

א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 28' ס התנאי� של בגדרחה הקובעי� שאד� שאינו נכנס משפ
; )5.10.1999, בנבו פורס� (.‡.‡ '� .‡.¯ 9981/97) 'משפחה חי(ש "תמ: אינו יכול לזכות בביקורי�

51429/01) ��משפחה י(א "בש ‚.˘ .� 'Á.˘.לחוק ) א(68' ס כי נאמר שבו ,)17.3.2002, בנבו פורס� (
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינו יכול להעניק לגורמי� אחרי� זכויות או סמכויות שאי� לה� על 

א� מת� הסעד יהיה בהתחשב בתחומי , סעי�ה לפיצד מעוניי� אמנ� יכול לעתור לסעד . פי החוק
53754/02) ��משפחה י(א "בש כ� ראו. המופיעות בחוק עצמו, הסמכויות המוקנות להורי� ‡.˘ .� '

ל " הנ51429/01) ��י, משפחה(א "המפנה לדברי� שנאמרו בבש ,)13.10.2002, בנבו פורס� (.‡.˜
שכ� המדובר בהורי� , אינו מוצא לנכו� לעשות שימוש א� בסעי� זהבית המשפט , וקובע כי באותו מקרה

 שעצ� מניעת מלבד הטענה, שלא נטענה לגביה� טענת חוסר מסוגלות הורית או פגיעה כלשהי בקטיני�
פורס�  (È�ÂÏÙ � '˙È�ÂÏÙ 1290/03) א"משפחה ת(ש "תמ; המפגש ע� הסבי� היא בניגוד לטובת הקטיני�

קיימי� פסקי די� אשר נוקטי� בגישה מרחיבה יותר ומפרשי� את החוק ,  מנגד.)9.11.2003, בנבו
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 הפסיקה נוטה לפרשנות רחבה בנוגע לזכות העמידה 270,האזרחי הדי� סדר לתקנות 1כא258

 כי סב רשאי להגיש בקשה קובעת התקנה. של סבי� בכל הנוגע לבקשה לזכויות ביקור

ליישוב סכסו� בינו לבי� הורה של קטי� בעניי� קביעת דרכי קשר בינו לבי� הקטי� להבטחת 

 � בתי פסיקת לפי. ות לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופס68טובתו של הקטי� לפי סעי

 את והביע נכדיה� ע� למגע סבי� לתביעות הדר� את התיקו� סלל, בסוגיה מחוזיי� משפט

 המסגרת הנורמטיבית המתאימה לתביעות מעי� אלו ונועד הוא 68 סעי�ש המחוקק כוונת

 שנסיבותיו במקרה לנכד סבתא או סב בי� היראי הסדרילפתור ג� בעיה המתעוררת בעניי� 

 זו של הפסיקה לפרשנות רחבה התנטי א� על 271.א לחוק28 עי�ס של בגדרו לותנופ אינ�

 זה יש בהקשר 272. בצמצו�נעשה הילד להורה נחשב שאינו למי היראי זכויות שמת� נראה

ות זכות עמידה ת ולסבלסבי� שרק נראה פרשנות רחבה של החקיקה על פי ג�לציי� כי 

וכ� לצדדי� שלישיי� , כגו� אחי� ודודי�, לקרובי� אחרי� של הקטי�. היילבקש הסדרי רא

 
חוק הכשרות א ל28' בסכמאפשר מת� זכויות ביקור ג� במצבי� בה� לא התקיימו התנאי� המופיעי� 

, בנבופורס�  (‡ÌÈ�ÂÏÙ�  'ÌÈ�ÂÓÏ 759/00) 'מחוזי חי(ע " ברראו למשל. המשפטית והאפוטרופסות
כ� . א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות28' ס מלשו� שלילי הסדר להסיק אי� לפיוש, )4.12.2000

� תכלית החקיקה שב עיפירוש המתילפיה� יש לתת לסעי� שראו דברי השופט שפירא בפסק הדי� 
בו אחד ההורי� חסר יכולת תפקוד מעשית ככל ש שמירת קשר בי� קטי� להורי הוריו במצב שעניינה

מת� פירוש רחב להוראות הסעי� באופ� ] ... [יבתיהתכלית החקיקתית מח: "שהדבר נוגע לטיפול בקטי�
� וככל שהדבר נוגע בו נית� לעשות בו שימוש כל אימת שאחד ההורי� ניתק עצמו מעולמו של הקטי

אינה ) א(28 'רשימת המקרי� בה� נית� להחיל את הוראות ס: "ובהמש� ,"לטיפול בקטי� משול הוא למת
יש לבחו� כל מקרה לגופו כאשר . קליני�סגורה ואינה מתמצית במוות של אחד הורי� במובנו הרפואי

 ובראשונה זכותו של הקטי� לעני� זה לא זכות� של הסב והסבתא דוקא בבסיס הוראת החוק אלא בראש
הכל כפי שטובת של הקטי� עצמו מחייבת ותו� מת� משקל , לשמירה על קשר ע� שני חלקי משפחתו

לחוק הכשרות ) א(68' כי ס, באותו עניי� מוסי� וקובע בית המשפט". הול� לזכות ההורה שחי ע� הקטי�
 קטיני� ולהורות הוראות  סמכות רחבה להיטיב ע�פטשהמ תהמשפטית והאפוטרופסות מקנה לבי

בי� ש לקשר בנוגעג� , )א(68'  בא לסתו� את הגולל על הסמכות לפי סאינוא 28' ס. נ�ינחוצות בעני
) א"משפחה ת(ש " תמכ� ראו. ) דינו של סג� הנשיא יצחק יעקובי שוויליפסק, ש�ראו (סבי� ונכדי� 

37850/99 ‚ 'Ù '� '˘ 'Ù')  כמה יסוד על תביעה עילת לסבתא יכ הקובע, )21.3.2001, בנבופורס� 
בית המשפט סבור כי לשו� הסעי� . לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) א(68' ס) א: חיקוקי�

 הדבר נדרש לצור� שמירת טובתו של א�רחבה ביותר וכוללת הסדרת מפגשי� בי� קטי� לבי� סבתו 
לראות בסבתא כמגישת תביעה בש� שכ� נית� , לחוק בית המשפט לענייני משפחה) ד(3' ס)  ב;הקטי�

אושררה ) (1989�נפתחה לחתימה ב (221, 31א "כ, הילד זכויות בדבר אמנה)  ג;"ידיד קרוב"הקטינה כ
, ]משולבנוסח  [המשפט בתי לחוק 75' ססמכות כללית למת� סעדי� מכוח )  ד;)1991�ונכנסה לתוק� ב

 .1984–ד"התשמ
  .103ת "ק, 2007–ח"התשס, )תיקו�(תקנות סדר הדי� האזרחי   270
Ê. Á 135/08) ש"מחוזי ב(מ "ע; )29.7.2012, בנבו פורס� (.Ù .� '„.Ù.¯ 2102�03�12) א"מחוזי ת(ש "רמ  271

� 'Ê.Á. )3.12.2009, בנבו פורס�.( 
 ÁÙ˘Ó‰" זכות העמידה של סבי� וסבתות לקשר ע� נכדיה�"י� ' זה ראו ישראל דורו� וגליה לינצלעניי�  272

ËÙ˘Ó· בלכר; )ט"התשס (147 ב�500/09) ��מחוזי י(מ "ע; 63' בעמ, 7ש "לעיל ה, פריגת והקר ˙È�ÂÏÙ 
� 'È�ÂÓÏ‡)  7.1.2010, בנבופורס�(. 
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 סמכותו תורחב המוצעמודל ה לפי 273.זה בהקשר עמידה לזכות לטעו� קשה יהיהאחרי� 

  .הילד של הורה שאינו למי ביקור זכויות לפסוק, המתאימי� במקרי�, המשפט בית של

 להיות אות� י�לו דמויות ייכללו במעגל השני עשויי אהשאלה לבחינת הפרמטרי�

 כדי שתידרש העצמהא� , הילד של הורה ייחשב מי השאלה לבחינת שייבחרופרמטרי� 

 במש� הילד ע� התגוררה דמות ש:לדוגמהכ� .  פחותהתהיהלהיחשב דמות מהמעגל השני 

 כזול תיחשב ,הורית דמות בה רואה והילד ,הילד כהורה של ותפקדה ממושכת תקופה

 הילד ע� התגוררה שלא דמות זאת לעומת. הורה של מעמד ותקבל הראשו� למעגל הנכנסת

 לבי� ובינה ,ממושכת תקופה במש� ברציפות בו טיפלה א�, יו� בכל הילד את ראתה ושלא

 של יחסי� מערכת כדי מגיעה שאינה ואינטימית קרובה יחסי� מערכת נוצרה הילד

) ריתהו דמות בה רואה אינו והילד המובני� בכל כהורה מתפקדת אינההדמות  (ילד–הורה

 ה� משפטית מבחינה לילד זר יחשביו שנייכנס למעגל הימי שלא . השני למעגל תיכנס

 מקיימות שאינ� או נדרשת מינימלית בעצמה מהפרמטרי� אחד א� מקיימות שאינ� דמויות

יתכ� שיהיה מקו� א� להכניס למעגל זה י.  שייקבע של פרמטרי�הנדרשאת המינימו� 

 לעול� ילד להביא המחליטות לסביות שזוג יתכ� � למשל כ. הסכמיתבדר� מטפלות דמויות

 של הורה ייחשב לא הוא לפיוש מראש להסכ� עמו יגיעו ידוע מתור� זרע תרומת באמצעות

 והשתתפות פגישות באמצעות הילד מחיי חלק להיות ויוכל ביקור בזכויות יזכה א� הילד

  .שנה סיו� ומסיבות הולדת ימי כגו�, משפחתיות בחגיגות

 כי דמויות מטפלות הוא ההורות הגדרת ה שללהרחבת בנוגע החששות השכיחי� דאח

אני . ידרשו זכויות ביקור ביחס אליו, הבייביסיטרכדוגמת המטפלת או , מזדמנות בחיי הילד

 עוסקות בכ� לצור� פרנסת� אשר להניח שמטפלות סבירשסבורה שחשש זה מופרז מאחר 

  .העסקת� מתשמסתיי לאחר ביקור זכויות ידרשולא 

 מאפייני� ה� מהמודל בכ� שהוא שואב� ינ ויתרונו של המודל המשולב הייחודו

לתת , בדומה למודל השוויוני, המודל המשולב מאפשר. ררכייהשוויוני וה� מהמודל ההי

כ� שומר המודל על עקרו� . מעמד מלא של הורה ליותר משני הורי� במצבי� המתאימי�

 בהתא� לפעול מאפשר הדברמצד אחד . ורי אינו נשחק והמעמד הה,הבלעדיות ההורית

 יש ואשר בחייו יוצר שהילד האינטימיות היחסי� במערכות ולהכיר הילד טובת עקרונותל

 של האינטרסי� על ולהג� לשמור המודל ידאג ג� כ�. להמשכיות� ולדאוג לשמר� חשיבות

 נעדרי� א�, הורית סי�יח מערכת בפועל אתו ומקיימי� לילד ודואגי� המטפלי� המבוגרי�

 עתה שעד מי ועל ההורות מוסד על להג� המודל יאפשר שני מצד. משפטי הורי מעמד היו�

 ההורית הבלעדיות עקרו� על השמירה ע� בבד בד. לילד היחידי� המוכרי� ההורי� נחשבו

 
, בנבו פורס� (‡ÌÈ�ÂÏÙ � '˙È�ÂÓÏ 19926�04�12) ש"משפחה ב(ש " זה ראו למשל תמלעניי�  273

 2102�03�12) א"מחוזי ת(ש "ע� זאת ראו רמ. ראייה להסדרי מתביעה ודי�ד נמחקושבו , )12.7.2012
¯.Ù .� '„.Ù.) בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני השעניינ ,)29.7.2012, בנבו פורס� 

בית המשפט . דודהושל  של הסבתא של ב� זוגה, משפחה שלא לדחות על הס� תובענה של סבתא
 שאי� מקורות חוקיי� לאפשר מת� סעדי� באופ� נחר� לקבוע לא נית�הדי� כי פסק מסגרת המחוזי ציי� ב

לעשות מבלי לקבוע מסמרות ציי� בית המשפט כדוגמה את האפשרות . לב� הזוג של הסבתא ולדודה
 .משפחה לענייני משפטה בית לחוק) ד(3' בס שימוש
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 להכיר במגוו� באפשרו מסוימת גמישות, יררכייהה למודל בדומה, המשולב המודל מאפשר

  .ילדי� ע� ומשמעותית אינטימית יחסי� מערכת היוצרות טיפוליות דמויות של ותרי רחב

 דפוסי� של הכרת המשפט ביותר משני הורי� על ההשפעה. ה
 משפחתיי� קיימי�

 תשפיע ההכרה של המשפט ביותר משני הורי� לילד אחד על כיצד להמחיש אנסה זה בחלק

אני סבורה כי הכרה של המשפט . ית משפחתיי� הקיימי� בפועל בחברה הישראלדפוסי�

ביותר משני הורי� בסיטואציות המשפחתיות המתוארות להל� תשרת את טובת הילדי� 

המעורבי� ותג� על האינטרסי� של המבוגרי� המטפלי� בה� והמקיימי� עמ� יחסי� 

היצמדות לכלל שב מזוהכרה בריבוי הורי� תוביל לתוצאה משפטית וחברתית טובה . הוריי�

בה� הכרה שהסיטואציות המתוארות להל� ה� דוגמאות בלבד למצבי� . הורי� שני בדבר

  . ואינ� מהוות רשימה סגורה, בריבוי הורי� עשויה להוביל לתוצאה ראויה וצודקת יותר

  אחרת משותפת הורות .1

 חברתית של מערכות יחסי� שאינ� תופעה נוצרה הפריו� טכנולוגיותב התפתחויות בשל

אשר ,  גבר או זוג גברי� הומוסקסואלי� לבי� אישה רווקה או זוג לסביותאינטימיות בי�

� הילד דל בסיטואציה מעי� זו ג274.מטרת� הבאת ילד משות� לעול� וגידולו במשות

  . יש בה חלקהורי� ארבעהל א� שלעיתי� ,הורית�רב במסגרת

יו של  מבחינה משפטית כהורמוכרי� מבוגרי� שני, היו� הקיי� המשפטי המצב פי על

 זאת א� שמבחינה מעשית מגדלי� את הילד 275. אביו הביולוגי ואמו הביולוגית–הילד 

אשר מטפלי� בילד ומגדלי� , י�בני הזוג של אות� הורי� ביולוגי. שלושה או ארבעה הורי�

 ולפיכ� אינ� מקבלי� , אינ� מקבלי� כל מעמד ביחס לילד,אותו כילד� לכל דבר ועניי�

  .במלואה הורות� את לממששנוצר בינ� לבי� הילד ואינ� יכולי� הכרה בקשר האינטימי 

 ובמסגרת הילדי� של החיי� בחוויית הכרה תאפשר הורי� בריבוי משפטית הכרה

,  ממד של קביעות בפועל תעניק ה� לילד וה� למי שמשמש הורהההכרה. שלה� המשפחתית

 בצורה להשתת�ורה  ואפשרות להחוקתית הגנהכמו כ� תעניק ההכרה . יציבות וודאות

 זכויות ביקור ולעתי� א� זכויות משמורת ההכרה תעניק בנוס�. הילד של בחייו מלאה

הורה  במקרה של סכסו� בי� מי שנחשב הורה משפטי של הילד לבי� מי שמשמש בפועל

 
 ,50ש "לעיל ה,  ניהולו של בנק זרעל בדבר"לחוזר מנכ 31' סב מצוי לכ� שהתופעה איננה שולית חיזוק  274

) ג)(1)(ד(4' סכמו כ� ראו ". טיפול בזוגות שאי� ביניה� קשר זוגי לצור� הבאת צאצא משות�"שכותרתו 
' בעמ, 11 ש"לעיל ה, ·ÚÂÂ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÔÂÈ¯Ù ‰„ÏÂ‰Â Ï‡¯˘È„‰ המלצות של' בפרק ג) 2(4' סוכ� ' בפרק א

" משותפתהורות  "במסגרת זוג בני שאינ� פנוי� ואישה לגבר פוריות טיפולי לאפשר יש לפיה�ש, 33
 הורות ליצור המעונייני� אלוב שתומכי� ארגוני� כמה קיימי� בישראל .הסכ� על לחתימה ובכפו�

 – בייבי לי אתר; /www.alp.org.il : להורות אחרתהמרכז למשל ראו,  ומסייעי� לה�אחרת משותפת
 אתר הכרויות לצור� – גו בייבי אתר ;/www.babyli.co.il: יות לצור� הבאת ילדי� לעול�אתר הכרו

 ./www.gobaby.co.il: מציאת שות� להורות
 כאשר ההיריו� את שנשאה הא� או ההיריו� את נשאה שא� הביצית בעלת להיות יכולה הילד של אמו  275

 . אנונימית מתרומה הגיעה הביצית
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של ההורה וכ� זכויות משמורת במקרי� של אבד� כשירות , הילד א� נעדר הכרה משפטית

 ההכרה 276.מגווני� וכלכליי� סוציאליי� יתרונות א� זו מעי� הכרהל. ואו מותהמשפטי 

בפועל ותממש את רצונ� של הורהו תאפשר את המשכיות הקשר בי� הילד לבי� מי שמשמש 

כפי שהיא באה לידי ביטוי בעת ההחלטה על הבאת הילד , כל הצדדי� להורות משותפת

  .לעול�

   שני סבב משפחות  .2

 ע� במשפחות היו� יותר ויותר ילדי� בחברה המערבית חיי� ,ה שיעור הגירושי� העולבשל
כ� נוצרת לפעמי� משפחה .  אותו הורהשל הזוג ב� וע� י�אחד מהוריה� הביולוגי

 ממערכות יחסי� קודמות ומהילדי� המשותפי� הזוג מבניהמורכבת מילדי� של כל אחד 
 שניה� הילד של וריוה כאשר, הורי� ריבוי של סיטואציה נוצרת לעתי�. הזוג בנישל 

  . חדשות משפחתיות יחידות יוצרי�וכ�  חדשי� זוג בני מוצאי�
 מעמד משולל ההורה של הזוג ב� שנוצרת המורכבת המשפחתית הסיטואציה א� על

 משפטית הכרה 277.חוקל בהתא� אותו אימ�כ�  א� אלא, לילד ביחס הורה של משפטי
 לגרוע מבלי ,הורה של הזוג לב� מעמד מת�בריבוי הורי� תאפשר במצבי� המתאימי� 

 היו� חובות שוני� על מי שמשמש מטיל הישראלי החוק. הביולוגי ההורה של ממעמדו
 278.)מזונות(חוק לתיקו� דיני המשפחה ל 3 סעי� לפיחובת מזונות : למשל(הורה חורג לילד 

 הזוג ב� מקיפה וממצה את מערכת היחסי� בי� ילד לבי� בצורהע� זאת החוק אינו מסדיר 
  279. ואינו מעג� אותההורהו של

 את תחושת השייכות של הילד תחזק הילד של המשפחתי במצבו משפטית הכרה
 כ� כמו. ההורה של הזוג ב� שנולדו להורה הביולוגי ע� לילדי�למשפחה ואת מעמדו יחסית 

הכרה . הקשר המשכיות את ותאפשר וודאות קביעות, יציבות של ממדתעניק ההכרה 
 ייו מלאה בחבצורה של ב� הזוג של הורה הילד תאפשר להורה להשתת� ומדמשפטית במע

 תו� זכויות ביקור ולעתי� א� זכויות משמורת במקרה של ההכרה תעניק בנוס�. הילד של
 או הביולוגיההורה של  של אבד� כשירות ובמקרי� זוגו ב� לבי� הילד הורה בי� הזוגי הקשר
  .מותו

 של מעמד כדי להעניק לו די בה אי� זוגו של הורה  ב�הוא ספק שהעובדה שאד� אי�

כ� ג� העובדה שאד� מקיי� מערכת יחסי� מסוימת ע� ילד אי� .  כלפי ילדו של ב� זוגוהורה

 
 .)ב(2.ב פרק לעיל ראו  276
המכתב מתויק ) (29.8.2012( מרקוס לטלי, הילד למע� בשירותרכזת אימו� ,  מעדנה סיניאלקטרוני דואר  277

 על אימו� צווי 136 ניתנו 2007 בשנת, הילד למע� השירות ידי על שנמסר מידעה על פי). המחברתאצל 
 אימו� צווי 57 ניתנו 2010 בשנת, אימו� צווי 56 ניתנו 2009 בשנת, הביולוגי ההורה של הזוג ב� ידי

 אימו� צווי ג� כולל זו בשנה הנתו� א�, אימו� צווי 87 ניתנו 2008 בשנת. אימו� צווי 56 2011 ובשנת
 ממדי את מייצג אינו שני סבב במשפחות שניתנו האימו� צווי מספר. מינית�חד משפחתית במסגרת
 ההורה של הזוג שב� כדי ההורי מדומע על לוותרהורה ביולוגי  יסכי� לא רבי� במקרי� שכ� ,התופעה
 .הילד את לאמ� יוכל השני הביולוגי

  .72ח "ס, 1959–ט"תשיה, )מזונות(חוק לתיקו� דיני המשפחה   278
 נרחבת של המצב המשפטי הקיי� בכל הנוגע להסדרת מערכת היחסי� של ילד ע� ב� הזוג של לסקירה  279

אורטי אשר יכיר במצבי� מסוימי� בקשר הצעת מודל תל בדבר הסדרה של התחו� ולחשיבות, הורהו
 .7ש "לעיל ה, פריגת והקר�בלכרהרגשי או הכלכלי שנוצר בי� הילד לבי� ב� הזוג של הורהו ראו 
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 מנחי� קווי� לסרטט צור� יהיה לפיכ�. הורה של מעמד כבעלבה כשלעצמה כדי להכיר בו 

מפאת . וג של הורה הילדבה� יהיה מקו� להעניק מעמד של הורה לב� הזשלסיטואציות 

  280.זה ממאמרקוצר היריעה בחינת קווי� מנחי� אלו חורגת 

   שני אבות לאותו הילד–. נ.מ' נ. ה.א 50330/04) א"ת(ש "תמ  .3

 משפחה לענייני המשפט בית פותח זה במשפט "?הייתכ� –  לילדה קטנה אחתאבות שני"

 אבותה להיחשב מעונייני� גברי� שניבה ש בסיטואציה העוסק דינו פסק אתאביב �בתל

 מבחינה אביה ייחשב אכ� השניי� מבי� מי להכריע המשפט בית ועל ,ילדה של המשפטיי�

 לה נישא וכ� ,בעת שזו התעברה לא� נשוי היה לאבהות הטועני� הגברי� אחד 281.משפטית

 הביולוגי אביה הוא לאבהות הטוע� השני הגברלטענת ). 'קמכונה  (המשפט במהל� שנית

282).'מכונה א (היוולדה מיו� אותה גידלשהוא ו
  

 רמת פי כי על נקבע בעקבותיוו של מדרג ראיות מצומצ� הלי� ער� המשפט בית

רוב  "לכלל הוכח כי למעשה התקיי� החריג ,)51%(ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי 

 ,'ק ו של להסתמ� על הכלל לצור� קביעת אבהותלא נית� ולפיכ� ,"הבעל אחר בעילות

, לא הוכח לצור� קביעה פוזיטיביתש נקבע זאת ע�. שזו התעברה בעתשוי לא� שהיה נ

 השניי� הוא אביה הביולוגי מבי� מי,  ודאות המתקרבת לתוצאות בדיקה גנטיתרמתבאותה 

תכ� כי א� יפגע בכשרותה י וי,יהיה זה לטובתה של הקטינה  לאכי נקבע. של הקטינה

כי כ� יש " הצביעו" זה אשר הראיות האזרחיות  כאביהיוצהרא� , להינשא בהגיעה לבגרות

) א(68 סעי� עלבהתבסס  הפסיכולוגי ההורה זהות את לבחו� השופטת פנתה לפיכ�. להצהיר

' א בהש נולדה לתו� מציאות הקטינהנקבע כי . והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק

ובמש� שש , ינההקט ע� הקשר על' אלא ויתר , לאחר שאמה נטלה אותה מביתו. הוא אביה

" אב" בחייה הופיע שלושבת הקטינה בהיות כ� ש, שני� וא� שאמה שינתה את גרסתה

 ".אבא: " כל העת את המילהמפיה ושמע אותה גידל ,את בתוהמשי� הוא לראות בה , חדש
 שלניתוקה ,  פי חוות הדעת של המומחהעל וג� לדי� א פי סיכומיה של האפוטרופעל

 
 לבי� ילד בי� היחסי� במערכת משפטית להכרה הקשור בכל מנחי� פרמטרי� לעניי�, 28' בעמ, ש� ראו  280

 מילוי, הקשר מש�: אלה הסוגיות את היתר בי�, מנחי� כפרמטרי� מציעות הכותבות. הורהו של הזוג ב�
 .משותפי� מגורי�, ההיכרות במועד הילד גיל, הצדדי� רצו�, הוריי� תפקידי�

 .2ש " הלעיל, .‰.‡ עניי�  281
 חודש לכ� ובסמו� 'ק בעלה את הא� עזבה נישואיה� לאחר חודשי� לושהכש:  הרקע העובדתיסיכו�  282

 את הא� הרתה מכ� לאחר כשנה. לכ� קוד� ממושכת יחסי� מערכת ניהלה עמוש', א לבי� הא� בי� הקשר
 'ק חזר הגירושי� לאחר מיד. בדחיפות להתגרש 'ק את הא� שכנעה עת באותה. הדי� פסק מושא הקטינה

 לאחר חודשי� כשבעה נולדה אשר, הקטינה ע� בהריונה הא� את ליווה' א. יתבארצות הבר להתגורר
 התעכב ההלי�. הקטינה כאבי' א על להצהיר על מנת במשות� המשפט לבית פנו' א�ו הא�. הגירושי�
 העת בכל. 'א של דירתו את בנותיה שתי ע� עזבה והא� ,'א ושל הא� של יחסיה� התערערו ובינתיי�
 כאשר ".אבא"' א את מכנה והקטינה ,לינות כולל הקטינה לבי�' א בי� נרחבי� יהירא הסדרי התקיימו

מיד .  אביה של הקטינההוא 'קלפיה שהעלתה הא� לראשונה את טענתה , הקטינה הייתה בת שלוש
 של אביה הוא 'ק כי להצהיר עותרי� 'קו הא� במסגרתהש יהובסמו� לאחר מכ� הוגשה התביעה השני

 .בשנית הלז זה נישאו 'קו א�ה כ� כמו. הקטינה
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 של הפסיכולוגי כאביה השופטת בו הכירה לפיכ�. נזק נפשי רביגרו� לה ' א�מהקטינה 

  .הורי ומעמד הוריות זכויות זו הצהרה לתו� ליצוק יש כי וקבעה הקטינה

 בית המשפט 283.ערעורי� שני הוגשו לענייני משפחה המשפט בית של דינו פסק על

 סביר האזרחי �שבדי ההוכחה ונטלי הראיות דיני על פי כי וקבע' אהמחוזי קיבל את ערעור 

 הא� 284.כאביה האוכלוסי� במרש� לרשמו יש וכי ,הקטינה של הביולוגי אביה הוא כי יותר

 285.נדחתהוזו  , רשות ערעורבקשת המשפט העליו� לבית הגישו 'ק ובעלה
 כלשונו בפסק דינו של בית שהובא ,זה בתיק שהוגשה הדעת לחוות הסיכו� בפרק

ר כי לקטינה קשר מובח� משמעותי ע� שלוש  נקבע בי� הית,המשפט לענייני משפחה

 האפוטרופא שמונתה לקטינה ציינה כי הקטינה מכירה שני 286.בחייהשהדמויות ההוריות 

 שג� בו היא 'ק ע� ואילו,  והיא מתראה עמו ברציפות,קרוב ומוכר לה יותר' כשא, אבות

תיחשב  שהקטינה החשש בשל 287. שביניה� הקשר שונה בשל המרחק הגאוגרפי,רואה אב

 הייתה שהאפוטרופא הרי ,וקיימת שרירה האב הוא 'קש האפשרותש ומאחר, לממזרה

 בית א�כי ג� ,  האפוטרופא לדי�הדגישה, זאת ע�. האב הוא ' קכי לקבוע שישסבורה 

',  על הקשר של הקטינה ע� אבשמירהיש חשיבות רבה ,  האבהוא 'קהמשפט יכריע כי 

 לאור עמדת חוות הדעת המקצועית 288.אות חייה חלק ממציבהיותו לה חשוב קשר שהוא

 הייתה לילדה אבות בשני הכרההרי ש, שניתנה בתיק וכ� עמדת האפוטרופא של הקטינה

האפשרות להכיר בריבוי הורי� הייתה חוסכת . מבחינתה ביותר הטובה לתוצאה מובילה

 �משפטיי תמרוני� באמצעות לדהלבית המשפט את הצור� להכריע מיהו אביה של הי

מאחר .  לשלוש הדמויות המשמעותיות בחייה לשמור על מעמד� כהוריהת מאפשרוהייתה

הרי שהכרה בכ� שלקטינה שני אבות תתרו� , 'ק בת� של הא� ושל שהיאלקטינה אחות ש

  .לתחושת השייכות של הקטינה א� מהיבט זה

 
 הא� של בעלה כי לקבוע עתרו ובעלה הא�. 5ש "לעיל ה, ÌÈ�Ù‰ „¯˘Óועניי� , 5ש "לעיל ה, '‰עניי�   283

 משפחה לענייני המשפט ביתשו היוולדה מיו� לדההי את שגידל הגבר. הקטינה של הביולוגי אביה הינו
 כ� כי ולהורות הקטינה של הביולוגי אביה הוא כי לקבוע ביקש ,הפסיכולוגי אביה כעל עליו הכריז
 .האוכלוסי� במרש� יירש�

 אינ� האזרחיי� המשפט בתי של הכרעותיה� פסק הדי� הדגיש בית המשפט המחוזי כי במסגרת  284
 ולפיכ� ,הרבניי� הדי� בתי מתבססי� שעליה� ראייתיי� ועקרונות כללי� אות� על מתבססות

 .הרבניי� הדי� בבתי הקטינה לחובת יפעלו לא מסקנותיה�
 העליו� המשפט בית. הערעור רשות בקשת את דחה העליו� המשפט בית. 5ש " הלעיל, 7038/12 מ"בע  285

 השיקולי� במכלול, דבר של בסופו אול�, עניי� בה� שיש משפטיות שאלות מעוררות אכ� הבקשה כי ציי�
 האבהות קביעת של חשיבותה בדבר המקצועית הדעת חוות ובהינת� מעורר הרגיש שהתיק והאילוצי�

 שב העליו� המשפט בית. המחוזי המשפט בית הגיע אליהש התוצאה המשפט בית על מקובלת, לקטינה
 הראיות שכ�, הקטינה לחובת הרבני הדי� בית על השפעה להיות צריכה לא זו הכרעהל כי דגישהו

 בנוס�. הדתי בדי� משמעות לה שיש במידה ודאות מספקות אינ� האזרחי המשפט בית בפני שהונחו
 בעילותרוב  "בדבר החזקה החלת המחוזי המשפט בית שבעיני העובדה את העליו� המשפט בית הדגיש

 עליו החלי� כללי�ל בהתא� אליה הגיע שהוא מזו הפוכה לתוצאה מביאה הייתה כהשבהל" הבעל אחר
 ).ב לפסק הדי�"י–'י' פס, ש�(
 .לפסק הדי� 6' פס, 2ש " לעיל ה,.‰.‡ עניי�  286
 . לפסק הדי�3.3' ספ, ש�  287
  .ש�  288
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  אחרית דבר. ו

  ואשר הינהמשפחות מציע לאמ� גישה פלורליסטית המכבדת שונות בי� פרטי� והמאמר
 שאינה משפחתית במציאות החיי� י�ת החיי� של ילדי את חווילהכיל על מנת מספיק רחבה

 קווי מציע המאמר.  הכוללת שני הורי� ממי� שונההגרעינית המשפחה של הגדרהעונה על ה
 לשאלות כולל מענה לתת מתיימר ואינו הורי� בריבוי המשפט הכרת בסוגיית לדיו� פתיחה

  289.זה בהקשר להתעורר תשעשויו
 להורה שנחשב מי בי� הגבול את המתווי� ברורי� כללי� היו� מציב הישראלי המשפט  

 יוצר הללו הקטגוריות בי� הברור הגבול קו. הורה נחשב שאינו מי לבי� משפטית מבחינה
 הכרה. המעורבי� הגורמי� של ציפיותיה�ל ובאשר הקיי� המשפטי מצבל באשר ודאות

 הקטגוריה הגדרת הרחבת מהמקרי� בחלק דורשת אחד לילד הורי� משני רביות משפטית
 ברורי� מכללי� מעבר. אימו� על או ביולוגיה על המבוססת להורות מעבראל  ההורית

 פעמי� רבות בסיטואציה הספציפית התלויי� ,יותר גמישי� לכללי� ההורות הגדרתל באשר
ות ומשאיר שיקול דעת רחב יותר לבתי פוגע במידה מסוימת בוודא, ומוכרעי� לאחר מעשה

 באשר בחקיקה מנחי� כללי� קביעת באמצעות הוודאות חוסר ע� להתמודדנית� . המשפט
 כי לקבוע נית�, למשלכ� . אחד לילד הורי� משני ביותר הכרה תתאפשר בה�ש למצבי�

 ייד על משותפת הורות ליצור כוונה קיימתמראש ועוד בטר� הבאת הילדי� לעול�  כאשר
 לקבוע נית� ג� כ�. משפטי תוק� זו לכוונה ינת�,  מעוגנת בהסכ�זו וכוונה, הורי� משני יותר

 של לחייו נכנסבה� אד� שמצבי� ב הורות לקביעת קריטריוני� המכילי� מנחי� כללי�
 אמנ� לא יבטלו אלו כללי�. ועניי� דבר לכל כבילדו בו ונוהג בו ומטפל לידתו לאחר הילד

 המשפט אינו יכול להיוותר אדיש לשינויי� החברתיי� א�, בוודאות יעההפג את לחלוטי�
טובת הילדי� החיי� במשפחות . שהתרחשו בתפיסת המשפחה בחברה ובמבנה המשפחה

קריטריוני� של המשפחה הגרעינית מחייבת הכרה במערכת היחסי� עונות על השאינ� 
 במחיר ג� החיי� שלה�  בחווייתוהכרההאינטימית שלה� ע� המבוגרי� המטפלי� בה� 

  .בוודאות מסוימת פגיעה
עקרונות טובת הילד ולהכיר במערכות ל בהתא� יאפשר לפעול מציעה שאני המודל

כ� ג� ידאג המודל לשמור .  לשמר�חשובהיחסי� האינטימיות שהילד יוצר בחייו ואשר 
ערכת  ומקיימי� עמו מבילד ודואגי� לוולהג� על האינטרסי� של המבוגרי� המטפלי� 

 על רבית מהגנה תו� זאת כל.  מערכת המשפטמצדא� נעדרי� הכרה רשמית , יחסי� הורית
  .לילד היחידי� המוכרי� ההורי� נחשבו עתה שעד מי ועל ההורות מוסד

 של הגדרהה עונות על שאינ� במשפחות הגדלי� ילדי� של החיי� במציאות להכיר יש

המשמרות   לתבניות באופ� מאול�ת אלו משפחוולהכניס לנסות במקו� הגרעינית המשפחה

 ע� חוסר גדלי� רבי� ילדי� שבו בעול�.  של ההומוגניות המשפחתיתהייאת הפיקצ

 מחויבות להרגיש אנשי� יותר לעודד צריכה ציבורית ראויה מדיניות, בדמויות טיפוליות

  290. לגדל ילדכדי" נדרש הכפר כולו"אחרי הכל . ילדי�יותר  כלפי יותר גדולה
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