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   :האימו� סוגיית במוקד במשפחתו הילד הצבת לקראת

  בי�"להט להורי� האימו� להרחבת חיוני מפנה

  מאת

*צבי טריגר
  **ומילי מאסס 

  ואבמ. א

זכויות "ו" טובת הילד: "במרכז השיח המשפטי והחברתי בסוגיית האימו� עומדי� שני מושגי�
 נובע מההסתמכות, בי� הורי� לילדי�השימוש בשני מושגי� נפרדי� כבסיס להערכת הקשר ". ההורי�

זכויות ההורי� מוגדרות על פי . על אמות מידה שה� חיצוניות לקשר זה ומתאפשר בשל הסתמכות זו
כמו , כביכול� ועל פי אמות מידה מדעיות, כמו מגדר, נורמות חברתיות שמתייחסות אל גורמי� קבועי�

מוסווית על ידי ייחוסו לצרכי� " ובת הילדט"העמדה הערכית שביסוד המונח בעוד ש 1,מבנה אישיות
   2.מולדי� ואוניברסליי�

הערכת זכויות ההורי� על פי נתוני� אישיי� קבועי� מאפשרת להחליט על זכויותיה� ללא 
שה� , ואילו הגדרת טובת הילד על פי צרכי� מולדי�; התייחסות אל ההשלכות של החלטה זו על הילד

אשר בהגדרה נחשבות , ולי� הנובעי� ממנה על זכויות ההורי�מאפשרת לאכו� את השיק, מוחלטי�
ה� של , הגלומי� באישיות� או בעצ� היות�, אמות המידה מורכבות מנתוני� קבועי� מראש. יחסיות

אמות מידה אלה מקלות מאוד על החלטות בסוגיית האימו� שמחייבות חיזוי  .ההורי� וה� של הילדי�
ות מ� ההקשר הסביבתי שבו מתהווי� היחסי� בי� ילדי� להוריה� ה� מתעלמ.  מה שהיה הוא שיהיה–

 טובת הילד וזכויות –הבידול בי� שני המושגי� , כפי שנראה להל�, לא רק זאת אלא. ומ� היחסי� עצמ�
  . היענות לצרכי� של האחד במחיר פגיעה בצרכי� של האחר ומחייב,  מצביע על עימות מבני–ההורי� 

 שבה –האחת הקבוצה : מכוו� לפתור את בעיותיה� של שתי קבוצותבעול� המערבי האימו� 
 , מוכני� או אינ� יכולי� לגדל�אינ�לפתור את בעיית גידול� של ילדי� שהוריה� מכוו� האימו� 

 
 .המכללה למינהל, המסלול האקדמי, ש חיי� שטריקס"הספר למשפטי� ע בית, פרופסור חבר   *
  .  האוניברסיטה העברית בירושלי�,)מוסיבד(מורה בכירה    **

  .המחברי� מודי� לרות זפר� על הערותיה ולמערכת הספר על עבודתה  
כפי שמשתקפת " טובת הילד"ו" מסוגלות הורי�"ת המושגי� משמעוראו מירה ברקאי ומילי מאסס   1

 – 'יד קלה על ההדק'"יונת� יובל ; )1998(בפסקי די� של בית המשפט העליו� הדני� באימו� קטיני� 
מילי ; )2001( 259 ו משפט וממשל "רטוריקה ואידיאולוגיה של ידע בשיח המשפטי של אימו� כפוי

 . )2006 (257 כט עיוני משפט "על אימו� כפוי וסגור :פקרההשגחה וה ,דאגה"מאסס ועדי אופיר 
 ).1995 (415 טו חברה ורווחה"  על הבחירה הערכית ותפקיד המומחי�–' טובת הילד'"ראו מילי מאסס   2
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או מעדיפי� שלא להוליד , והקבוצה השנייה של מבוגרי� שרוצי� לגדל ילדי� ואינ� יכולי� להוליד�
שתי  על לעימות בי� זכויות ההורי� לבי� טובת הילד יש השפעה מכריעה .א� מעונייני� לגדל ילדי�

שבה האימו� מתבקש כדי , בי� המועמדי� לאמ� משתייכי� לקבוצה השנייה"מרבית הלהט. הקבוצות
הדיו� בזכויותיה� להפו� להורי� ולגדל ילדי� בדר� , כפי שנטע� להל�. לממש את רצונ� לגדל ילדי�

ובכ� הוא , ולא ביכולת� לדאוג לשלומו ולרווחתו של הילד, ת� המיניתמתמקד בנטיי, של אימו�
על הלי� " טובת הילד"ו" זכויות ההורי�"מייצג את ההשלכות הפוגעניות של הבידול בי� המושגי� 

   .קבלת ההחלטות בנוגע לאימו�
בתפיסה  ,בפרק זה נציע להמיר את התפיסה שעומדת ביסוד המובחנות והקיבוע של המושגי�

אל גידולו של ילד ואל , ושל אלה המיועדי� להיות הורי�, מדגישה את ההתכוונות של הורי�ש
הצבת ההתכוונות . ההזדקקות המולדת והמתפתחת של הילד ליחסי� מגני� ומטפחי� ע� מבוגרי�

הקיבוע של הערכת ההורי� על בסיס תכונותיה� ומחייבת  ההדדית במוקד סוגיית האימו� מערערת על
המושג . ת טובת הילד מתו� ההקשר של יחסיו ע� המבוגר שלהגנתו ולטיפולו נזקק הילדלהגדיר א

תפנית זו מאפשרת את .  ה� לילד וה� להורי� מאפשר לייצג תפיסה זומיוחס או כשה3"הזכות ליחסי�"
ביטולה של ההבחנה המובנית בשיח בי� טובת הילד לבי� זכויות ההורי� ומאפשרת להתייחס ג� אל 

  4.קובעת את הנורמות החברתיות שבה נרקמי� היחסי� של משפחת הילדכהסביבה 
שמוסדר על ידי מערכת " גור� שלישי"הצעתנו מכוונת ה� למצבי� שבה� מדובר באימו� על ידי 

וה� במצבי� שבה� האימו� מתבקש כדי לתת חותמת חוקית למערכת יחסי� קיימת ומתפקדת , האימו�
אנו סבורי� שהצעתנו דרושה מאחר . פטית מלאה לכל דבר ועניי�ולמסד� כיחסי הורות מש, ממילא

ממדית של מערכות �מונע ראייה רב" זכויות ההורי�"לבי� " טובת הילד"שבשני המצבי� הבידול בי� 
  .  אלה שעשויות להתרק� ואלה שכבר קיימות–היחסי� 

במוב� . �בי"� להטולא רק לאימו� על ידי הורי, הצעתנו רלוונטית לכלל ההחלטות בדבר אימו�
, ה� כשהוא נוגע לזכויותיה� וה� כשהוא נוגע לטובת הילד, בי�"הדיו� בסוגיית אימו� על ידי להט, זה

בחסות המושג טובת  .הרכיב השלטוני הסמוי שמושגי� אלה טעוני� בו הוא מקרה מבח� המחדד את
שעל פי , ת משפחותהחברה בכ� שהיא יוצר שולטת, מהקשר חברתי, לכאורה, כשהוא תלוש, הילד

ובכ� שהיא מדירה מבוגרי� שאינ� עוני� על הנורמות החברתיות המקובלות  ,השקפתה ה� ראויות
בפרק זה אנו מתכווני� להראות שנורמות אלו מצויות . ומטילה ספק בכשירות� לשמש הורי� מאמצי�

 6,ת טובת הילדעל הערכ, כאמור לעיל,  וה� משליכות5,במוקד מדיניותה של מערכת האימו� באר�
  .בי�"ומגבילות מאוד את אפשרות האימו� על ידי להט

 
תמר מורג  (129זכויות הילד והמשפט הישראלי " זכויות הילד במשפחה כזכויות יחס"ראו רות זפר�   3

 ).זכויות הילד והמשפט הישראלי :רלהל� הספ) (2010, עורכת
שמואל : ראו למשל דיו� בצור� בהבנת ההקשר התרבותי של היחס של הורה אל הילד לגבי חובת הדיווח  4

תרבותיי� והשפעת� על אנשי מקצוע בהקשר של איתור ילדי� נפגעי � היבטי� בי�"גולדשטיי� ורינה לאור 
 ). ע"התש–ט"התשס( 243 ד– גמשפחה במשפט" התעללות והזנחה וחובת דיווח

 ).בש� טובת הילדמאסס : להל� ()2010 ( אובד� וסבל בהליכי האימו�–בש� טובת הילד ראו מילי מאסס   5
כמו למשל , המתח שבי� שיקולי מדיניות לבי� טובת הילד הקונקרטי בא לידי ביטוי בהקשרי� נוספי�  6

ח "ס, 1981–א"התשמ, לחוק אימו� ילדי� 5' ס. החובה שתהיה התאמה בי� דת המאמצי� לדת המאומצי�
 Michael M. Karayanni, In the Best Interests of the Group: Religious Matching Under ראו. 293

Israeli Adoption Law, 3 BERKELEY J. MIDDLE E. & ISLAMIC L. 1 (2010) . 
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  "ההורי
 זכויות"ו" הילד טובת "המושגי
 בי� ההבחנה על. ב

 המשמעות שניתנת לו 7. שוני� מושג מסגרת שמאפשר הכלה של תכני�הוא" טובת הילד"המושג 
ככזו היא נושאת בחובה  .לרבות ההגנה מפני הוריו 8,ע� ההגנה על הילד באר� זהה בדר� כלל

, "זכויות ההורי�"ו" טובת הילד" שההפרדה בי� המושגי� 9,פוטנציאל לעימות בי� הילד להורי�
תמיד שאינה  שלטונית התערבותל פתחמאפשרת לממשו כשהיא פותחת , והבניית� הנורמטיבית

ש של עומדת במבח� השקיפות ולעתי� א� נעשית בשרירותיות כשהיא מנצלת את מעמד� המוחל
 � לבי� הממד השלטוני 11אידאולוגי�  העירוב בי� הממד הנורמטיבי10.שה אות�מחליקבוצות בחברה וא

שכ� א� שההלכה המשפטית הנוהגת היא , בסוגיית האימו� שגלו� בשני המושגי� האמורי� בולט
המדינה היא זו שמוסמכת להג� על הילד בשל פוטנציאל  12,"אביה� של יתומי�"שבית המשפט הוא 

חוק האימו� מתיר למדינה לחדור ליחסי� בי� הילד להוריו א� . האורבת לו מידי הוריו, לכאורה, סכנהל
לעובד סוציאלי מוקנית הסמכות להעביר את הילד  ,למשל, כ�. לפני שבית המשפט נת� לכ� את אישורו

אישור , לרשותה של משפחה המיועדת לאמצו עוד לפני שקיבל את אישורו של בית המשפט לצעד זה
התערבות בית המשפט מושעית אפוא עד לאחר שנציגי  13.עשר יו��שעליו לקבל לא יאוחר מארבעה

נקטו צעד אשר תכופות מעמיד את בית המשפט , חוק האימו�קרי עובדות סוציאליות לפי , דינההמ
  14.בפני עובדות מוגמרות

 
 ). 1995, מהדורה שנייה (220 דיני המשפחה בישראלפנחס שיפמ�   7
 משרד הרווחה והשירותי� ;"הועדה להגנת הילד" הוועדה לתכנו� טיפול תיקרא מעתה כ� למשל  8

ביתיות �די� וחשבו� הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדי� למסגרות חו�החברתיי� 
 ).2014, כ מאיר כה�"מוגש לשר הרווחה והשירותי� החברתיי� ח (44 ונושא הסדרי ראייה

9  John Eekelaar, Beyond the Welfare Principle, 14 CHILD & FAM. L.Q. 237 (2002). 
10  Frances E. Olsen, The Myth of State Intervention in the Family, 18 U. MICH. J.L. REFORM 835 

(1985). 
יש .  האימו�שאמנ� אי� להפריז בחשיבותו הוא האינטרס הציבורי שבעידוד מוסד, שיקול נוס�: "הלדוגמ  11

ליצור מערכת נורמטיבית שיהיה בה כדי לטפח את רצונ� ונכונות� של הורי� מאמצי� ליטול על עצמ� 
ד "פ, ההורי� הביולוגיי�'  פלונית ופלוני המיועדי� לאימו� הקטי� נ6930/04מ " בע;"את מלאכת האימו�

היוע� המשפטי ' פלונית נ 1845/07מ "בעכ� ראו . )2004(  לפסק דינו של השופט ברק31' פס, 596) 1(נט
' פלונית נ 7535/11א "רע; )16.4.2008, פורס� בנבו(  יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ22' פס, לממשלה

פלונית  4486/13א "רע; )29.1.2012, פורס� בנבו(פסק דינו של השופט הנדל , היוע� המשפטי לממשלה
, פורס� בנבו(פסק דינו של השופט עמית  ל17' פס,  משרד הרווחה–היוע� המשפטי לממשלה ' נ

27.8.2013.( 
 ). 1978 (421) 3(מ לב"פ, היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ 488/77א "ע  12
ההשלכות המחבלות של הפעלה שרירותית של סעי� זה על הקשר בי� הילד . לחוק אימו� ילדי�) ג(12' ס  13

בש� טובת ראו מאסס .  מתועדות בפירוטלהוריו ועל הביקורת של בתי המשפט על הפעלתו השרירותית
 . 5ש "לעיל ה, הילד

 ש� קבע בית המשפט העליו� בהרכב מורחב שאי� ,"פרשת הילד האתיופי"ראו למשל בפסק הדי� שנית� ב  14
מאחר , כפי שהיא רצתה וא� על פי שנמצאה ראויה לכ�, הילמסור את הילד לדודתו כדי שיאומ� על יד

השרות למע� הילד העביר את הילד למשפחה . עדה לאמצו והתקשר אליהשהילד כבר שהה במשפחה שיו
זו ימי� ספורי� לאחר שהדודה הצהירה שהיא רוצה לאמ� את אחיינה  ובכ� קבע למעשה את החלטת בית 

 המרכז המשפטי –מרכז תמורה " משפט וצדק לעולי אתיופיה ועמותת –עמותת טבקה   ראו.המשפט
 משרד –היוע� המשפטי לממשלה  6211/13א "בדנ" כידיד בית משפט "ביקשו להצטר�" למניעת אפליה
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ג� כשהאימו� ניזו� על ידי הורי� מחיי ילדיה� בדר� של אימו� באה לידי ביטוי  א� המגמה להדיר
למסור את  של א�" הסכמתה"התיקו� לחוק אימו� ילדי� מתיר לקבל את . מרצונו) בעיקר הא�(ההורה 

האוסרת לקבל את , למשל,  לעומת האמנה האירופית לאימו�15,ילדה לאימו� שבוע לאחר הלידה
חה שמש� זמ� זה  בהנ16,החלטתו של הורה לאימו� ילדו לפני שחלפו שישה שבועות מ� הלידה

ספק רב א� פרק זמ� . מאפשר לא� להחלי� מ� ההשלכות של הלידה ולקבל החלטה מושכלת ושקולה
הסכמה של הורה " לא מיותר בהקשר זה לציי� את השימוש בביטוי 17.של שבוע עונה על תנאי זה

דומה  . ציפייהוההורה נענה לאותה, כאילו קיימת ציפייה מובנית שיעשה זאת, "למסור את ילדו לאימו�
שאיננה מקובלת על " שנושאות תכונה"שלא יהיה זה מופר� להניח שציפייה זו מופנית אל נשי� 

" הסכמתה"המופנית אליה ונותנת את " ציפייה"זו נענית ל" בלתי מקובלת" כשיולדת 18.החברה
 מידע על זכותה לפרטיות קודמת לזכותו של הילד במקרה שהיא מסרבת למסור, לאימוצו של פרי בטנה

 א� כי בהיעדר מידע על 19,החוק מתיר להכריז על הילד בר אימו� ללא ידיעתו של האב. אביו של הילד
  ". כשר"וא� עלול להיחשב ממזר מאחר שלא ידוע א� האב  20"שתוקי"הילד מוגדר , אודות האב

. משפטמושעית התערבות בית ה, בעיקר על ידי הא� היולדת, ג� באימו� שניזו� על ידי ההורי�
החלטתו של הורה , יינתנו בבית המשפט 21בשונה מ� החיוב שחזרה מהסכמה לאימו� ומת� צו אימו�

 תעמדה זו נתמכ 22.להופיע בפני בית המשפט) הא�(למסור את ילדו לאימו� איננה מחייבת את ההורה 
רתיע ילדו לאימו� ת תבחשש שחיוב הופעתו של הורה בבית המשפט כדי לחתו� על החלטתו למסור א

ויש בעמדה זו משו� ניסיו� לעודד , א� ייתכ� שיש בכ� יותר מניסיו� להימנע מרתיעה, את ההורה
באופ� מיוחד כשהביקוש הוא של , מסירה לאימו� במצב שבו הביקוש עולה במידה מרובה על ההיצע

  .גבוה�שנמני� ע� המעמד הבינוני והמעמד הבינוני מועמדי�
נתונה בידי השלטו� שפועל על פי הנורמות והאידאולוגיה ,  הופקעו טובתו של הילד שזכויות הוריו

טובת "מבח� 23 .על פי צרכיו ומצבו של הילד שעניינו עומד לדיו� ולא בהכרח, שהוא מעוניי� לקד�

 
, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת ארבל 22' פס, פלונית' הרווחה והשירותי� החברתיי� נ

23.12.2013.( 
הצעה לתיקו� חוק אימו� : הכרה בילד כאישיות עצמאית"לחוק אימו� ילדי� וכ� מילי מאסס ) ב(א8' ס  15

הכרה "מאסס : להל�( )ע"התש–ט"התשס (1360, 139ד – גמשפחה במשפט" 1981–א"התשמ, ילדי�
 . ")בילד כאישיות עצמאית

16  European Convention on the Adoption of Children (Revised) Strasbourg, 27.XI.2008, Art. 5(5). 
 לפסק 22' פס, � הביולוגיי�ההורי' פלונית ופלוני ההורי� המיועדי� לאימו� הקטי� נ 377/05מ "ראו בע  17

 המחלוקת –תינוק על פרשת דרכי� " מילי מאסס ;)2005 (124) 1(ד ס"פ, יה'דינה של השופטת פרוקצ
ההורי� '  פלוני ופלונית ההורי� המיועדי� לאימו� הקטי� נ377/05מ "בעקבות בע, לגבי משמעות האימו�

 ").ינוק על פרשת דרכי�ת"מאסס : להל�) (2008 (219 לא עיוני משפט" הביולוגיי�
 .145' בעמ, 5ש "לעיל ה, בש� טובת הילדראו מאסס   18
שלפיו נית� להבטיח לא� שפרטי� שיימסרו על אודות האב ישמשו א� ורק , לחוק אימו� ילדי�) 1(א9' ס  19

 .למטרה שנקבעה בהסכמתה
נשוי בהליכי �לוגי לא מעמדו של האב ביו–' האב שאינו יודע לשאול'"ראו מחקרה של לידיה רבינובי�   20

 ).2011 (565 לד משפט עיוני" אימו� בהסכמה בישראל
 . לחוק אימו� ילדי�10� ו6' ס  21
 .  לחוק אימו� ילדי�9' ס  22
 BETTY REID MANDELL, WHERE ARE  ראו.אלא המדינה לא הילד זוכה בה�, כשמופקעות זכויות ההורי�  23

THE CHILDREN? A CLASS ANALYSIS OF FOSTER CARE AND ADOPTION 64 (1973);  בש� טובת מאסס
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 זוג הטרוסקסואלי –" טבעית"המשפחה כמשפחה משרת אידאולוגיה מונוליטית של באר� " הילד
 –או הומופוביה (בופוביה "דאולוגיה זו ניזונה מתערובת של להטאי. שמגדל את ילדיו הביולוגיי�

העדפת הדג� (והטרופיליה )  כפי שהיא מכונה לעתי�–שנאת הומוסקסואליות והומוסקסואלי� 
אי� אימו� "חוק האימו� קובע ש 24).בופוביה"ידי מי שאינ� מאופייני� בלהט ההטרוסקסואלי ג� על

וכדי לשמור על , "טבעית"שפחה המאמצת היא חיקוי למשפחה המ 25".על ידי איש ואשתו יחדיו אלא
זוהי צורת אימו� שמנתקת את הילד . האימו� הסגור כבררת מחדל מוגדר 26,"טבעית"כ גבולותיה

  . מהוריו מולידיו ומדירה אות� מחייו
ההלי� המשפטי , על פי ההלכה הנהוגה בבתי המשפט –לזכויות ההורה  לכאורה ניתנת קדימות

, כשבראשו� על בית המשפט להכריע בדבר זכויות ההורי�, מוצו של ילד מורכב משני שלבי�שד� באי
נוטל בית המשפט את הרשות להתערב בפרטיות התא המשפחתי , ורק לאחר שהוחלט שיש להפקיע�

לאחר ,  אלא שכשטובתו של הילד נדונה בנפרד מ� הקשר שלו ע� הוריו27.ולדו� בטובתו של הילד
מופקעות זכויות ההורי� ולא ,  בשלב הראשו� שההורי� אינ� יכולי� לגדל את הילדשבית המשפט קבע

 טובתו של הילד נדונה 28.מוצעת חלופה שמאפשרת אפילו זכות מוגבלת כלשהי של ההורי� המולידי�
עוד טר� שקבע בית המשפט שכדי לקד� את טובתו של הילד , וכ�. כשהוא תלוש מהשתייכותו להוריו

מטרימה ההחלטה בדבר הפקעת זכויות ההורי� את ההפרדה , שר החוקי שלו ע� הוריויש לנתק את הק
והגדרת הקשר , טובתו מוגדרת על ידי המדינה, הילד מוצב כנפרד ותלוש .המוחלטת בי� הילד להוריו

טובת הילד וזכויות 'ניסוח הנושא כ: "מציבה אות� בעמדה פגיעה" זכות�"של ההורי� אליו כ
, בר על העמדת שני מושגי� אלה במצב של עימות ותחרות שבה לא יכול להיות ספקרומז כ', ההורי�

 
–פרק שלישי , 94–79' בעמ,  סיפורה של אלינור, השתייכות והמשכיות–פרק שני , 5ש "לעיל ה, הילד

 .132–126' בעמ,  סיפור� של דלית וטל,"דור המדבר"ל" טובת הילד"מ
–404' בעמ, 389, 3ש "יל הלע, זכויות הילד והמשפט הישראלי" רישיו� הורות"ראו למשל צבי טריגר   24

407 ,415; Zvi Triger, The Child’s Worst Interests: Socio-legal Taboos on Same-Sex Parenting and 
Their Impact on Children’s Well-Being, 28 ISR. STUD. REV. 264, 265 (2013) . לדיו� בהבחנה בי�

מיניי� �נישואי� חד"של המשפט ראו צבי טריגר הומופוביה להטרופיליה ולהיבטי� של ההטרופיליה 
המשפט " ירידת ההומופוביה ועליית ההטרופיליה במשפט: בפסיקת בית המשפט העליו� האמריקני

 /www.colman.ac.il/research )2013 (27, 14  מבזקי הארות פסיקה–זכויות אד� : ברשת
research_institute/katedra_HumanRights/Psika/Documents/14/14_august_2013_5_triger.pdf. 

 . לחוק אימו� ילדי�3' ס  25
 די� ודברי�" לבנות זוג מאותו המי�  הגדרת אימהות לילד שנולד –אימהות יש ג� שתיי� "ראו ג� רות זפר�   26

 ").אימהות יש ג� שתיי�"זפר� : להל�) (2007 (368, 351ג 
 –611, 596) 1(ד נט" פ,ני המיועדי� לאימו� הקטי�פלונית ופלו' ההורי� הביולוגיי� נ 6509/04מ "בע  27

613) 2004.( 
ביקש בית המשפט להערי� אפשרות חלופה , בדיו� על אודות אימוצו של ילד בניגוד להסכמת אמו  28

ידיעה (הצהירה שאי� חלופה כזאת , א� המדינה שמיוצגת במצבי� אלה רק על ידי הרשות לאימו�, לאימו�
 מאחר ,אמנ�. לכ� הוחלט להכריז על הילד בר אימו�). מ" מ–ה מומחית אישית בתוק� תפקידי כעד

א� ג� אימו� כזה מחייב את , שהקשר של הילד ע� אמו ואחיותיו היה חזק וח� הוחלט על אימו� פתוח
באותה ) (!הילד היה ב� שמונה. החלפת ש� משפחתו של הילד והענקת תעודת לידה כאילו נולד למאמציו

, פורס� בנבו( היוע� המשפטי לממשלה –מדינת ישראל ' פלונית נ 2080/07) ��זי ימחו(מ "ראו ע. עת
12.3.2008 .( 
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שהרי טובת הילד מובנית כמוכתבת על ידי צרכי� מולדי�  29,"ידו של מי תהיה על העליונה, לכאורה
לעומת זכויות ההורי� שבהגדרה נדונות ביחס לזכויות , שה� מוחלטי� ואינ� ניתני� למשא ומת�

  . אחרות
לדו� רק " פרשת תינוק המריבה"מובהקת למצב דברי� זה משמשת החלטת רוב ההרכב בדוגמה 

ולדחות את , מאחר שזו ניתנה ללא ידיעתו, בבקשתו של האב לבטל את הכרזת בנו כבר אימו� כלפיו
מאחר שכל אחת מ� הבקשות , הדיו� בבקשתה של הא� לחזור בה מהחלטתה למסור את ילדה לאימו�

 לבית המשפט היה ידוע שא� תתקבל בקשתו של האב והילד יושב 30.ונה בחוקמסתמכת על סעי� ש
תידחה ממילא ג� בקשתה של , א� תידחה בקשתו של האב, ולהפ�, יגדלו אותו ההורי� יחד, לחזקתו

א� על פי כ� בחר רוב ההרכב להיצמד לסעיפי החוק וליצור הפרדה גמורה בי� זכויות ההורי�  31.הא�
 נסוגה מפני 32שאלת זכותו לגדול אצל הוריו מולידיו כמרכיב בהגדרת טובתוכש, לבי� טובת הילד

 אשר שימשו הנמקה לדחיית תביעתו לבטל 33,באישיותו של האב" ליקויי�"הערכת בית המשפט שיש 
  .הכרזה שניתנה בניגוד לחוק האימו� –את הכרזת בנו כבר אימו� 

שלא , ג� במסגרת דיו� זה, ולכ� אי אפשרהוא מושג מרכזי בסוגיית האימו� " טובת הילד"המושג 
 בהמשגת מיקומו של 34לאומית לזכויות הילד�לדו� בשינוי שחל ע� החתימה ואשרור האמנה הבי�

שנתפס כמושג , "טובת הילד"אמנה זו הביאה להמרת המושג . הילד במדיניות שעוסקת ברווחתו
. לרבות יחסיו ע� הוריו, בי� החברהבכל הנוגע ליחסי� בי� הילד ל, "זכויות הילד" במושג, פטרוני

 36מבוגרי�� שבשל גיל� ומעמד� כלא35,מושג זה מבטא את המאבק נגד הפליה ודיכוי של ילדי�
נתפסת כסופו " זכות"משו� ש, על השימוש במושג זה נמתחת ביקורת .פגיעי� במיוחד למצבי� כאלה

ומשו�  37,שאיפה טכנית בלבדמשו� שמושג זה מציג את השאיפה להעניק לילד כבוד כ, של דיאלוג
בדר� שבה , דוגמת זו הרווחת בישראל, הגרסה המוקצנת וחד ממדית של אינדיבידואליז� ליברלי"ש

שוללת בש� החירות האינדיבידואלית כל שיו� לקהילה או לחברה שאינה נתפסת , הוא מיוש� בישראל
  38".'החברה הנורמטיבית'בצלמה ובדמותה של 

 
 . 217' בעמ, 7ש "לעיל ה, שיפמ�  29

תינוק על פרשת "מאסס ;  לפסק דינו של השופט ברק37' פס, 17ש "לעיל ה, פרשת פלונית 377/05מ "עב  30 
 .17ש "לעיל ה, "דרכי�

 לפסק דינה של 5'  לפסק דינו של השופט ריבלי� ופס3' פס, 17ש "לעיל ה, תפרשת פלוני 377/05מ "בע  31 
 . יה'השופטת פרוקצ

 א משפחה במשפט" 'תינוק המריבה'לקחי� מפרשת : זכות הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיי�"רונה שוז   32
 ).ז"התשס (163

 . פט חשי� לפסק דינו של השו22' פס, 17ש "לעיל ה, פרשת פלונית 377/05מ "בע  33 
1991� אושררה ונכנסה לתוק� ב,1989�נפתחה לחתימה ב (221, 31א "כ, אמנה בדבר זכויות הילד  34.( 
זכויות הילד " תפיסת זכויות הילד על פי האמנה בדבר זכויות הילד: עשרי� שנה אחרי"תמר מורג   35

 . 54' בעמ ,15, 3ש "לעיל ה, והמשפט הישראלי
 .19' בעמ, � נגד הדיכוטומיה שבי� ילד לבי� מבוגרציטוטה של הילרי קלינטו, ש�  36
37  Didier Reynaert et al., A Review of Children’s Rights Literature: Since the Adoption of the United 

Nations Convention on the Rights of the Child, CHILDHOOD 518, 526, 528 (2009). 
" ?האומנ� שיח זכויות הילד בישראל עושה צדק ע� הילדי� ומשפחותיה�"יאיר רונ� וישראל צבי גילת   38

 . 342 ' בעמ,335, 3ש "לעיל ה, זכויות הילד והמשפט הישראלי



   :האימו� סוגיית במוקד במשפחתו הילד הצבת לקראת   בישראלזכויות הקהילה הגאה
  בי�"להט להורי� האימו� להרחבת חיוני מפנה  

443  

 ילד ה עלמאחר שהכרז,  חרי� א� יותרשיוצר השימוש במונח זכויות הילדהקושי ית האימו� יבסוג
במקו� אישיות עצמאית . כבר אימו� נדונה רק לאחר שהופקעו זכויות הוריו והוא משולל כל השתייכות

 40,טיתמוצב הילד כאישיות תלושה ואטומיס 39,כפי שגורס עקרו� טובת הילד, ואוטונומית
 מחייב ייצוג נפרד אינו חוק האימו� 41. אלא המדינה,א הילד זוכה בה�וכשמופקעות זכויות ההורי� ל

 הילד מיוצג על ידי המדינה שמשמשת צד בהלי� ,הלכה למעשה. טרופוס לדי�אפולילד או מינוי 
מצב דברי� זה זכה  42.כשבקשתה להכריז על הילד בר אימו� נדונה בפני בית המשפט, המשפטי

במוצהר  נמנעהבדבר זכותו של הילד לייצוג בהליכי� אזרחיי� כשבניסוח ההמלצות להכרה מפורשת 
 מאחר ,הילד בהליכי� של אימו� ללא הסכמת הורי�עצמאי של עילה למינוי גור� של ייצוג  הגדרת

 ואלה יכולי� לייצג את ,שלהלי� המשפטי קד� טיפול ממוש� של שירותי הרווחה בילד ובהורי�
ניזו� לאחר בר אימו� ללא הסכמת ההורי� כהילד  אלא שהלי� משפטי שד� בהכרזת 43.הילד

מפקידה את  לכ� הצעה זו. שהתערבות שירותי הרווחה לא הביאה לשינוי ביחסי� בי� הילד להוריו
ייצוגו של הילד בהלי� שיקבע את גורלו ואת עתיד יחסיו ע� הוריו בידי אותו גו� שלא הצליח להביא 

לא זו בלבד אלא שלאותו גו� . י� שבה� ניתוק איננו הכרחיג� במקר, לשיפור ביחסי� בי� הילד להוריו
זוהי הצעה אשר  .ניתנת הסמכות הבלעדית לפנות לבית המשפט בבקשה להכריז על ניתוק יחסי� אלה

. מעידה על הנחה מקדמית שיש להג� על הילד מפני הוריו ושהילד מעוניי� להיפרד מהוריו לצמיתות
הפקדת ייצוגו של הילד בידי אותו גור� , וישנ� מקרי� כאלה, במקרי� שבה� הנחה זו איננה נכונה

מהווה , שלא הצליח למנוע את ההלי� המשפטי שבו נדונה בקשת המדינה להכריז עליו כבר אימו�
פגיעה שנוספת על זו שגלומה בהלי� המשפטי שבו נדונה הבקשה להכריז עליו בר , פגיעה בילד

   44.אימו�
וג� איננה מבטיחה  ,ת זכויותיו איננה מעניקה לו מעמד עצמאיהגדרת מעמדו של הילד באמצעו

ובמהותה היא  45,שהרי הגדרת� של זכויות היא אוניברסלית, התייחסות פרטיקולרית לצרכיו ולרצונותיו
העימות המובנה בשיח הזכויות מחרי� את התפיסה המבדלת בי� הילד לבי� , נוס� על כ� .נטולת ֶהקשר

 
 . 18' בעמ, 7ש "לעיל ה, שיפמ�  39
 .1ש "לעיל ה, מאסס ואופיר  40
41  MANDELL, תחת ולא מופשטת משפטית אישיות בידי ילד המפקיד ,דומה הסדר .64 'בעמ ,23 ש"ה לעיל 

 יתהיה אילו ,ל"חו פונדקאות ילדי על ג� לחול היה אמור )הורי� לו שיש פי על א�( הורה של אחריותו

 הסכ� אישור( עוברי� לנשיאת הסכמי� חוק תזכיר( עוברי� לנשיאת ההסכמי� חוק לתיקו� ההצעה עוברת

 'ס לפי ;)2014–ד"התשע ,)לישראל מחו� הסכ� וביצוע מיועדי� הורי� הגדרת – תיקו�( )היילוד ומעמד
 להיות שצריכה( התיוו� לחברת ניתנת הייתה ל"חו פונדקאות תינוק על האפוטרופסות ,שהוצע לתיקו� יח17

 של אחרת להחלטה עד או ההורות צו למת� עד" הפונדקאות הלי� על שאחראית )ההצעה לפי מוכרת עמותה

 ".הורה של וסמכויות חובות זכויות ,המשפט בית
 המקרה של אימו� כפוי בשל היעדר –על התערבות המדינה בקשר שבי� ילדי� להוריה� "אסס מילי מ  42

כ� ראו השגה על . ")ינהעל התערבות המד"מאסס : להל� ()2005 (589 ד מאזני משפט" 'מסוגלות הורית'
 ).26.12.2013, פורס� בנבו (פלונית' היוע� המשפטי לממשלה נ 26/13) 'נצ משפחה(צ "אמ, נוהל זה

, די� וחשבו� הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד והמשפט ויישומ� בחקיקהמשרד המשפטי�   43
 . 5.5.3 'ס, ייצוג נפרד של הילד בהליכי� אזרחיי�: ח ועדת המשנה"דו

מאסס ; 5ש "לעיל ה, מאסס בש� טובת הילד; 1ש "לעיל ה, מאסס ואופיר; 1ש "לעיל ה, ברקאי ומאסס  44
 .42ש "לעיל ה, "על התערבות המדינה"מאסס ; 15ש "לעיל ה, "יות עצמאיתהכרה בילד כאיש"

" מספר הערות על דאגה וצדק: שיח היחסי� כתשתית להכרעה בסוגיות מתחו� המשפחה"רות זפר�   45
שיח היחסי� "זפר� : המאמר להל�) (2005, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב� (605 משפטי� על אהבה

 ).משפטי� על אהבה:  להל�הספר, "כתשתית להכרעה
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, הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד והמשפט ויישומ� בחקיקה שהלעימות זה נדר .ההורי�
טובת "על המרת המוחלטות שגלומה במושג . ח שלה מושג מרכזי"שמושג זכויות הילד משמש בדו

 מנסה הוועדה לפצות כשהיא טובעת את המונח, "זכויות הילד" ביחסיותו של המושג 46"הילד
אול�  47.לאומית לזכויות הילד�שונה מ� הנוסח של האמנה הבי�ב ,במקו� זכויותיו" אחריות ההורה"

ניסוח  ,הצעה זו מבנה את הקשר בי� הורי� וילדי� כקשר בי� בעל זכויות לבי� מי שנושא באחריותג� 
אותה עליונות , להוריו שמחזק את ההפרדה בי� הילד להוריו ואת העליונות שמוקנית לילד ביחס

ה� ההורה וה� הילד  .ובתו אמורה הייתה להישקל מול זכויות הוריוכשט, כאמור לעיל, שהוקנתה לו
להתערבות   ונחשפי�– זכותו של מי קודמת –מוצבי� בעימות תחרותי , מ� הקשר ביניה�" נתלשי�"

ברור כי מקו� שזכויות הילד באות על חשבו� : "למצב דברי� זה מכוונת האזהרה כי. שלטונית חודרנית
יהא הילד מצויד בזכויות ככל שיהא ברי כי ללא משפחה . שכרו בהפסדויצא , קיומה של המשפחה

   48".ליהנות מרווחה תיפגע באופ� מהותי יכולתו, שתדאג לצרכיו
, כפי שתיארנו לעיל, "זכויות הילד"כנגד החרפת העימות בי� הורי� וילדי� באמצעות המושג 

כ� . י� הילד לבי� הוריו והחברהשמנסות לגשר בי� מושג זה לבי� הקשר ב, מוצגות עמדות אחרות
 �אשר מדבר על העיקרו� של העדפת האינטרסי� , בדבר זכויות הילד לאמנה) 1(3מודגש היחס בי� סעי

� "ועדת האו" כמו כ� נאמר ש51.זכויות וחובות ההורי� על  שבו מדובר5,50 ובי� סעי� 49,של הילד
. באה בשו� אופ� לפגוע במוסד המשפחהלזכויות הילד שבה והדגישה כי ההכרה בזכויות ילדי� אינה 

ולראות , � באה דווקא לחזק את המשפחה"ההכרה בזכויות הילד על פי פרשנותה של ועדת האו
 דומה שלא תהיה זו קנטרנות 52".בתפקידה ההרמוני והאוטונומי מרכיב חשוב בהבטחת זכויות הילד

שבי� זכויות הילד לבי� זכויות  וללומר שההצהרות לעיל נדרשות מאחר שקיימת בעיה אינהרנטית בביד
  53.ההורה

  להוריו הילד בי� היחסי
: המשפחה מושג הרחבת – לשיתו� מעימות. ג

לבי� האידאולוגיה שרואה בצור� של " טובת הילד"מ" זכויות ההורי�"הקשר בי� הבידול של 
י� בשנ. המשפחה המאמצת להיות חיקוי של המשפחה הטבעית מתגלה בדיוני� על אימו� פתוח

במונחו ( המשפט באר� להגדיר כ� את האימו� יתולכות ומתרבות הבקשות המופנות לבה ,האחרונות

 
 . הג� שזו מוחלטות שמנוסחת בצורה עמומה  46
 . 34ש "לעיל ה,  לאמנה בדבר זכויות הילד5' ס  47
 . 143' בעמ, 3ש "לעיל ה, "זכויות הילד במשפחה כזכויות יחס"זפר�   48
 פרטיי� ובי� בי� א� ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריי� או, בכל הפעולות הנוגעות לילדי�"  49

 ".תהא טובת הילד שיקול ראשו� במעלה, רשויות מינהל או גופי� תחיקתיי�, בידי בתי משפט
מקו� שנית� ליישו� של בני , או, זכויותיה� וחובותיה� של הורי�, המדינות החברות יכבדו את אחריות�"  50

חוקיי� או של אישי� כנהוג על פי המסורת המקומית של אפוטרופסי� , המשפחה המורחבת או הקהילה
הכוונה והדרכה , באופ� המתאי� לצורכי הילד המתפתח, על מנת לספק, אחרי� האחראי� משפטית לילד

 . "נאותות בהפעלת הזכויות המוכרות באמנה זו
51  Jean Zermatten, The Best Interests of the Child Principle: Literal analysis and Function, 18 INT'L J. 

CHILD RTS. 483, 494 (2010). 
 .35ש "לעיל ה, מורג  52
 ).2014 (323 יח משפט ועסקי�" כשיחסי משפחה נתקלי� בסופיות המשפט" מילי מאסס  אצלראו דיו�  53
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 כלומר אימו� שבמסגרתו נמש� קשר בדר� כלשהי בי� 54").צמצו� תוצאות האימו�"המשפטי 
אינ� נשמרי� באותה מידת , טבעית�הכמו, וגבולות המשפחה המאמצת, המאומ� לבי� הוריו מולידיו

ליצירת המשפחה : זוהי כיו� המגמה בעול� המערבי. ה� נשמרי� כשהאימו� מוגדר כסגורחומרה ש
לבי� הוריו  ושמירת הקשר בי� המאומ�, המאמצת כחיקוי למשפחה הטבעית ניתנת עדיפות משנית

זכות ההורי� המולידי� לקשר כלשהו ע� ילדיה� איננה ; מולידיו נתפסת כמימוש זכותו של המאומ�
עיו� ,  ע� זאת56. בישראל מוגדר עדיי� האימו� הפתוח כחריג55. מופקעת זכות� חוקיתמופקעת ג� א�

 שבקשה זו מחייבת התייחסות לקשר בי� מעלהבפסקי די� הדני� בבקשה לצמצו� תוצאות האימו� 
בהווה ובצפי עתידי לא רק כשבית המשפט מאשר את הבקשה , הילד לבי� ההורי� המולידי� בעבר

 פסקי די� אלה אינ� עומדי� בצל 58.וי אלא ג� כשבקשה זאת נדחית על יד57,שהאימו� יהיה פתוח
  . ובמוקד הדיו� עומדות זכויות הילד וההורי� ליחסי�, הבידול בי� זכויות ההורי� וטובת הילד

א� על פי כ� חריגותו של האימו� הפתוח איננה מאפשרת לרוח של פתיחות והרחבת גבולות 
השליטה של המדינה בחיי . ות� הוא מתבצע באר� הלכה למעשההמשפחה לחלחל לנהלי� שבאמצע

באימו� הסגור המדינה נעלמת מחיי משולש . משולש האימו� ממשיכה להתקיי� ואפילו מוגברת
המדינה מתווכת  .אול� את האימו� הפתוח המדינה ממשיכה לנהל, האימו� מרגע שמוצא צו האימו�

וא� מתקיימות פגישות בי� המאומ� לבי� הוריו , מולידי�בחילופי המידע בי� המאמצי� לבי� ההורי� ה
למיטב  .מולידיו ה� נעשות במשרדי השירות למע� הילד ותחת עינ� הפקוחה של עובדות השירות

כ� שברוב , המאמצי� לבי� ההורי� המולידי� נדירי� המקרי� שבה� מתקיי� קשר בי�, ידיעתנו
מוטל על ההורי� , הוריו מולידיולבי� בי� הילד שבה� האימו� הפתוח מאפשר קשר ישיר , המקרי�

שהדבר היחיד שידוע עליה� הוא שנכשלו , המאמצי� לשלוח את ילד� לפגישות ע� הורי� עלומי�
כשהמידור בי� , האימו� הפתוח שולט בחיי המשפחה המאמצת. בגידול הילד או אפילו פגעו בו

  59.ת הסוד שממשי� לרח� מעליהההורי� המולידי� לבי� ההורי� המאמצי� איננו מפוגג א
אלא הצור� לשמור על זכויות כלשה� , לא פתיחות עומדת ביסוד הסדרי� אלה של האימו� הפתוח

עדיי� חשוב לשמר את גבולות המשפחה . ולציית להחלטת בית המשפט, של ההורי� המולידי�
סלית מדגי� בצורה פרדוק. לפיכ� ההורי� המולידי� נמצאי� בשוליה, המאמצת כמשפחה טבעית

ולעניי� זה קיי� ג� , "טובת הילד"מ "זכויות ההורי�" של האימו� הפתוח את הקושי שנוצר ע� הבידול
  ".זכויות הילד"הבידול מ

ולחל� את הדאגה לשלומו ולרווחתו של , די לסלק את העימות המובנה בי� הילד לבי� ההורי�כ
במוקד השינוי  .נדרש שינוי של המושג זכויות, מ� החסות האוניברסלית של נורמות או של זכויות הילד

 
 . לחוק אימו� ילדי�) 1(16' ס  54
55  KERRY O'HALLORAN, THE POLITICS OF ADOPTION – INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON LAW, POLICY 

& PRACTICE (2nd ed. 2009).  
 .270–233' עמב" עבודת קודש" ופרק רביעי 201' בעמ, 5ש "לעיל ה, בש� טובת הילדראו מאסס   56
א " ע;)25.5.2000, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ 26/98) ��י משפחה(ראו למשל א   57

היוע�  14/10) 'משפחה אשד(אימו� ; )1999 (418) 3(ד נג"פ, היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ 6953/94
 ). 12.6.2012, פורס� בנבו. (ד.א' המשפטי לממשלה נ

משפחה (אימו� ; )9.2.2006, פורס� בנבו(היוע� המשפטי לממשלה ' פלוני נ 10791/05מ "ראו למשל בע  58
 ). 14.9.2008, פורס� בנבו (.ג.י' היוע� המשפטי לממשלה נ 27/06) ש"ב

 . 233' בעמ, "עבודת קודש"פרק רביעי , 5ש "לעיל ה, ת הילדבש� טובראו מאסס   59
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והכרה זו מנחה את ההמשגה של טובתו , המוצע עומדת ההכרה בתלותו המובנית של הילד במבוגרי�
על פי ,  זכות60.לכ� מכוונת ההצעה להגדיר את זכויות הילד במשפחה כזכות ליחס .ושל זכויותיו

ולא , רי� בי� הילד לבי� המבוגרי� המטפלי� בומכוננת ונקבעת על פי מהות היחסי� שנוצ, הגדרה זו
וה� , ג� זכות� של ההורי� מוגדרת כזכות ליחסי� ע� ילדיה�. בי� הילד לבי� הנורמות החברתיות

,  הגדרה זו משקפת ה� את ההדדיות הנדרשת בי� הורי� לילדי�61.צריכי� להוכיח שה� מממשי� אותה
שמעמיד , היא באה לידי ביטוי בשיח היחסי�; בת הילדוה� את התניית זכויות ההורי� במת� מענה לטו

במוקד הדיו� בטובתו של הילד את היחסי� הפרטיקולריי� המתהווי� בי� ההורי� והילד ואת הצרכי� 
 הגדרה 62.ולא על עימות, שיח זה מתבסס על הצור� בשיתו� ודאגה לזולת. האינדיבידואליי� של הילד

והיא מחלצת את ההכרעות לגבי בחירת , קד סוגיית האימו�זו של זכויות הילד צריכה לעמוד במו
ואת האימו� עצמו מכפיפותו לאידאולוגיה מונוליטית של , המאמצי� מכפיפות� לנורמות חברתיות

 שעיקרה הגנה על הילד,  הענקת מסגרת משפחתית–הדיו� מוחזר לייעודו של האימו� . מוסד המשפחה
  . וטיפול בו

 ג� שינוי, בוודאי, יחול, ה� של הילד וה� של ההורי�, ת ליחסי�בעקבות המפנה שמכיר בזכו
להרחבת גבולות המשפחה  שיביא 63,והעדפת אימו� פתוח, בהגדרת בררת המחדל כאימו� סגור

בי� ועל הנהלי� " למפנה זה יש השלכות ישירות על מדיניות האימו� על ידי להט64.המאמצת והגדרתה
  . עי� הבאכפי שאנו מציגי� בס ,שנגזרי� ממנה

  בי"להט באימו�" ההורי
 זכויות"ו" הילד טובת". ד

שמקדמת , בי� בעול� המערבי מגלה מתח בי� התפיסה הליברלית"ידי להט סקירה של מצב האימו� על
לבי� הפרדיגמות של  ,האד� ועל פיה כל העדפה מינית היא בחירתו האינדיבידואלית של, את העצמיות

מיניי� ואשר �עמדת החברה כלפי יחסי� חד דיי� משפיעות על שע66, ושל מחלה או סטייה65חטא
� מוצג כאחת ימיני�אימו� על ידי זוגות חד, למשל, כ� .מוצגות כנוגדות את טובת� של ילדי�

הורי� שמכורי� , נסיבות מיוחדות כמו הורי� חוטאי� שרצחו את בני זוג�אימו� בהאפשרויות של 

 
 .3 ש"לעיל ה, "זכויות הילד במשפחה כזכויות יחס"זפר�   60
61  Annette Ruth Appell, Virtual Mothers and The Meaning of Parenthood, 34 U. MICH. J.L. REFORM 

683 (2001). 
 . 45ש "לעיל ה, "היחסי� כתשתית להכרעהשיח "זפר�   62
, O'HALLORAN) בהתאמה( ראו .בשבדיה ובצרפת, הברית� בארצות, באנגליה ובוויילס, לדוגמה, כפי שנהוג  63

 .345–344, 278, 200' בעמ, 55ש "לעיל ה
פחה  וכ� דיו� במש,)2003 (539כז עיוני משפט " גבולות ומשפחה, על זכויות"פריגת �לת בלכריראו אי  64 

 A First : yandrous FamiliesChildren of Pol, Sheff Elisabeth& Mark Goldfeder :פולימורפית
)2013( 150 EVIANCED .OCS & .L .J5 , Empirical Look. 

לביקורת על יחס הוגי� עכשוויי� של משפט טבעי להומוסקסואליות . לפי גישת המשפט הטבעי, למשל  65
 ,NICHOLAS C. BAMFORTH & DAVID A.J. RICHARDS הטבע ראו כחטא דתי וכקיו� שנוגד את

PATRIARCHAL RELIGION, SEXUALITY, AND GENDER: A CRITIQUE OF NEW NATURAL LAW (2008). 
66  Dominick Vetri, Almost Everything You Always Wanted to Know About Lesbians and Gay Men, 

Their Families and the Law, 26 S.U. L. REV. 1 (1998). 
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בעיות פסיכיאטריות והורי� ע� מוגבלויות כגו� קשיי  הורי� חולי� שיש לה�, ואלכוהול לסמי�
לבדוק כדר� שגרה מועמדי� הומואי� לאימו� לגבי אפשרות , בי� היתר, זו מוצע  במסגרת67.למידה

  68.היות� פדופילי�
מבוגרי� שהורות� נוצרת . חורגי� ומאמצי�, ביולוגיי�: החוק מכיר בשלושה סוגי� של הורי�

משויכי� , בי� נמני� עמ�"שרבי� מ� הלהט, נדקאותויצית או בהסכ� פבאמצעות תרומת זרע או ב
   69.החוקתכופות תו� פרשנות מאולצת של , לאחת מ� הקטגוריות הללו

   והמדיניות החוק. 1

בהתא� , מיני� הוס� לאמנה האירופית לאימו� ילדי� סעי� המתיר אימו� על ידי זוג חד2008בשנת 
רה חלקית של מדינות אירופיות מורה שסעי� זה אושרר במדינות  סקי70.להגדרתו החוקית בכל מדינה

איננה כרוכה , שגלומה בכל חוקי האימו� במדינות המערביות, שבה� הפקעת זכויות ההורי� המולידי�
, וויילס, אנגליה) בי� היתר(ע� אלו נמנות . בניתוק מוחלט של הקשר בי� המאומ� לבי� הוריו מולידיו

וג� ,  אלו המשפחה המאמצת איננה אמורה לחקות את המשפחה הטבעיתבמדינות. שבדיה וצרפת
  . בי� אפשרי כיחידי�"אימו� על ידי להט, נשואי� אסור�במדינות שבה� אימו� על ידי זוגות לא

הליגה האמריקנית . התמונה מורכבת יותר, שג� בה יש העדפה לאימו� פתוח, הברית�בארצות
לגדל  קובעת שמועמדי� לאימו� יוערכו על פי יכולת�, אימו�בהמלצותיה למצוינות ב, לרווחת הילד

, הופעת�, דת�, הסטטוס האישי שלה�, גיל�, הכנסת�, תרבות�, מוצא� האתני, ילדי� ולא על פי גזע�
שקבע כי ילדי� צריכי� ,  בית המשפט העליו� האמריקני71.ורחות חייה� והנטייה המינית שלה�א

 החלטה זו מפורשת על ידי 72.מיניי��ירש א� מדובר ג� בזוגות חדסת� ולא פ, לגדול אצל זוג הורי�
מיניי� נעה בי� �וההתנגדות לאימו� ילדי� על ידי זוגות חד, בתי המשפט על פי עמדותיה� השונות

הברית �  בארצות73.הצור� להג� על שלומו הפיזי והמנטלי של הילד לבי� ההגנה על הומוגניות חברתית
היתר על פי פסיקה , פי החוק היתר על: בי� לאמ� ילדי�"רי� ללהטישנ� סוגי� שוני� של הית
�, בי� נחלקי� לפי אות� קטגוריות"איסורי� שחלי� על אימו� על ידי להט .בערכאת ערעור והיתר גור

 
67  ASSESSMENT OF PARENTING: PSYCHIATRIC AND PSYCHOLOGICAL CONTRIBUTIONS (Peter Reder & 

Clare Lucey eds., 1995).  
68  Michael B. King, Parents Who are Gay or Lesbian ,בתו� ASSESSMENT OF PARENTING, �204 ,ש, 

  .214 'בעמ
69  Heather Farm Latham, Desperately Clinging to the Cleavers: What Family Law Courts are Doing 

about Homosexual Parents, and What Some are Refusing to See, 29 LAW & PSYCHOL. REV. 223 

(2005). 
70  European Convention on the Adoption of Children, Art. 7(2). 
71  KERRY O'HALLORAN, THE POLITICS OF ADOPTION: INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON LAW, POLICY & 

PRACTICE (2nd ed. 2009).  
72  Felicia E. Lucious, Adoption of Tammy: Should Homosexuals Adopt Children? 21 S.U. L. REV. 171 

שיש בה ג� משו� , ניי�מי�  סביר להניח שלאחר החלטת בית המשפט העליו� להכיר בנישואי� חד.(1994)
�פליה באימו� כנגד זוגות חדהקשה יהיה לנמק , מינית באופ� כללי�הכרה בלגיטימיות של זוגיות חד

 .Obergefell v. Hodges, 2015 W.L. 213646ראו . מיניי�
73  Lucious ,72ש "לעיל ה . 
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: ישנ� כמה דוגמאות מאלפות 74.והמדינות השונות נחלקות על פי קטגוריות אלו של היתר ואיסור
ועמדה זו הוצגה , מיניי� לאמ��הקתולית נגד מת� היתר לזוגות חדוסטס נאבקה הכנסייה 'במסצ

בפלורידה הקטגוריה היחידה שהחוק הטיל איסור , 2015ד אפריל ע 75;כפטורה מ� ההגדרה של הפליה
מאחר שטובת הילד דרשה שיגודל על ידי , לאמ� ילדי� היא הקטגוריה של מועמדי� הומוסקסואלי�

 א� על פי שהמדינה העבירה ילדי� לרשות� של הומוסקסואלי� וזאת, זוג הורי� הטרוסקסואלי�
, הברית שבה� איסור הנישואי� של בני זוג מאותו המי��  יש מדינות בארצות76.שישמשו הורי� אומני�

 נראה שביסוד איסורי� אלה עומדת ההתנגדות להכרה 77.בי� יחידי�"לא מנע אימו� על ידי להט
בי� לאימו� נעשית ביחס "ההערכה לגבי התאמת� של להט .בי"מוצהרת במשפחה שבראשה זוג להט

  .להשקפה המשפטית והחברתית באותה מדינה על הנטייה המינית שלה�

  והמחקר הפרקטיקה. 2

בית "הברית את מדיניות רווחת הילד מצאו במחקריה� שהורות להט� ארגוני� רבי� המובילי� בארצות
מיניי� להפו� �ה� תומכי� במת� היתר לזוגות חדו ,איננה נופלת באיכותה מהורות הטרוסקסואלית

בי� להנמקות פתלתלות כדי "נדרשת העמדה שמכשירה אימו� על ידי להט  א� על פי כ�78.להורי�
שקיימת בעיקר בקרב אנשי המקצוע ושופטי� שבידיה� נתו� , מינית� ההתנגדות להורות חד להתגבר על

  . יישו� האימו�
ורבי� מה� עדיי� , ניתנת הסמכות לקבוע מהי טובת הילד הברית�בארצות לעובדי� סוציאלי�

מושפעי� , ה� נגועי� בדעות קדומות. בי�"מונחי� על ידי פרדיגמות של חטא ומחלה לגבי להט

 
74  Annett R. Appell, Legal Issues in Lesbian and Gay Adoption, in ADOPTION BY LESBIANS AND GAY 

MEN: A NEW DIMENSION IN FAMILY DIVERSITY 55 (David M. Brodzinsky & Adam Pertman eds., 
 .)ADOPTION BY LESBIANS AND GAY MEN: הספר להל� ((2012

75  Daniel Avila, Same-Sex Adoption in Massachusetts, The Catholic Church and the Good of the 
Children: The Story Behind the Controversy and the Case for Conscientious Refusals, 27 CHILD 

LEGAL RTS. J. 1 (2007). 
76  Christopher D. Jozwiak, Lofton v. Secretary of the Department of Children and Family Services: 

Florida's Gay Adoption Ban Under Irrational Equal Protection Analysis, 23 LAW & INEQ. 407 

(2005); Michael K. Lavers, Fla. House Approves Bill to Repeal Gay Adoption Ban, WASHINGTON 

BLADE (12 mar. 2015). 
77  Adam Pertman & Jeanne Howard, Emerging Diversity in Family Life: Adoption by Gay and 

Lesbian Parents ,בתו� ADOPTION BY LESBIANS AND GAY MEN, 20 ,74 ש"ה לעיל . 
78  Eric Ferrero, Joshua Freker & Travis Foster, Too High a Price: The Case Against Restricting Gay 

Parenting v.1 (ACLU Lesbian and Gay Rights Project, 2004), available at http://www.buddybuddy. 
com/adoption.html; Leslie Cooper & Paul Cates, Too High a Price: The Case against Restricting 
Gay Parenting (ACLU Lesbian and Gay Rights Project, 2nd ed. 2006) available at http://www. 

buddybuddy.com/adoptio2.pdf .�בי� הארגוני: Child Welfare League of America, American 
Academy of Pediatrics, North American Council on Adoptable Children, American Psychiatric 
Association, American Psychological Association, American Psychological Association and 

National Association of Social Workersועוד . 
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 ג� בתי 79.בי� לאימו�"ממיתוסי� ונעזרי� בסטראוטיפי� כשה� מעריכי� את מועמדות� של להט
סיכו� ומפרטי� את גורמי הסיכו� כחששות מ� בי� לאימו� קבוצת "המשפט רואי� במועמדי� להט

, שהילד עצמו יגדל כהומוסקסואל, האפשרות שילדי� אלה ייחשפו להצקות של ילדי� אחרי�
ג� . שהילד ייחש� למעשי סדו� או ייפגע מינית על ידי ההורה, שהתודעה המוסרית של הילד תיפגע

מוצגת רשימה , מיניי� לאמ� ילדי��חדכשמובעת עמדה שטוענת שאי� בסיס אמפירי לאסור על זוגות 
הילד צרי� להיות מודע להעדפה המינית של : של תנאי� שעל פיה� על המאמצי� לגדל את הילד

, כדי שהילד לא ירגיש מבודד ושונה; ההורה צרי� להרגיש נוח וחופשי ע� העדפתו המינית; ההורה
 להיות חופשי לדבר ע� כל אד� על הילד צרי�; בית"חשוב שלילד ולמאמציו תהיה זיקה לקהילה להט

הילד לא ייחש� ליחסי� האינטימיי� , א� להורה יש ב� זוג מאותו המי�; ההעדפה המינית של ההורה
    . לגבי מועמדי� הטרוסקסואלי� לאימו�  לרשימה זאת אי� מקבילה80.בי� בני הזוג
עדיפות עליונה מופיע בכל חוקי האימו� בעול� המערבי כשיקול בעל " טובת הילד" המושג 

 82בי�" מושג זה משמש לעתי� כהנמקה התומכת בהתנגדות לאימו� על ידי להט81.בהחלטה על אימו�
  . ומשרת את ההתייחסות לפרדיגמה של חטא ושל מחלה ואת החתירה נגד הפרדיגמה של עצמיות

להל� כמה טענות , א� על פי שהפרכת דעות קדומות עשויה להצטייר כהצטדקות מיותרת
טענות ברוח זו לעתי� . והממצאי� המחקריי� המפריכי� אות�, מינית�עות תדיר נגד הורות חדשמושמ

, במפורש ובי� שלא במודעשבי� , מוזכרות בכתבי טענות בסכסוכי� משפטיי� וא� מדריכות שופטי�
  :ומכא� חשיבות הדיו� בה�, "ידע שיפוטי"כ

 .לדיה�הורי� הומואי� או לסביות ינצלו מינית את י: הטענה. א
. הומוסקסואליות היא נטייה מינית שמשמעותה משיכה לאד� בוגר ב� אותו המי�: התשובה

מחקרי� פסיכולוגיי� הראו באופ� . פדופיליה היא הפרעה שבאה לידי ביטוי במשיכה מינית לילדי�
ג� הקטלוג הרשמי של אבחנות  .משמעי שאי� קשר בי� הומוסקסואליות ובי� פדופיליה�חד

 איננו קושר Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – (DSM(ות פסיכולוגי
, אלא רק לילדי�,  פדופילי� בדר� כלל אינ� נמשכי� לאנשי� בוגרי�83.הומוסקסואליות לפדופיליה

 84.ומרבית הפדופילי� נמשכי� לילדי� בני המי� הנגדי
 . דיה� להיהפ� להומואי� או ללסביותנטיית� המינית של ההורי� תגרו� ג� ליל: הטענה. ב

 
79  Devon Brooks, Hansung Kim & Leslie Wind, Supporting Gay and Lesbian Adoptive Families 

Before and After Adoption ,בתו� ADOPTION BY LESBIANS AND GAY MEN, 150 ,74 ש"ה לעיל. 
80  Eileen P. Huff, The Children of Homosexual Parents: The Voices the Courts Have Yet to Hear, 9 J. 

GENDER, SOC. POL'Y & LAW 695 (2001).'קנג,  בשונה מאימו� �י יושינו מצא שכאשר בני זוג נשואי
ההורה ההומו או , משני המיני� שיש לה� ילדי� משותפי� מתגרשי� בשל יציאתו מהארו� של אחד מה�

ת ההורה ככל שמיניו. של נטייתו המינית" חיצוניי�"הלסבית נאל� להצניע ככל הנית� את המאפייני� ה
גדלי� , ובמיוחד א� ההורה חי ע� ב� זוג חדש, יותר לטעמו של בית המשפט" מוחצנת"ההומו או הלסבית 

 KENJI YOSHINO, COVERING: THE HIDDEN ASSAULT ON OUR: הסיכויי� שיפסיד את המשמורת על הילד

CIVIL RIGHTS 101–104 (2006). 
81  O'HALLORAN ,55ש "לעיל ה. 
82  Lucious ,72ש "ל הלעי. 
83  Timothy J. Biblarz & Judith Stacey, How Does the Gender of Parents Matter, 72 J. MARRIAGE & 

FAM. 3 (2010). 
 .ש�  84
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מראי� שאי� הבדל בשיעור ההומוסקסואליות בי� ילדי� שגדלי� להורי�   מחקרי�21: התשובה
�ההבדל היחיד הוא בפתיחות להתנסויות חד. הטרוסקסואלי� ובי� ילדי� להורי� הומוסקסואלי�

אבל כאמור , ה בגיל ההתבגרות ילדי� להורי� הומוסקסואלי� פתוחי� יותר להתנסויות כאל–מיניות 
 ולא היינו – מסקנה זו הגיונית 85.אי� קשר בי� הבחירה הקובעת בנטייה המינית שלה� לזו של ההורי�

 שכ� הרוב המכריע של ההומוסקסואלי� והלסביות בעול� כיו� –זקוקי� למחקר אמפירי שיוכיח זאת 
יית� המינית ההטרוסקסואלית של מכא� שנט, נולדו להורי� הטרוסקסואלי� וגדלו במשפחות אלו

בדבר " חשש"עצ� העלאת ה, בנוס�. ההורי� לא השפיעה על הנטייה ההומוסקסואלית של ילדיה�
 שיש בעיה או פתולוגיה כלשהי בנטייה מינית זו המניח בי�"נטיית� המינית של ילדי� להורי� להט

נה שנדחתה ה� על ידי הממסד  זוהי טע–!) ושנית� למנוע זאת(ושיש לעשות הכול כדי למנוע זאת 
 ה� על ידי מערכות משפט �DSM,86 הרפואי בהוצאת ההומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הנפשיות ב

 . רבות וה� על ידי חברות ותרבויות רבות בעול�
 .  ילדי� זקוקי� לאב ולא�:הטענה. ג

 שקיי� שוני מחקרי� המוכיחי� שילדי� זקוקי� לשני הורי� בני שני המיני� מניחי�: התשובה
שכ� , מחקרי� אלה פגומי� מבחינה מתודולוגית. אינהרנטי בי� גברי� לנשי� לגבי יכולת� לגדל ילדי�

בי� מגדר לבי� היכולת להיענות לצורכיה� של , מוכח בלתי, ה� מתבססי� על הנחת קשר הכרחי
שתי אימהות או שני הורי� בני שני המיני� לבי� משפחות ע�  משפחות שבה�  בהשוואה בי�87.ילדי�

הוריות שבראש� �הוריות שבראש� עומדת א� לבי� משפחות חד�משפחות חד כמו ג� בי�, שני אבות
, נוס� על כ�. למעט הנקה, א� מחקר לא זיהה תפקידי� הוריי� שה� ספציפיי� לאחד המיני�, עומד אב

פני  י המיני� על על יתרו� כלשהו לילדי� הגדלי� בבית ע� הורי� בני שנאינ� מצביעי�� ימחקרה
   88.מיניי��ילדי� לזוגות חד

 נתקלי� 89,בי� אי� בעיות מיוחדות"מחקרי� שמצביעי� על כ� שלילדי� של הורי� להט
אי� , לעומת זאת 90.ותוקפ� ולעתי� ג� בביקורת עניינית לגבי מהימנות� ,בהתעלמות או בחשדנות

מחקרי� , למעשה 91.מיניי��חדמחקרי� שמאששי� חששות לגבי גידול� של ילדי� על ידי זוגות 
בעייתיי� , לכ� שיש להעדי� שילדי� יגודלו על ידי הורי� בני שני המיני�" הוכחה"שמשמשי� 

משו� שה� מקישי� ממחקר אמפירי שנעשה על ילדי� לזוגות , זאת. מבחינה מתודולוגית
שה� אינ� כוללי� הוריות א� � מיניי� או על ילדי� במשפחות חד� הטרוסקסואלי� על ילדי� לזוגות חד

 
 Judith Stacey & Timothy J. Biblarz, (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter? 66; ש�  85

AM. SOC. REV. 159 (2001). 
� ה היסטורית ולהערכה של משמעות הוצאת ההומוסקסואליות מהלסקיר  86DSM �השני �והשפעתה בארבעי 

 :William Byne, Forty Years After the Removal of Homosexuality from the DSMשחלפו מאז ראו 
Well on the Way but Not There Yet, 1 LGBT HEALTH 67 (2014). 

87  Biblarz & Stacey ,83 ש"לעיל ה. 
 .ש�  88
89  Charlotte J. Patterson, Adoption of Minor Children by Lesbian and Gay Adults: A Social Science 

Perspective, 2 DUKE J. GENDER L. & POL'Y 191 (1995) . 
90  Eileen P. Huff, The Children of Homosexual Parents : The Voices the Courts Have Yet to Hear 9 J. 

GENDER, SOC. POL'Y & L. 695 (2001). 
 .ש�  91
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כמו למשל מחקר ,  מחקרי� אחרי� שואלי� שאלת מחקר שיש בה כבר הטיה92.ילדי� כאלה במחקר
 ראוי 93."?הא� חסרונו של אב פוגע בילדי�"שעוסק בהורות לסבית ואשר שאלת המחקר שלו היא 

ר ע� הצביעו על חשיבות הקש, בתקופה שבה מתגבשת הזהות המינית, לציי� שמחקרי� על מתבגרי�
ולאו דווקא על חשיבות מבנה , בני גיל� לבריאות� הנפשית ולהתפתחות� החברתית והאינטלקטואלית

  94.מינית�לרבות משפחה שבה ההורות היא חד, המשפחה
באותו אופ�  מיניות לסביות מתפקדות� משפחות חד,  המחקרי� מראי� שמבחינת התפתחות הילדי�

מיניות � נערכו די מחקרי� על משפחות חדא� עדיי� לא, כמו משפחות הטרוסקסואליות
 הראה כי ילדי� לשתי אימהות 17 ילדי� מרגע לידת� ועד גיל 78 מחקר שעקב אחר 95.הומוסקסואליות

הערכה עצמית וביטחו� , הצלחה אקדמית: לסביות מצליחי� יותר מילדי� לאב ולא� בכמה פרמטרי�
ע באופ� מוחלט שילדי� זקוקי� ג� לגבר וג�  מחקר שיקב96.עצמי ומיעוט יחסי של בעיות התנהגותיות

א� , נכו� להיו�. כמעט�בגלל כמות המשתני� האינסופית, אפשרי לאישה בחייה� הוא כמעט בלתי
   97.הוא זוכה בהורות האופטימלית, מחקר לא הוכיח שכאשר מבוגרי� משני המיני� מגדלי� את הילד

 מי� –חות בעלות שני הורי� לפחות ילדי� הגדלי� במשפ: ממצאי� נוספי� שעולי� ממחקרי�
הוריות או מילדי� ללא הורי� � מתפתחי� טוב יותר מילדי� במשפחות חד–ההורי� איננו משנה 

מאשר ילדי� ע� אב , בממוצע,  ילדי� הגדלי� במשפחות ע� שתי אימהות מתפתחי� טוב יותר98;כלל
נשי� משקיעות יותר ,  חברתיתהסבר אפשרי שהחוקרי� מעלי� לדבר הוא שבגלל חינו� והבניה. וא�

יותר בילדיה� מאשר  ה� משקיעות, ולכ� כשיש שתי נשי� בראש המשפחה, בהורות מאשר גברי�

 
92  http://gbge.aclu.org/parenting/refuting-myths-about-gay-parents; Mark Strasser, Adoption and the 

Best Interests of the Child: On the Use and Abuse of Studies, 38 NEW. ENG. L. REV. 629 (2004); 
Stephen Hicks, Is Gay Parenting Bad for Kids? Responding to the ‘Very Idea of Difference’ in 

Research on Lesbian and Gay Parents, 8 SEXUALITIES 153 (2005).  צורה כזו של הסקת מסקנות– 
 מזכירה את הביקורת של קרול גיליג� מראשית שנות השמוני� על –שלא לומר השלכה של ערכי החוקרי� 

שהסיקה שנשי� נחותות מגברי� מבחינת התפתחות� המוסרית מבלי שנכללו , הפסיכולוגיה ההתפתחותית
התיאוריה : בקול שונהקרול גיליג� ראו . נערות וילדות, בקרב אוכלוסיית המרואייני� של החוקרי� נשי�

 'דנה ג (תנגדותלהצטר� להקרול גיליג� ; )1995 ,חיי� מתרגמת� נעמי ב�(הפסיכולוגית והתפתחות האשה 
 ).טר� פורס�, פלג מתרגמת

 Margaret F. Brinig, Promoting Children’sלביקורת של מחקר זה ומחקרי� אחרי� ברוח דומה ראו   93
Interests Through a Responsible Research Agenda, 14 U. FLA. J.L. & PUB. POL’Y 137 (2003) . על

קווי� "יי� של הומוסקסואליות באופ� כללי ראו עמית קמה ההטיה האידאולוגית במחקרי� פסיכולוג
 ).2014 (251, 241 טו סוציולוגיה ישראלית" בי בישראל"לדמותו של שדה המחקר הלהט

94  Charlotte J. Patterson & Jennifer L. Wainright, Adolescents with Same-Sex Parents: Findings from 
the National Longitudinal Study of Adolescent Health ,בתו� ADOPTION BY LESBIANS AND GAY MEN, 

 .85 ,74 ש"ה לעיל
� שכ� אלה היו המשפחות החד, זאת כנראה משו� שרוב המחקרי� התמקדו בשתי אימהות ולא בשני אבות  95

לא סטייסי וביבלאר� מעריכי� שהתוצאות של מחקרי� עתידיי� כאלה ; מיניות הוותיקות והנפוצות ביותר
שלמגדר של ההורי� אי� השפעה , לאור ההסכמה בקהילה הפסיכולוגית והפסיכיאטרית, זאת. יהיו שונות

 .17' בעמ, 83ש "לעיל ה, Biblarz & Stacey ;)למעט הנקה(כלשהי על תפקוד� כהורי� 
96  Nanette Gartrell & Henny Bos, US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological 

Adjustment of 17-Year-Old Adolescents, 126 PEDIATRICS 1 (2010). 
 .ש�  97
 .18–17' בעמ, ש�  98
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אול� , יש בכ� כדי לחזק את המתנגדי� להורות של שני גברי�, לכאורה. כשההורי� ה� גבר ואישה
ו בי� המהות הגברית א, חשוב לשי� לב לכ� שהחוקרי� אינ� קושרי� בי� המהות הנשית לאימהות

ההסבר הנית� במחקרי� אלה רק מחזק את הרעיו� . כפי שאלה מובנות בתרבות הפטריארכלית, לאבהות
 וזה א� –אי� כל מניעה , וא� מקבלי� אותו, שהורות מעורבת ופעילה היא תוצר של הבניה חברתית

 מעורבי� בגידול� לפחות  שגברי� באשר ה� יחונכו מגיל ר� לקחת אחריות על ילדיה� ולהיות–רצוי 
מכ� משתמע ג� הפוטנציאל העצו� של הורות של גברי� הומואי� להשפיע לטובה על  99;כמו נשי�

  .הורות של גברי� בכלל
גברי� הטרוסקסואלי� נשואי� נמצאי� בתחתית הטבלה מבחינת ההשקעה שלה� בילדי� 

רק כשה� . ע� אמ� של הילדי�כל עוד ה� מקיימי� משק בית משות� , ובמיומנויות ההוריות שלה�
ה� מתחילי� להשקיע יותר , להורי� יחידני�) לעתי� בעל כורח�(עומדי� בפני פירוד או הופכי� 

  היעדר השותפות בגידול היומיומי של הילדי�100.ומתקרבי� יותר לרמת ההשקעה של נשי�, בילדי�
 .בהורות "אימהי"ת התפקיד הג� א לגבר להיהפ� להורה מעורב יותר ולקבל על עצמו ,תכופות, גור�

כלומר , כדאי לבדוק א� ממצא זה יכול לקבל אישור במחקר שיבדוק את מידת ההשקעה של שני גברי�
 .שרמת ההשקעה הממוצעת בילדי� במשפחה כזאת תהיה גבוהה יותר מאשר בהורות הטרוסקסואלית

�י� זוכי� בפחות השקעה מראה שילדי� לזוגות הטרוסקסואל, שערכו סטייסי וביבלאר�, מחקר נוס
אמנ� . ולהפ�, א� ביותר לגיטימציה חברתית, מיניי��מצד שני ההורי� מאשר ילדי� לזוגות חד

 –א� סטייסי וביבלאר� מניחי� שהקשיי� הרבי�  ,משפחות של שני גברי� לא נחקרו מספיק
ת שדרכה  שעומדי� בדרכ� של גברי� להיעשות הורי� משמשי� כמסננ–� והחברתיי� ירוקרטיוהבי

השלכותיה  .ה� הורי� טובי� יותר, ואלה שבסו� הדר� זוכי� להיות הורי�, נותרי� רק הנחושי� ביותר
כאילו , משו� שהיא עשויה באופ� פרדוקסלי להשאיר את המצב הקיי� על כנו, של הנחה זו בעייתיות

   101.כהכשרה להורות מיטיבהלקדש את הקשיי�  ראוי
אלא א� על , מינית�א רק על היעדר סיכו� כלשהו בהורות חדל נראה שא� שהממצאי� מצביעי�

קיימת עדיי� , היותה הורות לא פחות טובה מהורות הטרוסקסואלית בכל הפרמטרי� המקובלי�
לא מחקרי� וידע . התנגדות בעיקר בקרב אנשי המקצוע והשופטי� שבידיה� נתו� יישו� האימו�

זהו עיסוק אמוציונלי ואידאולוגי ; מיניי��י זוגות חדאמפירי מנחי� את העיסוק באימו� ילדי� על יד
איננה מתייחסת בהכרח לקשר , כפי שאמרנו לעיל, בית של המיועדי� לאימו�"ששאלת ההעדפה הלהט

עד כדי התעלמות מטובת , בית של ההורה"דוגמה בולטת לעיסוק בהעדפה הלהט. ע� הילד ולטובתו
ואשר בו נראה , מבית המשפט לענייני משפחה באנגליה א באה לידי ביטוי במקרה הקיצוני שמוב,הילד

האפיל , אשר איננה פוסלת א� לסבית מלקבל משמורת על בתה, לכאורה, שהלהט לאמ� עמדה נאורה
קבע השופט , שנפרדה מאבי בתה, בעת דיו� במשמורתה של א� לסבית. על השיקול של טובת הילדה

השופט לא .  הא� את זכותה לקבל משמורת על בתהשההעדפה המינית של הא� אינה יכולה לשלול מ�

 
99  NANCY J. CHODOROW, THE REPRODUCTION OF MOTHERING: PSYCHOANALYSIS AND THE SOCIOLOGY 

OF GENDER (1978) . דפנה הקר �מורת מאחורי הקלעי� של עיצוב הסדרי מש: הורות במשפטראו ג
 ).2008 (52–39 וראייה בגירושי�

לשהות יותר , באופ� פרדוקסלי", דפנה הקר מצאה במחקרה שפרידה וגירושי� גורמי� לחלק מהאבות  100
 .116–114' כ� ראו ש� בעמ. 113' בעמ,  ש�;"שעות ערות ע� ילדיה� מששהו עמ� במהל� הנישואי�

 .427–426' בעמ, 24ש "לעיל ה, "רישיו� הורות"טריגר   101
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שאתה התגוררה הא� ושהייתה , ראה לנכו� לבדוק את ההשפעה האפשרית של בת הזוג על הילדה
שבו פעל השופט על פי הפרדיגמה ,  מקרה זה102.עבריינית מורשעת שהא� הכירה בתפקידה כסוהרת

מדגי� את הקושי שגלו�  ,פתה המיניתכלומר הכיר בזכותה של הא� לחיות על פי העד, של עצמיות
כשהבחירה האישית של ההורה זוכה לקדימות על פני , ג� בהתייחס לסוגיית האימו� בפרדיגמה זו

  . התייחסות להשלכותיה על טובת הילד
שהולכת ותופסת אחיזה במגמות המסתמנות בנוגע לאימו� על ידי , הפרדיגמה של עצמיות

אשר שוללת את התיוג של חטא ומחלה מ� היחס אל  ,יסה ליברליתביטוי של תפ היא אמנ�, בי�"להט
כמוה כהמשגת מעמדו . אול� היא איננה משרתת בצורה נאותה את סוגיית האימו� על יד�, בי�"להט

מול הנורמות החברתיות ולא  ומציבה את ההורה, המשגה שביקרנו לעיל, של הורה באמצעות זכויותיו
  . מצב זה חרי� א� יותר בישראל. ל הדרישות שגלומות בגידולועל פי התכוונותו אל הילד או א

  בישראל בי
"להט ידי על אימו�. ה

אי� : "כשול החוקי העומד בפני אימו� על ידי בני זוג מאותו מי� מופיע בחוק האימו� בניסוחוהמ
ונה כאשר נחקק חוק האימו� לראש 1960103סעי� זה נוסח בשנת ". אימו� אלא על ידי איש ואשתו יחד

בשנת  החוק לא שונה ע� התיקו�. והמשפחה המאמצת הוגדרה כחיקוי למשפחה הטבעית, בישראל
יש בסעי� זה הצהרה מפורשת שהחוק רואה רק בזוג הטרוסקסואלי מועמד .  ונותר כ� עד היו�1981104

 והיא באה לידי ביטוי בשלוש הקטגוריות של נסיבות, ראוי לקבל מידי החברה את התפקיד של הורות
 :או כאלה שמועמדי� להיות הורי�, בי�"שבה� לפי החוק הישראלי אימו� רלוונטי לגבי הורי� להט

בדומה ( או נמסר על יד� לאימו�, אימו� של ילד שהוכרז בר אימו� לאחר שהוצא מבית הוריו מולידיו
ל ידי בת אימו� הילד הביולוגי של בת זוג ע, כלומר(אימו� צולב ; )למודל המרכזי של מוסד האימו�

הולדה של ילד באמצעות פונדקאות ; )סוג זה של אימו� היה רלוונטי בעיקר לזוגות של לסביות; זוגה
גנטי כתנאי �אימו� התינוק על ידי ההורה הלא, עד לאחרונה, אשר חייבה, מינית�במסגרת זוגיות חד

  .לרישומו כהורה במרש� האוכלוסי�
 קטגוריה שעוצבה – ימו� ילד שהוכרז בר אימו�להוציא את הקטגוריה של א, כפי שנראה להל�

שתי  –בית "טהאפשרות תאורטית בלבד עבור מועמדי� רבי� מ� הקהילה הל באופ� שהופכת
בחירוק שיניי� ולאחר , הקטגוריות האחרונות נענות בדר� כלל בהכרה משפטית מסוימת בדיעבד

   . הדיו� יחולק לפי הקטגוריות הללו105.הערמת קשיי� רבי�

 
102  Julia Brophy, New Families, Judicial Decision-Making and Children’s Welfare, 5 CAN. J. WOMEN & 

LAW 484 (1992) . 
 .  לחוק אימו� ילדי�3' ס  103
 .  לחוק אימו� ילדי�3' ס  104
 זוגיות בלא, הוריות�שעוסק ג� במשפחות חד" (משפחות חדשות"כפי שפנחס שיפמ� מציי� במאמרו על   105

אבל מסרב , המשפט מוצא את עצמו חייב להכיר בעובדות בשטח, )נישואי� ופונדקאות של סטרייטי�
עיוני " קווי פתיחה לדיו�: על המשפחה החדשה" פנחס שיפמ�  ראו".לגיטימציה מלאה"לפרוש עליה� 

 ). 2005 (643 כח משפט
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  אימו� בר שהוכרז ילד של מיני�חד זוג ידי על ימו�א. 1

בית המשפט נדרש כבר לצור� בשינוי ההגדרה החוקית של המשפחה והתאמתה לשינויי� שחלו 
 א� על פי שלגבי 106.)בפרשה שעסקה בפונדקאות על ידי אישה יחידה( במבנה המשפחה בישראל

�כחל ג� על זוגות חד" ש ואשתואי"את הביטוי  מצבי� שוני� בתי משפט בישראל פירשו בעבר

 בעקבות החלטת שר הרווחה להתיר אימו� 108. ה� לא עשו זאת במקרה של חוק האימו�107,מיניי�
 הודיע היוע� המשפטי לממשלה בפברואר באותה שנה 2008,109בי� בשנת "הורי� להט ילדי� על ידי

, טובת הילד המאומ�כאשר זוהי , בנסיבות מתאימות"שבסיכומה של ישיבה שכינס ניתנה הנחיה ש
וכי , נית� ג� להסכי� לבקשות של בני זוג מאותו המי� לאמ� ילד שאינו ילד� של אחד מבני הזוג

בנסיבות בה� נית� היה למסרו , השרות למע� הילד רשאי ג� למסור לאימו� ילד לזוג בני אותו המי�
 בעקבותיה כי מעתה ג�  הנחייה זו הפילה בפח עיתונאי� רבי� אשר דיווחו110".לאימו� לאד� יחיד

 א� על פי שקריאה קשובה של ההנחיה החדשה 111,בי� רשאי� לאמ� ילדי� בישראל"זוגות להט
  .בי�"תה צריכה להוביל למסקנה שהיא לא החילה את האפשרות לאימו� באופ� מלא על זוגות להטיהי

 לאימו� היישו� של העמדה המשפטית והביצוע של הפרקטיקה של האימו� נעשה על ידי הרשות
שירות זה ריבוני  .שהיא הרשות היחידה באר� שמוסמכת לעסוק בכ�, ")השירות למע� הילד: "להל�(

לגבי בחירת המועמדי� לאימו� ולגבי מסירתו של ילד , בהחלטותיו לגבי הוצאת ילדי� מרשות הוריה�
�� שאינ�  הנוהל שעל פיו פועל השירות למע� הילד קובע שמבוגרי112.מסוי� למשפחה שנבחרה לכ

 
) 1(ד נז" פ,משרד הבריאות, �הוועדה לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי' משפחה חדשה נ �2458/01 "בג  106

ל ועיקר בהיותה של לכשאני לעצמי אי� אני משוכנע כ": )2002( לפסק דינו של השופט חשי� 14' פס, 419
 ". הוראה ראויה היא לימינו ולמקומנו) מ"מ, אי� אימו� אלא באיש ואשתו יחדיו(הוראת חוק האימו� 

היוע� המשפטי ' ל נ"ז. ר.ירושת המנוח ש 3245/03) 'מחוזי נצ(א "ראו ע. למשל בהקשר של ירושה  107
בהקשר של סמכות השיפוט של בית . )11.11.2004, פורס� בנבו (לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי

, 1995–ה"תשנה,  לחוק בית המשפט לענייני משפחה1' המשפט לענייני משפחה על ידועי� בציבור לפי ס
כחלות א� ורק על זוגות "  בציבור כאשתולרבות הידועה"יש שופטי� המפרשי� את המילי� 

פריגת �לדיו� ראו איילת בלכר. ויש המחילי� אות� ג� על ידועי� בציבור מאותו המי�, הטרוסקסואלי�
" מבח��מיניי� כמקרה�המקרה של גירושי� חד? הא� יש זכות לגירושי� במשפט הישראלי"וצבי טריגר 

ת השיפוט של בית המשפט לענייני משפחה על בית המשפט העליו� התייחס לסמכו). טר� פורס�(
ובכ� נראה שהמחלוקת על פרשנות המילי� , בי� שאינ� נשואי� כמובנת מאליה"סכסוכי� בי� זוגות להט

ויש להבינ� ,  לחוק בית המשפט לענייני משפחה באה לקיצה1שבסעי� " לרבות הידועה בציבור כאשתו"
 ).20.8.2015, פורס� בנבו (פלונית' פלונית נ 2478/14מ "ראו בע. בי�"כחלות ג� על זוגות להט

הוא חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� " איש ואשתו"חוק נוס� שלא זכה להרחבה על דר� פרשנות של המונח   108
� "וברא� בבג'ראו את דבריו של השופט ג. 176ח "ס, 1996–ו"התשנ, )אישור הסכ� ומעמד היילוד(

 ). 28.1.2014, פורס� בנבו(וברא� ' לפסק דינו של השופט ג5–4' פס, משרד הפני�' מגד נ�ממט 566/11
הרווחה והבריאות , כ אברה� רבי� דיו� בישיבת ועדת העבודה"במחאה על החלטה זו התקיי� ביוזמת ח  109

11.2.2008 (17�הכנסת ה, הרווחה והבריאות,  של ועדת העבודה373' ראו פרוטוקול ישיבה מס. בכנסת (
www.knesset.gov.il/protocols/data/html/avoda/2008-02-11.html. 

 . 10.02.2008 מיו� 7751' הודעה לעיתונות מס  110
כותרת . 10.2.2008 האר�" זוגות של הומואי� ולסביות יוכלו מעתה לאמ� ילדי�"ראו למשל יובל יועז   111

זה את ילדו זוגות חד מיניי� יוכלו לאמ� לא רק , לפי ההחלטה המהפכנית: "המשנה של הכתבה הכריזה
 ". אלא ג� ילדי� מהשירות למע� הילד ומגור� שלישי, של זה

 . 42ש "לעיל ה ,"ינהעל התערבות המד"מאסס   112
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וה� מיועדי� לאמ� ילדי� בעלי , כשירי� פחות לגדל ילדי�" איש ואשה יחד"עוני� על התנאי של 
 ואימוצ� עלול להיות 113צרכי� מיוחדי� או ילדי� גדולי� שעל פי רוב עברו כבר תלאות וטלטלות

  . מלווה בקשיי� רבי� יותר מאימוצו של תינוק בריא
א� הורי� יחידי� והורי� . י הגדרת השירות למע� הילד עצמועל פ, בלשו� המעטה, זהו נוהל תמוה

כיצד ניתני� לאימוצ� ילדי� שיש הסתברות גבוהה יותר שאימוצ� , בי� כשירי� פחות לאמ� ילד"להט
ההתעלמות הבוטה מטובת הילד שגלומה בנוהל זה חושפת ? כרוכי� בקשיי� מיוחדי� וגידול� יהיו

אמת : ת בחסות ההפרדה בי� זכויות ההורי� לבי� טובת הילדאת אופי ההתערבות השלטונית שנעשי
המידה הנורמטיבית לגבי ההעדפה המינית והסטטוס האישי של המועמדי� לאימו� מהווה שיקול בעל 

נוהל זה מכפיל את הסיכו� לילדי� , על פי הגדרת השירות למע� הילד. ולא טובת הילד, עדיפות עליונה
  .בעלי צרכי� מיוחדי�

מבוגרי� , שעל פיה� נמדדי� בני אד�, נוהל זה עומדי� כללי השוק של היצע וביקושביסוד 
ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� ; על פי תכונה אחת שמקבעת את ערכ� לצור� יחסי חליפי�, כילדי�

 השירות לבית ימגיע לה� בית שנחשב על יד, לשיטת השירות למע� הילד, ולכ�', נחשבי� ילדי� סוג ב
לילדי� בעלי . היא עמדה נחותה, "שוק האימו�"ב, מדת המיקוח של שתי קבוצות אלו ע114.'סוג ב

ואימו� על ידי מועמדי� שאינ� נשואי� ואינ� , צרכי� מיוחדי� יש ביקוש מצומצ� יותר
על פי הגדרת זכויותיה� של מיועדי� להורות בדר� של . על פי חוק האימו�, הטרוסקסואלי� הוא חריג

הילד שיחסיה�  מיניי� בתחתית המדרג בשל הדעה הרווחת בשירות למע��ות חדמוצבי� זוג, אימו�
 והיא חושפת את ההשפעה של הפרדיגמה שרואה 116, השקפה שאי� לה בסיס אמפירי115,אינ� יציבי�

  .ליקוי מוסרי ומוגבלות נפשית ורגשית על נוהלי האימו� באר�, בהומוסקסואליות חטא

 
יוסי תמיר וזהר ; )2002,  מרכז מחקר ומידע– הכנסת() שירותי אימו�(השרות למע� הילד שרה צוובנר   113

 ).2005,  מחקר ומידע מרכז–הכנסת  (ארצי בישראל�סוגיות ביישו� האימו� הבי�נוימ� 
�בהנחה שמקבלי� את הטענה שזוגיות חד, 7.6.2010�ב, בהופעתו בפני ועדת גרוס, שאלת צבי טריגר  114

אי� זה ראוי שדווקא הילדי� , )כטענת נציגות השירות למע� הילד במהל� הדיו�(מינית היא פחות יציבה 
 . לא זכתה לתשובה, בעלי הצרכי� המיוחדי� יזכו בבית יציב יותר

כפי שנאמר באותו תארי� על ידי ראשת השירות למע� הילד לצבי טריגר במהל� הופעתו בפני ועדת גרוס   115
של מדיניות המדרג זו , בכתב, למיטב ידיעתנו, תיעוד ישיר יחיד). 7.6.2010(לבחינת רפורמה באימו� 

יי� בדוח ועדת מור מופיע כהערת שול, )שאינה מובנת ישירות מניסוח המלצת היוע� המשפטי לממשלה(
וענתה על כ� (בי� "י� וללהטת הפונדקאות בישראל להורי� יחידנאת שאלת פתיח, בי� היתר, יוס� שבחנה

למרות הפרסומי� שלפיה� לכאורה הומל� בדוח על פתיחת הפונדקאות בישראל ג� , בשלילה מסוייגת
לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא  דוח הוועדה הציבורית משרד הבריאות). בי� וג� ליחידי�"לזוגות להט

 www.health.gov.il/publicationsfiles/bap) 2012מאי  (17ש "ה, 51' עמ, הפריו� וההולדה בישראל
2012.pdf" :�לאמ� ילד , כיו �זוגות הומוסקסואליי �ג �על פי הנחיית היוע� המשפטי לממשלה יכולי

 ".דובר בעיקר בילדי� ע� צרכי� מיוחדי�בישראל א� לאור העדיפות הניתנת לגבר ואישה נשואי� מ
הנתוני� בדבר גירושי� בקרב זוגות הטרוסקסואלי� מלמדי� שזוגיות זו הולכת ונעשית פחות ופחות   116

, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כרבע מהזוגות ההטרוסקסואלי� בישראל מתגרשי�. יציבה
לשכה המרכזית לסטטיסטיקה ה. 13,488והתגרשו ,  איש ואישה50,000� התחתנו בישראל כ2008בשנת 

� בארצות. www.cbs.gov.il/shnaton61/st03_01.pdf )2010 (1לוח , 3 פרק 2010שנתו� סטטיסטי לישראל 
דריה שועלי  (198 הולדת העונגקרול גיליג� . 50%�שיעור הגירושי� עומד על כ, לש� השוואה, הברית

 . יציבה� הטרוסקסואלית אינה מוגדרת כלאא� על פי כ� זוגיות). 2006, מתרגמת
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על פי . איננה מפריכה את הפירוש לעיל, קרו� טובת הילדההנמקה שניתנת לנוהל זה ונאחזת בע
כלומר , אימו� הוא הזדמנות לפצות ילד בצורה הטובה ביותר, הדוקטרינה של השירות למע� הילד

 יוכלו להפיק את המרב "סוג משובח יותר"וילדי� שמשתייכי� ל, להעניק לו את המשפחה המיטבית
כשהיחסי� בי� הורי� לילדי� .  להיטיב יותר–מדינה  לפי תפיסת ה–מיחסי� ע� הורי� שיכולי� 

מקדמיות שבמוקד� ההגנה  שלגביה� יש הנחות נורמטיביות, מובני� כמורכבי� משתי יחידות נפרדות
. קל לשלטו� לקד� את האידאלוגיה שמשרתת אותו, הגנה שהשלטו� אמו� עליה, על הילד מפני הוריו

צריכה לכל הפחות לעמוד , לכאורה להגנה על ילדי�אלא שהאידאולוגיה שהשלטו� מקד� וזיקתה 
בי� " והצבת� של הורי� להט117,אול� האימו� באר� נעשה מאחורי מס� של סודיות. לדיו� פתוח

ולכ� ג� אי� אפשרות , כראויי� פחות לאמ� ילדי� היא נוהל מקובל שאיננו עומד במבח� השקיפות
  . לערער עליו

על ידי זוג גברי� בישראל היה של אימו� " זר"של אימו� ילד למיטב ידיעתנו המקרה היחיד עד כה 
קיבל בית ,  שני� לאחר שזוג הגברי� אימ� בפועל נער שהושל� מביתו בשל נטייתו המינית14. בגיר

 118.ואישר את האימו�, בפועל�ושל אבותיו המאמצי�) שהפ� לבגיר(המשפט את בקשת� של הנער 
�אהדה , התרשמה מיחסי אהבה"ש, דעתה של עובדת סוציאליתבי� היתר על חוות , בית המשפט הסתמ

ואכפתיות אי� סופית של המבקשי� ומצד שני האהבה גדולה והכרת תודה עצומה של המאומ� 
  119."כלפיה�

  צולב אימו�. 2

כוונתנו לאימו� הילד המשות� של זוג הורי� בני אותו ) second-parent adoption(במונח אימו� צולב 
רקע הבאת ילדי� לעול� על ידי בנות זוג  האימו� הצולב התפתח על. גנטי-הורה הלאהמי� על ידי ה

היזמה להבאת הילד לעול� . כאשר אחת מה� נעזרת בתרומת זרע אנונימית כדי להרות, לסביות
במהל� שנות השמוני� . ולכ� שתיה� רואות את עצמ� כאמו של התינוק, משותפת לבנות הזוג

במספר הול� וגדל של בנסיבות כאלה ניתנו צווי אימו� , של המאה שעברההמאוחרות ושנות התשעי� 
  120.הברית כדבר שבשגרה�מדינות בארצות

 שעל פקיד הרישו� במרש� האוכלוסי� לרשו� צו קדיש�ברנר� בפרשת " פסק בג2000בשנת 
שעסקה בחובה לרשו� נישואי�  (121שלזינגר�פונקמכוח הלכת , אימו� צולב שנית� במדינה זרה

סמ� תעודת הנישואי� הזרה ואשר הבחינה בי� רישו� לתוק�  ל על"רחיי� שנערכו בחואז
 שמכוחו בת זוג שאינה –דנו בשאלה א� רישו� הצו  וג� דעת המיעוט  ג� דעת הרוב122).הנישואי�

 
 על פרסו� סיפור� של דלית –בי� סודיות לצנעת הפרט "פרק ביניי� , 5ש "לעיל ה, בש� טובת הילדמאסס   117

 . 232–189' בעמ" טל
 ).10.3.2009, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' קמה נ�אב� 34/07) א"משפחה ת(צ "אמ  118
 . לפסק הדי�6' פס, ש�  119
120  Elizabeth Zuckerman, Second Parent Adoption for Lesbian-Parented Families: Legal Recognition 

of the Other Mother, 19 U.C. DAVIS L. REV. 729 (1986). 
 ).1963 (225ד יז " פ,שר הפני�' פונק שלזינגר נ �143/62 "בג  121
פקיד הרישו� סירב לרשו� את הא� ). 2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' קדיש נ�ברנר �1779/99 "בג  122

מבחינה ביולוגית קיומ� של שני "שמשו� גנטית בתור אמו הנוספת של הילד מכוח צו האימו� הזר �הלא
 .372' בעמ, ש�". נכונות הרישו� גלויה לעי��ומכא� שאי, הורי� מאותו מי� אינו אפשרי
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נוגד את תקנת הציבור  –הא� הגנטית של ילד� אימצה את ילד� הגנטי של בת זוגה במדינת קליפורניה 
את השינוי הדרמטי שחל ביחסו של בית , ככל הנראה, אמנ� תוצאת פסק הדי� הזה בישרה. תהישראלי

אול� עצ� הדיו� , )שתידו� להל� (חקק� ירוסלאימו� צולב בפרשת ) ושל המדינה בכלל(המשפט העליו� 
 מעיד על –ובי� שהיא כמסקנת המיעוט ,  בי� שהמסקנה היא כמסקנת הרוב–בשאלת תקנת הציבור 

על ידי השופטי� לחברה  לשיקולי� חיצוניי� כמו הערכי� המיוחסי�, שיקולי טובת הילדהכפפת 
א� אלמלא ההכרה באימו� , כבר גדל במשפחה שבראשה שתי אימהות ,במקרה זה, הילד. הישראלית

 יתרה 123.דבר הנוגד את טובתו ואת טובת משפחתו, ידי המשפט הישראלי הזר הוא לא יוכר ככזה על
;  רלוונטית לעניי� זהשלזינגר�פונק בשאלה א� הלכת קדיש�ברנרפרשת הפורמליסטי בהדיו� , מזאת

וא� רישו� הצו הזר הוא בעל ; לאומי הפרטי מאפשרי� לרשו� את הצו הזר�א� כללי המשפט הבי�
 רחוקי� מרחק רב מעיסוק בטובת הילד –משמעות משפטית כלשהי או שמדובר ברישו� בלבד 

  124.תירה זוהמסוי� שעניינו נדו� בע
החוקי  המכשול, כאמור לעיל ,שמצויה בחוק האימו� ומשמשת" איש ואשתו יחד"ההוראה של 

כאשר זוג לסביות , פורצת דר�, עמדה במרכזה של פרשייה משפטית, בי�"לאיסור אימו� על ידי להט
ילד האחת ילדה . ניהלו משק בית משות�) ירוס וחקק(השתיי� . ביקש לאמ� את הילדי� שגידלו יחד

כל אחת מ� האימהות . והשנייה ילדה שני ילדי� א� היא מתור� אנונימי, אחד מתור� זרע אנונימי
בסופו של הלי� משפטי שנדו� בשלוש הערכאות נית� פסק די� שאישר . ביקשה לאמ� את ילדי בת זוגה

ית� בשנת א� כי פסק די� זה נ. כל אחד על ידי בת הזוג של אמו הביולוגית, את אימוצ� של הילדי�
 125, ומאז ניתנו פסקי די� נוספי� שאישרו אימו� צולב על ידי בנות הזוג של אימהות הילדי�2005

בחרנו להתעכב עליו בפרוטרוט בהיותו פור� דר� וככזה ד� בהרחבה בסוגיות שעלו בהתדיינות 
 לאחר שבקשת� של שתי האימהות נדחתה על הס� על ידי בית המשפט לענייני משפחה. המשפטית

 
ה� מבחינה , הורות בי� הילד להוריו בפועלעל חשיבות ההכרה המשפטית בתא המשפחתי וביחסי ה  123

 .373–374' בעמ, 26ש "לעיל ה, "אימהות יש ג� שתיי�"ראו זפר� , מעשית וה� מבחינה סמלית
תו� תמיכה בעמדת המיעוט ראו מנשה שאוה , לניתוח ההיבטי� הפורמליסטיי� הללו של פסק הדי�  124

שלזינגר �ור� בעיו� מחדש בהלכת פונקהצ: רישו� והכרה של צו אימו� זר במסגרת משפחה לסבית"
לביקורת על הכפפת טובת הילד לשיקולי תקנת הציבור ). 2001 (103 א קרית המשפט" ובתיחו� גבולותיה

 השלכות –' תעודת הזהות המפוספסת של משפחת ישראלי'" ראו חנ� גולדשמידט קדיש�ברנרבפרשת 
גולדשמידט טוע� ). 2002 (232, 217 ז המשפט" מיני�משפטיות של הפסיקה בנוגע לאימו� על ידי זוג חד

 – שהמשפחה שבה הוא גדל תוכר על ידי המשפט הישראלי –שבית המשפט לא הבחי� בי� טובת הילד 
מינית היא כנראה מה �ההכרה בזוגיות חד. לבי� החשש של בית המשפט מהכרה בזוגיות של האימהות

' בעמ, ש�.  בעיני שלושת השופטי� היושבי� בדי�–שנחזה כנוגד את תקנת הציבור או כעלול לפגוע בה 
232–233 . 

 נת� בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע 15.11.2005� כבר ב. 12.2.2006, ד עירא הדר"ל מאת עו"דוא  125
 /www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayoutראו . פסק די� המחייב הוצאת צו אימו� במקרה דומה

CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3169784,00.html . 2007עד אפריל�ניתנו כשני �עשר צווי אימו� 
עד לשינוי . בבאר שבע ובחיפה, בראשו� לציו�, במשפחות לסביות בבתי המשפט לענייני משפחה ברמת ג�

הוגשו בקשות רבות לצווי אימו� שנמצאות בשלבי� שוני� של הלי� ) ראו להל� (2015הנוהל בפברואר 
ככלל המדינה מכבדת , )16.4.2007ל למחבר מיו� "בדוא(ד עירא הדר " כפי שדיווחה עואול�, האישור

 .חקק�ירוסומיישמת את הלכת 
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 ערערו השתיי� לבית המשפט המחוזי ולאחר שנדחתה בקשת� בערכאה 126,משו� שהזוג איננו זוג נשוי
שופטי� בשלוש   עשרה128.שד� בבקשת� בהרכב מורחב,  ערערו לבית המשפט העליו�127זו

החליטו  ,בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליו�, בבית המשפט לענייני משפחה 129,הערכאות
אי� אימו� אלא באיש ואשתו " בנות הזוג תהיה סטייה מ� הסעי� המורה כי שהיענות לבקשת� של

על פי הסעי� בחוק האימו� שמתיר סטייה מ� " נסיבות מיוחדות"ודחו את בקשת� להכיר בה כ, "יחד
" נסיבות מיוחדות"תהיה ג� ההכרה בבקשת� כ,  לשיטת� של שופטי� אלה130.ההוראות המפורשות בו

  . והכרה כזו עומדת בניגוד להסכמה החברתית ,מינית�חד הכרה בזוגיות
התלווה בבית המשפט , היענות להכרה בזוגיות� של שתי האימהות�להנמקה הנורמטיבית שבאי

דיו� , המחוזי ובבית המשפט העליו� ג� דיו� בצור� הפסיכולוגי של ילדי� בהורי� משני המיני�
אי . מינית עלולה לפגוע בטובת�� ורות חדה, שבסופו הגיע רוב ההרכב להחלטה שמבחינה פסיכולוגית

הפסילה על . לכ� פסקו שופטי� אלה שבקשת� של המערערות אינה עולה בקנה אחד ע� טובת הילד
ביסוסו של הפקפוק בטובת הילד על , ומנגד, מיניי��השוללת יחסי� חד" הסכמה חברתית"בסיס 

יי� של ילדי� ואינ� מכילות את תאוריות פסיכולוגיות שמונחות על ידי הגדרת צרכי� אוניברסל
 מדגימי� את טענתנו שההבחנה בי� זכויות ההורי� לבי� טובת –הממצאי� האמפיריי� שהצגנו לעיל 

שמתעלמות מ� המשמעות  בי� לאימו� ע� הנחות נורמטיביות ותאורטיות"הילד מעמתת מועמדי� להט
שהילדי� גדלי� בצורה , הנדו�כפי שהיה במקרה , של קשריה� ע� ילדיה� אפילו במקרה שבו ידוע

  .נאותה
חרג במוצהר מ� , שנמנה ע� הרכב בית המשפט העליו� שד� בפרשה,  השופט מישאל חשי�

באיש ואשתו "היה סטייה מ� הסעי� הקובע שאי� אימו� אלא יההגדרה שאימו� על ידי שתי נשי� 
� שחלו במבנה המשפחה הוא חזר ואישר את עמדתו בדבר הצור� להתאי� את הדי� לשינויי". יחדיו
 תמורות כה רבות – ובחברה בישראל –מאז נחקק חוק האימו� נתחוללו בחברה המערבית : "ואמר

נתבונ� סביבנו . עד שנתקשה להחיל על תופעות בימינו את הוראות חוק האימו� כפשוט�, ועמוקות
ות שאינ� רואות עוד וכי בימינו נפגוש משפחות רב, וידענו כי האקלי� והרקע החברתי נשתנה במאוד

 לשרת –כמוב� ,  על דר� הכלל–וג� משפחות אלו יכולות , לשעבר�עצמ� סרות למשמעתו של הדג�
  131".עבר את אינטרס הילד בדומה לאותו דג� של

�להיענות לבקשת� של , בסופו של דבר, החלטת רוב ההרכב בבית המשפט העליו� שסללה את הדר
 .זכויותיה� של האימהות לבי� טובת ילדיה� ולא ערערה עליההתבססה על ההפרדה בי� , בנות הזוג

 כחל  לחוק האימו�3 י�שבסע" איש ואשתו יחד"קבעו שלא נית� לפרש את המילי�  שופטי� ארבעה

 
 אוניברסיטת –ב "פורס� במשפט ולהט (היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ 49/97) א"ת משפחה(ש "תמ  126

 ).19.8.1999, תל אביב
פרשת : להל�) (2001 (831) 1(ס"תשמ ה"פ, י לממשלההיוע� המשפט' פלונית נ 10/99) א"מחוזי ת(מ "ע  127

 ).פלונית
 .)חקק�ירוספרשת : להל�) (2005 (64) 5(ד נט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ 10280/01א "ע  128
שני שופטי� בבית המשפט המחוזי ושבעה שופטי� בבית המשפט , שופטת בית המשפט לענייני משפחה  129

 . העליו�
 .ימו� ילדי�לחוק א) 2(25' ס  130
 . לפסק דינו של השופט חשי�37' פס, 128ש "לעיל ה, חקק�ירוספרשת   131
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,  ע� זאת132".נסיבות מיוחדות"ג� על בני זוג מאותו המי� וג� לא מצאו מקו� לראות בבקשת� 
וזאת בהסתמ� על הסעי� המתיר להכריז על , נות הזוגמצאו דר� להכשיר את בקשת� של ב השופטי�

� מאחר ששתי האימהות הסכימו שכל אחת תאמ� את הילד 133.ילד בר אימו� א� ההורה מסכי� לכ
השלב , לשלב השני של ההלי�) כאמור לעיל(על פי ההלכה הנהוגה , עבר הדיו�, והילדי� של רעותה

את הדיו� בטובתו של הילד לבית המשפט לענייני בית המשפט העליו� החזיר . שד� בטובתו של הילד
, כשדחה את בקשת� של בנות הזוג כבר בשלב הראשו� של הדיו�, זה לא נדרש לכ� בעתו. משפחה

ע� החזרת הדיו� לבית המשפט  .מאחר שכאמור לא ענו על התנאי היסודי לכשירות� כמועמדות לאמ�
כל אחד על ידי בת זוגה של אמו , ילדי�לענייני משפחה עמדה במוקדו השאלה א� אימוצ� של ה

הורה בית המשפט על אימוצ� , מאחר שלא עלה כל ספק בכ�. עולה בקנה אחד ע� טובת�, המולידה
   134.הזוג על פי בקשת� של בנות, של הילדי�

 שופטת בית –חרגו שלושה שופטי� , ראוי להדגיש שבמהל� הדיוני� המשפטיי� במקרה זה
 – בדעת מיעוט ושני שופטי בית המשפט העליו� אשר נמנו ע� רוב ההרכב המשפט המחוזי אשר הייתה

 135,מ� ההפרדה בי� שאלת כשירות� או זכאות� של שתי האימהות לאמ� לבי� שאלת טובת הילד
מממשת  שהכרה בה, וביססו את החלטותיה� על המשפחה שיצרו בנות הזוג כיחידה קיימת ומתפקדת

�  136".טבעית" איננה מחקה את המשפחה הג� א�, את טובת הילדי� וקידומ
לפחות ,  א� לא בנוגע למהות–נקודה נוספת העשויה להעיב על התמונה האופטימית המצטיירת 

 היא פגיעות� של זוגות של לסביות המבקשות אימו� צולב בפני בית המשפט לענייני –בנוגע לתוצאה 
 דחה בית 2009בשנת . י� מחייבבשל היותו ערכאה ראשונה שהחלטותיה אינ� מהוות תקד, משפחה

בניגוד לחוות הדעת , חקק�ירוסהמשפט לענייני משפחה בקשה לאימו� צולב בנסיבות זהות לפרשת 
בי� הא� הלא גנטית [עיגו� הקשר ההורי "משמעי על �של העובדת הסוציאלית שהמליצה באופ� חד

ה על ידי בית המשפט בטענה  דחיית הבקשה נומק137".ג� באופ� החוקי] זוגה� לילדי� הגנטיי� של בת
טובת� של הילדי� עלולה להיפגע א� יאומצו כמבוקש שכ� שאלת מעמד� והסטטוס של בני אותו "ש

  138". במחלוקת לאומית וחברתיתהמי� החיי� חיי� משותפי� מצוי
,  הדורש תעצומות נפש נוספות ומשאבי� כלכליי� ניכרי�–נדרש ערעור לבית המשפט המחוזי 

 כדי לאשר את –וארכת התקופה של היעדר ההכרה המשפטית בתא המשפחתי הקיי� ובתו� כ� א� מ
נקודה זו מחדדת את הנזק הצרו� שגור� הצור� בהלי� משפטי לצור� הכרה בתא . האימו� במקרה זה

 
פורשו , בפסיקה בנוגע לפרשנות, לעומת הכרעה פרשנית זו.  לפסק דינו של השופט מצא16' פס, ש�  132

 לחוק הירושה כחלות ג� על בני זוג מאותו המי� בפסק די� של בית 55בסעי� " איש ואישה"המילי� 
 . 107ש " לעיל ה,.ר.ירושת המנוח שראו פרשת . המחוזי בנצרתהמשפט 

 .  לפסק דינו של השופט ברק38' פס, 128ש "לעיל ה, חקק�ירוספרשת   133 
פורס�  ( משרד העבודה והרווחה–היוע� המשפטי לממשלה' חקק נ�ירוס 48/97) א"משפחה ת(' אמ  134

 ).12.2.2006, בנבו
 . ראו בהמש� הדיו�  135
 .371' בעמ, 26ש "לעיל ה, "אימהות יש ג� שתיי�"ראו ג� זפר�   136
היוע� ' שאול נ�בר 213/08) ��מחוזי י(מ "ע: חוות הדעת מצוטטת בפסק הדי� של ערכאת הערעור  137

 ).19.3.2009, לא פורס�(המשפטי לממשלה 
 .5' בעמ, מצוטט ש�  138
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לא , כפי שטענו, שאינו משרת, ובחשיבות הסרת המכשול הזה, משפחתי לסבי על דר� של אימו� צולב
  139.א את זכויות האימהותאת טובת הילדי� ול

כלל  הוא אר� בדר�, הלי� האימו� היה בעייתי, חקק� ירוסג� במרבית המקרי� שנפסקו ברוח הלכת 
בעקבות טענות ,  ואמנ�140.למעלה משנה וחש� את המשפחות לבדיקות פולשניות של שירותי הרווחה

 פרס� היוע� 2015אר בפברו, ד עירא הדר שייצגה אימהות בתיק דומה"ברוח זו שהועלו על ידי עו
היוע� המשפטי לממשלה אינו מתנגד למת� צו הורות "המשפטי לממשלה הודעה לעיתונות שכותרתה 

נפתרה ההפליה נגד , לכאורה,  בכ�141".פסיקתי על מנת להכיר בבת זוגה של א� ביולוגית כא� נוספת
 לדרישת אימו� הילד בשל הכפפת�" רישיו� ההורות"זוגות של אימהות שהפכה אות� פגיעי� לדרישת 

  .גנטית�על ידי הא� הלא
גנטית � לרשו� את הא� הלא בלא הלי� אימו� שעל פיו יש" צו הורות פסיקתי"התנאי� למת�  אול�

מצביעי� על כ� שהמדינה עדיי� אינה מוותרת על , כאמו המשפטית של הילד המשות� של בנות הזוג
התנאי� ", הודעת היוע� המשפטי לממשלהכפי שצוי� ב. דרישת רישיו� ההורות מאמהות לסביות

ה� , בעיקר� של דברי�] מ"ט ומ" צ–" צו הורות פסיקתי"להסכמת היוע� המשפטי לממשלה למת� [
בני הזוג ; 21לבני הזוג מלאו ; הכולל משק בית משות�,  חודשי� לפחות18קיו� קשר זוגי במש� : אלו

 נתמכה בתצהיר בדבר היעדר הרשעה הבקשה;  יו� מיו� הלידה90לא חלפו ; ה� תושבי ישראל
שמפאת חומרת� או נסיבותיה� מקימות חשש לפגיעה משמעותית בטובת , בעבירות אלימות או מי�

ידי שירותי �בדיקה בדר� שתיקבע על, יובא בפני בית המשפט תסקיר או למצער, בנוס�; הילד
  142".הרווחה

המדינה עדיי� מתבססת על הנחת , על א� ההתקדמות המבורכת שבוויתור על הלי� אימו�, א� כ�
עצ� הצור� , בנוס�. בי ועל הנחת מסוכנות של מי שאינ� הטרוסקסואלי�"יציבות של הקשר הלהט�אי

וגור� לכ� שילד , מסרבל את ההלי� ומעכב אותו, שבעייתיותו מובהרת ג� בסעי� הבא, בתסקיר
 במהל� התקופה –זו הגנטית  –נחשב כילדה של א� אחת בלבד , במשפחה מתפקדת ובה שתי אימהות

יש בכ� ג� הפליה . הארוכה שבה מתנהל ההלי� בנוגע להכרה באימהות� המשפטית של הא� השנייה
שכ� בעניינ� לא , ל"לרעה לעומת זוגות של גברי� שמביאי� לעול� ילדי� באמצעות פונדקאות בחו

 
י בבית המשפט לענייני מינית נפגעת מנזילות המצב המשפט�זהו אינו המקרה היחיד שבו המשפחה החד  139

ג� במקרי� של בקשות לאישור הסכמי ממו� בי� בני זוג מאותו . משפחה בשל מיעוט תקדימי� מחייבי�
היו שופטי� שסברו שחוק בית המשפט לענייני משפחה אינו , המי� או צו הרחקה בשל אלימות במשפחה

� נוגד את ערכיה של מדינת ישראל וא, בנימוק שמדובר בעניי� שנוי במחלוקת, מינית�חל על זוגיות חד
פסק די� ). 27.4.2008, פורס� בנבו (אלמוני' פלוני נ 16310/08) א"משפחה ת(ש "ראו תמ. כמדינה יהודית

� "ששיאה בבג, מינית� בזוגיות חד– ג� א� לעתי� מהוססת או משתמעת –זה סותר הכרה ארוכת שני� 
אבל ג� פסק די� של בית המשפט לענייני , ל"בחומיניי� שנערכו � שהורה לרשו� נישואי� חדארי�ב�

משפחה (ש "תמ:  שבו נית� צו הגנה לבת זוג שסבלה מאלימות מצד בת זוגה90�משפחה מסו� שנות ה
ג� בנוגע , כאמור, פסיקות סותרות קיימות). 2.6.1997, בנבופורס�  (אלמונית' פלונית נ 32520/97) 'חי

 .107ש "לעיל ה, פריגת וטריגר� בלכרלדיו� מפורט ראו. לאישור הסכמי ממו�
 .9.9.2014ד עירא הדר מיו� "התכתבות ע� עו  140
 .8.2.2015מיו� , היוע� המשפטי לממשלה, הודעה לעיתונות  141
 .ש�  142
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כפי שיוסבר בסעי� , 2014נדרש עוד תסקיר בעקבות הודעת היוע� המשפטי לממשלה מספטמבר 
 143.הבא

  פונדקאות בהלי� זוגו ולב� לו שנולד לילד גנטי�הלא ההורה של מעמדו. 3

בי� קורא תיגר על המגמה לייצר את המשפחה המאמצת כדמוית משפחה "אימו� על ידי להט
עד , למשל. הורות� להליכי� חוקיי� מאולצי� פתרונות שמכפיפי� את מגמה שממנה נגזרי�, "טבעית"

יכול היה ב� הזוג שאינו , כאשר שני גברי� הביאו לעול� תינוק באמצעות הלי� פונדקאות, ונהלאחר
בהיעדר קטגוריה שהולמת סיטואציה  .ההורה הגנטי להפו� להורהו המשפטי רק באמצעות צו אימו�

 נאכפו הליכי אימו� שהכפיפו זוגות אלה 144,שבה התינוק בא לעול� עקב יזמה של שני בני הזוג
ות של השירות למע� הילד ועיכבו את ההכרה המשפטית המלאה בתא משפחתי מתפקד עד לבדיק

,  שעסק145,מגד� ממטבמהל� הדיו� בעניי� . כמה שני�, במקרי� רבי�, שאר�, להשלמת הלי� האימו�
בעתירה לרישו� אב שאיננו האב הגנטי במרש� האוכלוסי� הישראלי כאבי התינוק על סמ� , בי� היתר

 2013� בחודש מאי "הגישה המדינה לבג, רה שבה שני הגברי� רשומי� כאבות התינוקתעודת לידה ז
 לעת הזו ועד להסדרת הנושא בחקיקה ראשית על כלל –נכונותה של המדינה להסתפק "הודעה על 

משפט למשפחה בישראל במקו� צו אימו� ביחס �ידי בית� על'פסיקתי�הורות�צו' במת� –היבטיו 
  146."ל"חולמקרי� של פונדקאות 

אינו חוס� את " צו ההורות הפסיקתי", לשיטת המדינה: הלי� מדובר בש� חדש לאותו, למעשה
שכ� רשימת , וא� אי� בו קיצור משמעותי של ההליכי�, הבדיקה הפולשנית של רשויות הרווחה

אמנ� המדינה הסכימה בהודעתה . ההמתנה לפגישה ע� עובד סוציאלי לצור� עריכת תסקיר היא ארוכה
עד לסיו� הליכי האימו� , שקביעת הורותו המשפטית מתבקשת, למת� צו אפוטרופסות להורה המיועד"

', היא הורות סוג ב הורותו המשפטית של האב שאיננו האב הגנטי,  אול� בעקבות זאת147,"או ההורות
 פי וזאת א� על, מטע� המדינה א� ורק משו� שהתינוק לא נולד מזרעו" רישיו� הורות"והיא כפופה ל

טובת הילד איננה מנחה . שברור שנוצרה כא� יחידה משפחתית שנועדה להוליד ילד ולענות על צרכיו
ובמקרה זה זוג , מיני� של זוג חד– והמנהלית –ה� מונחי� על ידי ההבניה הנורמטיבית , הליכי� אלה
א�  –ל בכלל "חווייתכ� שא� על ידי עוינות המדינה להולדת ילדי� בהליכי פונדקאות ב, הורי� גברי�

זמ� ההמתנה "המדינה עצמה מציינת כי . א� להורי� הטרוסקסואלי�בי� ו"ייוולדו להורי� להט
�שכ� , ורומזת על כ� שהורי� הומוסקסואלי� ה� בתחתית רשימת ההמתנה" לתסקיר הוא ממוש

בכ� המדינה , למעשה. שבה� מעורבי� ילדי� בסיכו�, העובדי� הסוציאליי� טרודי� במקרי� הקשי�

 
 של אימהות לסביות  עוד על הודעת היוע� המשפטי לממשלה בנוגע לזוגות.3.פרק ה�להל� בתתראו דיו�   143

 .9.2.2015  חדשות–האר� " להכיר בבת זוג של א� ביולוגית ג� בלי אימו�: וינשטיי�"ראו אייל גרוס 
ולא לשמש , היה אמור לשרת את צרכיו של ילד קיי� שנזנח על ידי הוריו"רות זפר� מציינת שחוק האימו�   144

אימהות "ראו זפר� ". ביקשו כ� להביאו לעול�אשר הוריו , תשתית ליצירת משפחה עבור ילד רצוי ומתוכנ�
 .368' בעמ, 26ש "לעיל ה, "יש ג� שתיי�

 . 108ש "לעיל ה, מגד�ממטפרשת   145
 ).9.5.2013(המבוא להודעת עדכו� משלימה מטע� המשיבי� , ש�  146
 .להודעה) ב)(ג(7' פס, ש�  147
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אבל מענישה אות� ואת ילדיה� בשל , י� איננה גור� סיכו�שהורות� של אות� גבר, במובלע, מכירה
  . נטיית� המינית של ההורי�
נית� למצוא שתי פסקאות , "צו הורות פסיקתי" בדבר הסכמתה למגד� ממטבהודעת המדינה בעניי� 

שבו סירב לאשר בדיקת , המאזכרות את פסק דינו של שופט בית המשפט לענייני משפחה פיליפ מרכוס
וזאת בתמיכה בעמדת המדינה המסתייגת מפונדקאות , )ראו דיו� להל�(מוקי� הומופוביי� רקמות בני

רקע הסכמת המדינה בפני אותו השופט לביצוע  על  אלו ה� פסקאות תמוהות148.ל מסיבות שונות"חו
  . ממשבדיקת רקמות באותו מקרה

 על –חות בעדינות  מי בעדינות ומי פ– העירו לפרקליטות המדינה מגד�ממט� "שופטי הרוב בבג
 ועל כ� 149)המסתורי" ל"נוהל חו"למשל בכל הנוגע ל(חוסר הענייניות של תשובותיה ושל התנהלותה 

אלא נגזרת , שמיועדת לקד� מטרות אידאולוגיות מופשטות, אינה ססמה ריקה מתוכ�" טובת הילד"ש
ולמרות , המדינה אול� למרות הביקורת הנוקבת של השופטי� על התנהלות 150.מטובת הילד המסוי�

פסיקת� שנית� לרשו� את ההורה שאיננו ההורה הגנטי כאב נוס� במרש� האוכלוסי� על סמ� תעודת 
ה� המליצו על ביצוע הלי� בבית המשפט לענייני , הלידה הזרה שבה שני הגברי� רשומי� כאבות

, משפטית מלאהזו הדר� היחידה ליצור הורות , משו� שלשיטת�, משפחה כדי לקבל צו הורות פסיקתי
� מותירה אפוא את המשפחה שבראשה שני "השורה התחתונה של פסיקת בג. ואי� להסתפק ברישו�

  .גברי� חשופה לדרישת רישיו� ההורות
 ע� מת� פסקי די� של בתי משפט לענייני משפחה בכמה 2014התפתחות חשובה חלה בראשית 

שבה סירב זוג גברי� למת� , עה הראשונהבתבי. גנטי בלא תסקיר�תביעות למת� צו הורות להורה הלא
לכאורה שהסכימה לו המדינה בפרשת �ג� בהלי� המקוצר, גנטי�תסקיר בנוגע לכשירות האב הלא

פסק השופט שבסמכות בית המשפט לענייני משפחה לתת צו הורות על בסיס מכלול , מגד�ממט
ילד לעול� וקיו� חיי משפחה היזמה המשותפת להבאת ה, הראיות שהובאו בפניו בנוגע לחיי הזוגיות

ועמדתה נדחתה ,  המדינה התנגדה למת� צו ההורות הפסיקתי בלא תסקיר151.מתפקדי� לאחר הלידה
קריאה בפסק הדי� של השופט יחזקאל אליהו במקרה זה מגלה לראשונה גישה . על ידי בית המשפט

א כתוצר של איזו� בי� ול, ומבט על המשפחה כמכלול, אינטגרטיבית לטובת הילד ולזכויות ההורי�
  152.שיקולי� מתחרי�

הפע� , צו הורות פסיקתי בלא תסקיר, כמה שבועות לאחר מכ� נית� שוב על ידי אותו בית משפט
 ג� כא� הדבר נית� לאור בחינת העובדות הקונקרטיות של התביעה בלי להנגיד� 153.בהסכמת המדינה

� שאי� בכ� כדי להצביע על הסכמה המדינה עמדה על כ,  ע� זאת154.אל מול אידאל מוכתב מראש
ועד שניתנו שני פסקי הדי� הללו היא הערימה קשיי� , מצדה לוותר על דרישת התסקיר במקרי� אחרי�

 
 . להודעה57–56' פס, ש�  148
מגד �  ממט566/11 �"בג: זרקור"יהודית מייזלס ראו , המפלי�ושל תכניו " ל"נוהל חו"לניתוח מפורט של   149

 .בספר זה" עתירה לרישו� שני אבות כהוריו של קטי� ללא הלי� של אימו�, משרד הפני�' נ
 . לפסק דינה של המשנה לנשיא נאור35' פס, 108ש "לעיל ה, מגד�ממטפרשת   150
04�21182) א"משפחה ת(ש "תמ  151� .)11.3.2014, פורס� בנבו(משלה היוע� המשפטי למ' נ. ל.א 13
 . ש�  152
07�13323) א"משפחה ת(ש "תמ  153� ).25.3.2014 ,לא פורס� (13
 .כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפרוטוקול הדיו�  154
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הגשת , הגשת כתבי תשובה במועד�אי, בקשות דחייה חוזרות ונשנות: רבי� על הזוגות התובעי�
במש� חודשי� ארוכי� היה , זאת בעקבות 155;"טובת הילד"הכול בש� , ענייניות ועוד�הודעות לא

  .תינוק לשני הורי� מתפקדי� ילדו של הורה משפטי אחד בלבד
 אול� הדבר 156,מאז ניתנו על ידי בית המשפט לענייני משפחה כמה צווי הורות נוספי� בלא תסקיר

 אי� עיגו�. והודעתה שהכנת תסקיר כזה אורכת זמ� רב, נעשה כמעט תמיד כנגד דרישת המדינה לתסקיר
ע� . ל"גנטי של תינוק שנולד בפונדקאות בחו� בחוק לדרישת תסקיר כתנאי למת� צו הורות להורה הלא

נציגי המדינה ו, סקיר מוצגות כיוצאות מ� הכללהחלטות בית המשפט למת� צו אימו� ללא ת, זאת
בהציג� את דרישת התסקיר בפני בית המשפט כדי� , די� נוטי� לטשטש את ההבחנה בי� נוהל לבי�

, בתי המשפט לענייני משפחה דחו עד כה עמדה זו א� לא פסקו נגד הדרישה העקרונית לתסקיר. מחייב
  157.והותירו אותה כנתונה לשיקול דעת בית המשפט

המסתפקת בהבאת ראיות לזוגיות טובה , ג� בדרישת בתי המשפט לענייני משפחה: בכ� לא די
שנעדר ,  פיקוח ושל הענקת רישיו� הורותגלו� עדיי� ממד של, וליזמה משותפת של הולדת הילד

שמצוי� בביקורת על   כפי158.מהקמת משפחות הטרוסקסואליות שאינ� נעזרות בשירותי פונדקאות
למסגרת של "מיני להתאי� � על התא המשפחתי החד, כדי לזכות בגושפנקה משפטית, מגד� ממטפרשת 

 מדובר במשפחה מתפקדת כאשר, ביות" בכל הנוגע למשפחות להט159".המודל ההטרונורמטיבי
הדרישה לחוות דעת של עובד סוציאלי ולאישור בית המשפט אינה משרתת את , שנולדו לה ילדי�

  160".חשודות"אלא את הצור� להעביר מסר שמשפחות אלה , טובת הילד
ג� בבית המשפט לענייני משפחה בירושלי� הושמע , כפי שהצגנו לעיל, הברית�כמו בארצות

עלולי� , ומוסקסואלי� שהולידו תאומי� באמצעות הלי� פונדקאות בהודוהחשש שזוג גברי� ה
סירב שופט בית , בתקשורתבהרחבה  בפרשה שסוקרה 161.להתגלות כפדופילי� או כרוצחי� סדרתיי�

 
כל התעלמות של המדינה ממועד הגשת התשובה שקבע בית . המסמכי� לא פורסמו וה� ברשות המחברי�  155

כל ; וספת לבית המשפט למת� פסק די� בהיעדר תשובההמשפט חייבה את המבקשי� להגיש בקשה נ
; בס� מאות שקלי� נוספי�, ועל חלק� יש לשל� אגרת בית משפט נוספת, בקשה כזו עולה מאות שקלי�

 בעלות –כמוב� , על חשבו� המבקשי�, את הבקשות בית המשפט מורה להמציא למדינה במסירה אישית
מצווי בית המשפט והזלזול שלה ה� בבית המשפט וה� התעלמות המדינה , כ�. מאות שקלי� נוספי�

אילו היה , "טובת הילד"שהיו יכולי� להיות מופני� ל, בתובעי� עולי� לתובעי� אלפי שקלי� מיותרי�
 .ההלי� המשפטי מתנהל באופ� תקי� והמדינה הייתה מצייתת לצווי בית המשפט כמו מתדיי� מ� השורה

08�4355) א"משפחה ת(ש "ראו למשל תמ  156�, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' נ. ד.א.מ 13
01�50794) א"משפחה ת(ש "תמ; )8.5.2014� לשכת העבודה – היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ 14

 ).27.5.2014, פורס� בנבו (משרדי ממשלה, והרווחה תל אביב
ע� המשפטי לממשלה כי  הודיע היו2014בספטמבר . 156 ש " לעיל בה פסקי הדי� המאוזכרי�בשניראו   157

 –ידיעות אחרונות " אל תטילו ספק באבהות שלנו"טובה צימוקי : יוותר על דרישת התסקיר במקרי� כאלו
 .3.9.2014, 8  שעות24מוס� 

 פיקוח ושליטה משפטיי� על –הורי� חשודי� "חגי קלעי ; 24ש "לעיל ה, "רישיו� הורות"ראו טריגר   158
זכויות : המשפט ברשת" שר הפני�' מגד נ� ממט�566/11 "ות בגמשפחות לא הטרונורמטיביות בעקב

 ).2014 (6, 5, 28מבזקי הארות פסיקה , אד�
 .7–6' בעמ, ש�  159
 .24' בעמ, ש�  160
פרקליטות מחוז ' נ. ג.ד 28240/09) ��משפחה י(ש "אמירתו של השופט מרכוס לפרוטוקול בעניי� תמ  161

" הומופוביה בבית המשפט"על פסק הדי� ראו ג� צבי טריגר ). 19.3.2010, פורס� בנבו(  אזרחי–ירושלי� 
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גברי� במסגרת הלי�  המשפט לענייני משפחה לתת צו לבדיקת רקמות של תינוקות שנולדו לזוג
דחיית . שחייב בדיקה כזו לצור� מת� אזרחות ישראלית לתינוקות" ל"נוהל חו"מכוח , פונדקאות בהודו

ועל רקע , התביעה הייתה חריגה על רקע הסכמת היוע� המשפטי לממשלה לביצוע בדיקת רקמות
והוצאת צווי� שכאלה על ידי בתי המשפט לענייני , ל הלי� ידוע ומבוסס"היותה של פונדקאות בחו

א� יסתבר : "השופט אמר במהל� הדיו� דברי� קשי� לפרוטוקול . דבר שבשגרה,משפחה ברחבי האר�
כמו ". אלו דברי� שהמדינה צריכה לבדוק, שאחד האנשי� שיושבי� כא� הוא פדופיל או רוצח סדרתי

�איזו ערובה יש לנו שהילדי� האלה יזכו להיות אזרחי� מועילי� למדינת : "כ� הוא הגדיל והוסי
פיו לשלכאורה �נדחתה התביעה בנימוק פורמלי, פ� מעוד� יותרשנוסח באו,  בפסק דינו162."?ישראל

  .לתת צווי� כגו� זה שביקשו התובעי�הסמכות בית המשפט לענייני משפחה ל אי�
באה לידי ביטוי אותה השקפה המנתקת בי� טובת הילד הקונקרטי לבי� שאיפת בית זה בפסק די� 

כי מקיומה של חזקת , קבע השופט, שללמ, כ�. להתנגש בהלדעתו המשפט לקד� ערכי� שעשויי� 
; "ברור כי הנחת המחוקק היא שלכל ילד יש א�", הגיל הר� בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מבחינה , לא רק שילד נולד, על השקפה טבעית] האמנה מבוססת[ברור כי "מהאמנה בדבר זכויות הילד 
דל ויתפתח על מנת שיוכל למלא את אלא מההנחה שילד יג, מהורי� שה� איש ואישה, ביולוגית

וכ� כי ההסדר בחוק הפונדקאות הישראלי ממצה את ; "תפקידו בחברה א� יגדל בקרב איש ואישה
ואי� להתיר לה� לעשות זאת במסגרת , אפשרות� של ישראלי� להפו� להורי� באמצעות פונדקאות

,  שתהיה הורות של אב וא�על כ�"שכ� המחוקק הישראלי עיצב את החוק בהתבסס , ל"פונדקאות בחו
 אלא שכל זה נאמר במסגרת דיו� בגורל� של תינוקות 163".אשר מסוגלות� לגדל את הילד נבדקה

הרחק מכל תמיכה חברתית , בלי ביטוח רפואי,  ע� אבותיה�ואשר שהו בהודו, שכבר נולדו
   .ומשפחתית

שפט לענייני משפחה ונקבע שבית המ, פסק דינו של השופט נהפ� בערעור לבית המשפט המחוזי
התיק הוחזר לבית המשפט  ו,יש למנות אפוטרופוס לדי� לקטיני�ו, מוסמ� להוציא צו לבדיקת רקמות

בדבר מינוי אפוטרופוס לדי� לקטיני�  ג� קביעה זו. לענייני משפחה לצור� פסיקה לגופו של עניי�
ני משפחה בבקשות הייתה חריגה על רקע הפרקטיקה שנהגה ועדיי� נוהגת בבתי המשפט לעניי

 בית המשפט המחוזי התייחס 165. והיא עיכבה עוד יותר את ההורי� וילדיה� בהודו164,דומות

 
ynet 9.5.2010 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3886873,00.html . מתח �נציב תלונות השופטי

נציב התלונות על שופטי� ביקר את השופט מרכוס "תומר זרחי� . ביקורת על אמירה זו של השופט מרכוס
 /www.haaretz.co.il/news 19.10.2010  חדשות–האר� " י�על התבטאויותיו בפרשת התאומ

education/1.1225836. 
הדברי� בנוגע לחשד להיות� של ההורי� פדופילי� או רוצחי� . עותק מהפרוטוקול מצוי בידי המחברי�  162

" אזרחי� מועילי� למדינה"הדברי� בדבר היות� של התינוקות ; ש�, סדרתיי� מצוטטי� אצל זרחי�
די� וחשבו� שנתי ראו נציבות תלונות הציבור על שופטי� .  בהחלטת נציב התלונות על שופטי�מצוטטי�

 ).2011 (79 2010לשנת 
 . לפסק הדי�7–5' פס, 161ש "לעיל ה, .ג.דפרשת   163
, וכאשר המדינה מסכימה למת� צו לבדיקת רקמות, לא מונה לתינוקות אפוטרופוס לדי�, לפי פרקטיקה זו  164

 .ני� אותו על בסיס הסכמה זו בלא דרישה נוספתבתי המשפט נות
�מחוזי י(ש "עמ  165� (14816�04�שופטי בית המשפט ). 6.5.2010, פורס� בנבו (מדינת ישראל' פלוני נ 10

המחוזי לא התייחסו כלל בפסק דינ� לאמירותיו של השופט מרכוס לפרוטוקול וממילא כלל לא ביקרו 
 .אות�
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, ספור פסקי די� שעוסקי� במושג��כפי שנית� למצוא באי, והדגיש" טובת הילד"למשמעות המונח 
לד יש את הבחינה של טובת הי: "ולא באופ� מופשט,  שבעניינו דני�המסוי�שמדובר בטובת הילד 

מעי� , ולא ביחס לקטי� ערטילאי כלשהו, לעשות ביחס לקטי� הספציפי שעניינו מונח בפני בית המשפט
  166".מה ג� שיש להיזהר מלערב בעניי� שיקולי� אידיאולוגיי� או דתיי�, 'הקטי� הסביר'

השירות  167,למרות האמירות הנחרצות של בתי המשפט ברוח זו,  לאור� פרק זהשהראינוכפי 
 המושגטוע� את , שעליו ורק עליו מוטל ביצוע חוק האימו� שעיקרו מימוש טובת הילד, הילדלמע� 

מתעלמי� אנשי השירות . � המנותקי� מטובת הקטי� המסוי� ושתואמי� תפיסת עול� שמרניתערכיב
מחילי� עליו ועל הוריו סטנדרט , ומשלומו שבו ה� עוסקי� המסוי�הילד מצרכיו של  במקרי� רבי�

נפסק לא "שלפיו , בית המשפט העליו�של  ולא תמיד מצייתי� לתכתיב 168,"הקטי� הסביר"של מופשט 
, נוגעת בילד הספציפי שעניינו נדו�והיא , אינה שאלה ערטילאית או תיאורטית' טובת הילד'אחת כי 

 הליכי אימו� צולב בזוגות של נשי� הפכו במידה 169".בנסיבות חייו ובמערכת המשפחתית שהוא מכיר
. והמדינה בדר� כלל אינה מערימה עוד קשיי� מיוחדי�, כפי שהוצג לעיל, וימת לעניי� שבשגרהמס

לאימו�  העמדה הערכית שעומדת ביסוד התייחסות שירותי הרווחה על, לדעתנו, עובדה זאת מלמדת
ועל התפיסה , על הטאבו בנוגע להורות של גברי� בכלל וגברי� הומואי� בפרט: על ידי גברי�

  .ת המושרשת שנשי� מתאימות יותר לגדל ילדי� מאשר גברי�החברתי

   במשפחתו הילד – אחרת אפשרות. ו

בהשקפה המעמידה את ההמשגה " טובת הילד"ל" זכויות ההורי�"אנו מציעי� להמיר את הבידול בי� 
השקפה זו מכילה את הגדרת זכויות הילד וההורי� כזכויות . של עקרו� טובת הילד על הילד במשפחתו

 א� כא� אנו מציגי� את תרומתה ,בדיוננו על האימו� הפתוח, תפיסה זאת עמדנו לעיל על. ליחסי�
  170.בי� באמצעות כמה דוגמאות"לקידו� אימו� על ידי להט

פרשת (בפרשה שבה נדונה הבקשה לאימוצ� של שלושה ילדי� על ידי בנות הזוג של אמותיה� 
, שופטת בית המשפט המחוזי: ל שלושה שופטי�החלטותיה� ש, כאמור לעיל, בולטות) חקק�ירוס

, מישאל חשי� ואשר גרוניס, ושני שופטי בית המשפט העליו�, שהייתה בדעת מיעוט, סביונה רוטלוי
השופטת רוטלוי ראתה בקשר בי� הילדי� לאמותיה� את ההנמקה להפעיל את . שנמנו ע� רוב ההרכב

בבואנו לבדוק א� מתקיימות , אכ�: "ות מיוחדותהסעי� המצדיק את יישומו של חוק האימו� בשל נסיב
 �עלינו לבחו� בראש ובראשונה א� מתקיימי� יחסי ) 2(25נסיבות מיוחדות המצדיקות יישומו של סעי

 
  . לפסק הדי�10' פס, ש�  166
לעיל , חקק�ירוספרשת ; )1995 (250, 221) 1(ד מט "פ, פלוני' קטי� נ, פלוני 2266/93א "או למשל ער  167

 .106' בעמ, 128ש "ה
הרצאה במסגרת יו� עיו� בנושא " ('הכללי'לטובת הילד ' הספציפי'בי� טובת הילד : אימו�"ראו רות זפר�   168

המחלקה לעבודה , "'בש� טובת הילד'י מאסס יו� עיו� לרגל הוצאת ספרה של מיל: ההורי� והגנת הילד"
 ).23.5.2011, אוניברסיטת ב� גוריו�, סוציאלית

 . לפסק דינה של המשָנה לנשיא נאור35' פס, 108ש "לעיל ה, מגד� ממטפרשת  169
במסגרת הדיו� הנוכחי אנו מביאי� דוגמאות שיש לה� השלכות ישירות על סוגיית האימו� על ידי   170

 . בי�"להט
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מהו פרק הזמ� שבו מתנהלי� , לצד בחינה זו יש לברר א� מדובר ביחסי� כני� ואמתיי�. ילד–הורה
 ניסוח זה מורה כיצד הצבת הקשר 171".כוננויחסי� אלה עובר לבקשת האימו� ומתי למעשה 

הפרטיקולרי בי� ההורי� לילדיה� במוקד היחסי� ביניה� מגנה עליה� מפני חשיפה לנורמות חברתיות 
  .שמחבלות בו

�  : השופטת רוטלוי עיגנה את היחסי� בי� הילדי� לאמותיה� בהקשר החברתי שבו ה� חיי�, בנוס

) 2(25לפנינו מחייבת את הפעלתו של סעי� המסקנה כי טובת� של קטיני� במקרה ש"
תא , לחוק מתחדדת במיוחד נוכח העובדה כי הקטיני� גדלי� בתא משפחתי לא שגרתי

אי מת� . משפחתי שכזה סובל תכופות מחוסר סובלנות מצדה של החברה הסובבת
גושפנקא משפטית ליחסי ההורות שחווי� הקטיני� תעניק לגיטימציה לחוסר הסובלנות 

אי מת� גושפנקא משפטית ליחסי ההורות בי� הקטיני� למערערות . � הקטיני�שחווי
   172".יהווה כשלעצמו אקט של חוסר סובלנות

שהחלטתו חרגה מ� ההפרדה בי� זכויות הורי� , שופט בית המשפט העליו�, גרוניס) כתוארו אז(השופט 
 בדבר גורלו של הילד לטובת הילד ניסח בצורה תמציתית וחדה את הגישה שיש לעג� את ההחלטה

קימות מבחינה מעשית שתי אפשרויות במקרה זה באשר לעתיד� של שלושת : "לדבריו, במארג חייו
 ללא צו אימו�האחת המש� המצב הקיי� : קרי משפחה חד מינית, הקטיני� במסגרת שבה ה� גדלי�

   173".על פי צו אימו� המש� המצב הקיי� –והאחרת 
 כבר קבע בעבר כי יש להתאי� את הדי� לשינויי� שהתחוללו אשר,  החלטתו של השופט חשי�

מורה על התרומה שיש לתפיסה ששוללת את ההפרדה בי� , במבנה המשפחה מאז שחוקק חוק האימו�
הא� היות� של פלונית ואלמונית בנות אותו מי� המקיימות ביניה� מערכת יחסי� : "הילד לבי� הוריו

א� לאחר : הגע בנפש�[...] ? לאמ� את ילדי זולתה כשירותשוללת מכל אחת מה�  ,זוגית משותפת
הא� נסיג טובה זו אחור , בחינת הנתוני� שלעניי� נלמד כי מת� צווי אימו� יהיה לטובת� של הילדי�

    174".תשובתי לשאלה זו היא בשלילה? א� באשר יהא בדבר כדי לחזק את הקשר בי� המערערות
שאלה שנדונה , וח� בשלב הראשו� את זכויות ההורי�הנמקות אלו שונות מהותית מ� הדיו� שב

ואחר כ� פונה לבחו� את , באופ� מוצהר על פי פרמטרי� שנקבעי� על ידי נורמות שמקובלות בחברה
קל לגלוש מ� ההפרדה הזאת .  באופ� המבוסס על תאוריות והנחות כלליות175טובת הילד בנפרד

אי� מחלוקת על כ� . להג� על הילד מפני ההורי�להבניית היחסי� בי� ההורה לילד כעימות שבו יש 
 עלכעימות בי� הילד לבי� הוריו מקלה  של היחסי� פריורית�א� הבניה א, שקיימי� מקרי� כאלה

הדרת� של קבוצות מסוימות בשל תיוג חבריה� כנושאי תכונה שלכאורה חוסמת ומאיינת באופ� 

 
 . לפסק דינה של השופטת רוטלוי5.2' פס, 127ש "לעיל ה, פלוניתפרשת   171
 . לפסק דינה של השופטת רוטלוי6.6' פס, ש�  172
 .פסק דינו של השופט גרוניס, 128ש "לעיל ה, חקק�ירוסרשת פ  173

 .  לפסק דינו של השופט חשי�17' פס, �ש  174 
 בי� השלב של בחינת המסוגלות ההפרדה החדה" ראו את השגתו של השופט אנגלרד להלכה משפטית זו  175

שאלת המסוגלות איננה אלא פונקציה של טובת . ההורית לבי� בחינת טובת הילד היא מלאכותית למדי
פסק דינו של השופט אנגלרד , 196) 3(ד"ד נ"פ, היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ 669/00א " רע;"הילד

)2000(. 
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מה שעומד ביסוד מחסו� זה הוא המדד . בי�"כמו שמיוחס ללהט, אינהרנטי את יכולת� להיות הורי�
הורה וה� למורכבות של הקשר בי� ילדי� אד� הנורמטיבי שמתכחש למורכבות ה� של משמעות היות 

  . להוריה�
דוגמאות נוספות שמעידות על התרומה של תפיסה שאיננה מתבססת על העימות בי� טובת הילד 

החוק מתיר לזוגות בני אותו , כאמור לעיל, בשבדיה. לבי� זכויות ההורי� אפשר למצוא בארצות אחרות
איננה ההגנה עליו בנפרד מזיקתו " טובת הילד"ש� המשמעות שמוענקת למושג . המי� לאמ� ילדי�

אלא התמיכה בהורי� וביחסי� המשפחתיי� כדי שהמשפחה תוכל לדאוג , )א� לא מפניה�(להוריו 
 פריורית של�מבססת את הגנת הילד על הבניה אתפיסה שאיננה   זוהי176.לרווחתו ולשלומו של הילד

הוא הדי� באנגליה .  ולא רק על הילד–אלא מגנה על היחסי� , היחסי� בי� הילד להורה כעימות
, בלי לפרט את מינ� של בני הזוג, שבד בבד ע� השינוי בהגדרת המאמ� וניסוחה כזוג, ובוויילס

 ההשלכות שעלולות להיות לניתוק הילד הדרישה שעל בית המשפט לשקול את, בי� היתר, נקבעה
בה בעת חוק הילדי� מתנה כל צעד שנעשה למע� הילד בשיתופו . מהוריו והעברתו למשפחה המאמצת

גישות אלו מחייבות התייחסות למצבו של . והמושג שיתו� ההורה נעשה למושג מרכזי, של ההורה
  177".ילד הכללי"הילד במשפחתו ומצמצמות את האפשרות להתייחס ל

  סיכו
. ז

חורגת מ� ההקשר של , הצעתנו לראות בילד במשפחתו את מוקד ההתייחסות אל הילד בסוגיית האימו�
וא� עולה בקנה אחד ע� ההצהרה , ב והיא נכונה לגישתנו בכל היבט של אימו�"אימו� במשפחות להט

, עות כי המשפחהבהיות� משוכנ: [...] מדינות החברות באמנה זו: "הפותחת של האמנה לזכויות הילד
מ� ההכרח , ובפרט הילדי�, כקבוצת יסוד לחברה וכסביבה טבעית להתפתחות� ורווחת� של כל בניה

, באופ� שתוכל לשאת במלוא אחריותה בתו� הקהילה, ככל הנדרש, כי יובטחו לה הבטחה וסיוע
באווירה , פחתיתמ� הראוי כי יגדל בסביבה מש, לש� פיתוח אישיותו המלא וההרמוני, בהכיר� כי הילד

ולחינו� , בסבר� כי הילד ראוי להכנה מלאה לקראת חיי� עצמאיי� בחברה ,הבנה ואהבה, של אושר
השוויו� , החופש, הסובלנות, הכבוד, � ובמיוחד ברוח השלו�"ברוח האידיאלי� המובעי� במגילת האו

  178".והסולידריות
וני בסוגיות הנוגעות לא רק למקומו עיגו� תפיסת טובתו של הילד ביחסיו ע� משפחתו וסביבתו חי

לא מצאנו מושג קליט וקולע . כמו באימו�, אלא לעצ� משמעותה של משפחה, של ילד במשפחה
אבל אולי . איננו כזה" הילד במשפחתו"לטעמנו הביטוי . שייצג את התפיסה של הילד בחיק משפחתו

טי� נעשי� בקלות לססמה שכ� מושגי� קלי, ")טובת הילד"כמו (יש ברכה בהיעדר מושג קליט 
ואילו היעדרו של מושג זמי� מחייב לנסח בכל פע� מחדש את התפיסה הנדרשת , ומתרוקני� מתוכנ�

לחשוב בכל פע� על התאמת הניסוח למצב המסוי� של הילד במשפחתו שאותו , כלומר ,בכל מצב
  .רוצי� להגדיר

 
176  O'HALLORAN ,375–358' בעמ, 55ש "לעיל ה. 
 .203, 198, 178' בעמ, ש�  177
 . � בדבר זכויות הילד"אמנת האו  178
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ת זכותו של אד� לחיי חשוב לציי� שהאמנה האירופית להגנה על זכויות האד� קובעת א
ומכירה בכ� שזו יכולה להיות משפחה שבה ההורי� ,  אבל איננה מגדירה מהי משפחה179,משפחה

 הדגש הוא על קיומה של מסגרת יחסי� 180.מינית�הורית או משפחה חד�משפחה חד, אינ� נשואי�
.  חבריהוהרכבה איננו מותנה בתכונות מולדות של, שאיננה בהכרח משפחה טבעית, מגנה ומטפחת

על שיח , בי� בפרט"ובאימו� על ידי להט, אנו מציעי� לבסס את הדיו� באימו� בכלל, לאור זאת
, י� זה כדאי להזכירילענ 181.אישיי��שבמרכזו אתיקת הדאגה לזולת והתמקדות בקשרי� בי�, היחסי�

אשר , ילדביולוגיי� ביחס ללהגדרת מעמד� של בני זוג של הורי� שאנו מציעי� את המודל , הכדוגמ
 מידת ,והציר השני ;הזוג של הורהו  היחסי� שנרקמו בי� הילד לבי� ב�,הראשו�: מתבסס על שני צירי�

הפגיעה שתגרו� ההכרה המשפטית ביחסי ב� הזוג של ההורה והילד לסטטוס ההורי של מי מבי� 
ל הורי� וילדי�  ומגדיר את זכויותיה� ש182,שיח זה איננו מבטל את שיח הזכויות. ההורי� הביולוגיי�

בי� הילד , מ� העימות הגלו� בו משמעות שמחלצת אותו בכ� מוקנית לשיח הזכויות .כזכויות ליחסי�
לא הנורמות . נדונה ומוערכת ביחסה אל הילד וגידולו, במסגרת הבניה זו, מינית�הורות חד. להוריו

  .בהווה ובעתיד, בעבר, שפחתוויחסיו ע� מ רצונו, צרכיו, אלא הילד, החברתיות מוצבות במרכז הסוגיה

 
179  European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1967, art. 8. 
180  O'HALLORAN ,115' בעמ, 55ש "לעיל ה. 
 של זוג�בני של והרצוי ויהמצ המשפטי מעמד� :זרי� או הורי�" הקר ודפנה פריגת�בלכר ראו איילת  181

 ).2010( 28, 5 ממשפטי�  "הורי�
 . 45ש "לעיל ה, "שיח היחסי� כתשתית להכרעה"זפר�   182

 
 
 
 




