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 ,רחמהבתוךאותךהנושאתהאשהאינה~ס

אות,ךהמגזלתהאשהאלא

אותך.המגזלהגבראו

 2נולזלאאשרלילזמכתבפאלאצויאוריאנה

מבואא.

ירוס-חקקטלר"זשלערעורואתהעליווהמשפטביתקיבל 2005בינואר

בתל-אביב-המחוזיהמשפטביתשלזינופסקעלירוס-חקקאביטלר"וז

זולאמץזכאיותאינוהוהקייסהמשפטיהמצבפיעלכי ,קבעאשר , 3יפו

ביתמשקומנהלותזוגכבנותיחזחיותאשר ,הנשיסשתי .זושלילזיהאת

מונתהמהואחתכלאנונימיות.זרעמתרומותילזיסשלושהילזו , 4משותף

 ,זושלילזיהאתזולאמץביקשוהוובמקבילרעותה,ילזישלכאפוטרופסית

כמוממש ,מלאהמשפטיתהורותהילזוביוההורהביויוצרשאימוץמשוס

המערערותהמשיכואפוטרופסות,צווילמתובמקבילהביולוגית.ההורות

המשפטביתיזיעלנזחתהבקשתוכאמור,אימוץ.צווילקבלבבקשתו

המחוזי.

לסביותאימהותשלצולבאימוץלמנועעקרוניתמניעהאיוכיבקבעו

 ,נשיאושלמפיו-העליווהמשפטביתעשה ,זושלהביולוגייסילזיהאתזו

פסקשלהתקזימיכוחואתולצמצסלהגבילרביסמאמציס-ברקאהרו

כזינרתס 5המפורססהברקיקטו ?Iהז;כירוס-חקק.בענייובערעורזינו

זו:נקוזהוהזגשחזורלהזגיש

חז-מינייסזוגותשלבזכותסעקרוניתלהכירנתבקשנולא ,ראשיתיי

נבחנתהיתהלאלאמץהמבקשתשלהמיניתנטייתה ] ...נילזיסלאמץ

לטובתהואיזהעלאימוץאס ,הספציפיבמישוראלאהעקרוניבמישור

יחיז.למאמץאימוץצולמתומיוחדותנסיבותקיימותוהאסהמאומץ

בענייננו.הזיוהוא

למאמץאימוץצולקבללמבקשתהביולוגיתהאסביוהאינטימיהקשר

באימוץבחשבוולקחתושישעובדתינתוןהנו-חז-מיניזוגהיותו-יחיז

יחיז.

למינהל.המנללההאקזמיהמסלוללמשפטיםהספרתיב ,מרצה ,למשפטיםזוקטור

שלהמשפחתיבתאאימוץשתיים,גםשיאמאייבפאנלהרצאהעלמבוססזהמאמר

ומגזרםינשיללימוז-13היהשנתהננסיי,ההומו-לסביתותיבזוגוהנרההותמאשתי

מלאהגרסההמאמר.שלמקוצרתגרסהזוהי . 2005באפריל 5 ,סטיותיפמינולתאוריות

נתבולמערנתמורגתמרריילז ,גרוסאיילריילזתוזהיי.המשפטייבנרךתופיעהמאמרשל

המועילות.הערותיהםעלייהמשפט"העת

 ;נורמטיבינתווהואאיו

משותף;לאימוץיחיזאימוץהופךהואאיו

לכו;קוזסהיהשלאמשפטיסטטוסיצירתבואיו

י;ואשתואישיכחז-מיניבזוגהכרהבואיו

מושגיס(כמשמעותהאחרשליזוגובויכמהסאחזבכלהכרהאףבואיו

האימוץ).לחוק ) 1 ( 3בסעיףאלה

קביעהבמסגרתהאישייםבנתוניםהתחשבותהואבושישכל

מיוחדותנסיבותשללקיומוובאשרהמאומץלטובתבאשראינדיבידואלית

חז-מינית.משפחהיזיעללאימוץלא-יחיזלמאמץאימוץצולמתו

למהותהמשקללתתישהאישייםבנתוניםזוהתחשבותבמסגרת ,כמובו

שאיוחשובנתווהיאזומשפחהשלהחז-מיניותהקטיו.חיבההמשפחהשל

בוההתחשבותאתהופךשאינועובדתינתוןזהו ,זאתעסממנו.להתעלס

 . 6 ).ט.צ-שלי(ההזגשות "חזשבסטטוסמשפטיתלהכרה

 ,"אינזיביזואליתקביעה"ב(פעמייס),אישייס"ב"נתוניסמזומכלומר

ולאפעמייס) ,(שוב "עובזתינתוו"וב(פעמייס)מיוחזות"ב"נסיבות

 ,"העקרונימישור"בולאהספציפי"מישור"בפוסקהמשפטביתיינורמטיבי".

בהורותהכרהביוהמשפטביתקושרמזוע .ןולקוראותלקוראיסמספרהוא

כךכלהמשפטביתחוששמזוע 1הומולסביתבזוגיותהכרהוביוהומולסבית

זוגמתבהורותלהכירבכללאפשרוהאסהומולסבית?בזוגיותההכרהמו

 ? 8בזוגיותולהכירמבליוחקקירוסהזוגבנותשלהמשותפתההורות

 ,לזעתי ,שמסוותבחרזותרוויירוס-חקקבענייוהרובשלזינופסק

 ,לכאורה 'יהורותרישיווייכאואכנהשאניבמההקשורה ,עיקריתאחתחרזה

שלזרךעלהומולסביתבזוגיותהכרהמפניהחששביומיטלטלהזיופסק

המרכזישהחששסבוראניהילז.טובתשלשיקוליסוביושיפוטיתחקיקה

 ,המיעוטשופטישלזעתסמחוותכמוהרוב,שופטישלזינסמפסקשעולה

מולאישור ,כללבזרך ,זקוקהאינההטרוסקסואליתשהורותלכךקשור

ולאבהמש)ך.כךעל ,הטרוסקסואליבאימוץמזוברכאשר(למעטהמזינה

עס ,האחרונותשבשניסאלא ,המזינהמולאישורזקוקהאינהשהיארק

הקשר ,נשואותלאאימהותשלוהמשפטיתהחברתיתהלגיטימציהעליית

אסכלומרלחלוטיו·כמעטנותק ,הטרוסקסואליתזוגיותלביוהורותביו

 ,בלבזנשואיסלזוגותבלעזיבאופוניתוהאוטומטי "ההורותיירישיוובעבר

המשפטית-תרבותיתהמוצאהנחת(והריהטרוסקסואליסויותריותרכיוס

ברישיווזוכיסאחרת!)הוכחלאאשרעזות/הטרוסקסואליסשכולנוהנה

האישי.למעמזסקשרבלאאוטומטיהורות

ומופיעהעליווהמשפטביתשלזינומפסקנעזראשרנוסףשיקול

 ,רוטלויסביונההשופטת ,המחוזיהמשפטבביתהמיעוטשופטתשלבזיונה

בזכויותיהסמאוזמעטזוהעליווהמשפטבית . 9הילזיסלזכויותקשור
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בפרט,ירוס-חקקהזוגבנותשלילדיהןשלובזכויותיהםבכללילדיםשל

משפחה,לענייניהמשפטביתשללהכרעתוהאחרונההשאלהאתומותיר

שתיכלללהראויאשרדיהעקרוניתשאלהאינההילדזכויותשאלתכאילו

המשפט.ביתעורךאשרהאינטרסיםאיזוןבמסגרת

והורותהטרוסקסואליות[ישואיו,ב.
בתפיסהלדעתי,נעוצים,להורותהרישיוןלשאלתההיסטורייםההסברים

הליברליבגלגולמכןולאחר , lהגברסכרכושוהילדיםהאישהשלהעתיקה

מבחינהלפרטיות.הזכותשללתפיסהההורותשלהקנייניתמהראייה ,שלה

שמצייןכפיאפוא,נובעתלהורותהמודרניתהזכותמשפטית-אנליטית,

לפרטיות:הזכותמןשיפמן,

II עלספקללאמשתרעתהיחי,דצנעתעלההגנהאולפרטיות,הזכות

אחריםשלמעורבותמתבקשתכשאיןהפרטברמתאינטימיותהחלטות

התערבויותלהרחקתהדרישהאתלבססכדיבהוישהפוזיטיבי,סיועםאו

הםכאשרחופשית,בהסכמהבוגריםביןביחסי-מין ] ...נחדר-המיטות''מ

עובדות,העלמתוללאמרותאותלותיחסישלניצולללא ,בצנעהמתקיימים

שלזכותואתלחזקכדיבוישזהאינטרסגובר.התערבותבמניעתהאינטרס

 . llIlלאואםלעולםילדלהביאברצונואםבעצמולהחליטאדם

היאלפרטיותזכות-העלשלכתת-קטגוריהלהורותהזכותעלחשיבה

זכותשלכתת-קטגוריהזוזכותעלהחשיבהמאשרניטרליתיותרלכאורה

ההפרדהבעצם ,בתוכהמגלמתזוחשיבהגםאך/האב. IIבעל IIהשלהקניין

הספרהלביןלהתערב,למדינהלהאלשבההפרטית,הספרהביןיוצרתשהיא

במונחיאו ,האבשלפיהעתיקת-יומין,קנייניתתפיסהאותהאתהציבורית,

המשפחה,אדוןהוא , lZ(Pater Familias (פמיליאסהפאטרהרומי,המשפט

עבורלהורותאוטומטיברישיוןלפיכךחפץהפטריארכליהסדרהמדינה.ולא

הנורמטיבי.המודלעלעונותאשרהמשפחות

הילד,זכויותגישתעםחריףבאופןמתנגשאוטומטיהורותרישיון

"כלהפוטנציאלים,ההוריםשלכשירותבדיקתמתבצעתלאשאםמשום

כלשהיהכרהעויןהפטריארכליהחברתיהסדרולכןהורה",להיותיכולאחד

ולאלואיןהפטריארכלי,החברתיהסדרנולד.לאשעודהילדשלבזכויותיו

אבישלוחובותיוזכויותיוסביבכולומאורגןוהואהילד,טובתעםכלום

 . l3המשפחה

וכסיבהלהגשיםנועדושהנישואיןכמטרההרומנטיתהאהבהכידוע,

מוסדשלההיסטוריהשלמאודמאוחרבשלברקלתמונהנכנסהלהם

המטרותאחתהייתהזאת,לעומתילדים,הולדת .-l419הבמאההנישואין,

נחשבהובפועלבכוחפיריוןכושרללאזוגיותהנישואין.מוסדשלהעיקריות

"הקשרלגיטימית:לאלזוגיותומרכזיים)רביםבחוגיםנחשבת,(ועדיין

הרווחתהעולםבתפיסתביטוילידיבאלהולדהנישואיןשביןההדוק

וילדיונשויהטרוסקסואלימזוגהמורכבתגרעיניתמשפחההיאש'משפחה'

 • lSIIהמאומציםאוהביולוגיים

לשניגנטיבקשרקשוריםהצאצאיםשבההגרעיניתהמשפחהמנג,ד

בהבניהשמדובראףמוסרית,והנכון IIטבעי IIהלמצבנחשבתההורים

(פיריוןהפיריוןכושרביןוהמשפטיהתרבותיהקשר . l6ומשפטיתתרבותית

ביטוילידיבאהזוגיותשלוהלגיטימציהבפועל)(פיריוןילדיםהולדתבכוח),

 721/94בבג"ץקדמייעקבהשופטשלדינובפסקבמיוחדמזוקקתבצורה

 : l7דבילוביץבןלישראלאווירבתיביעלאל

II במושגיינתקבלקשרבלשוננוקשוריםזוג'ו'בתזוג'בן'המושגים

המיניםמשני-זוג'ו'בתזוג'בן'כןאםאלא'משפחה'לךואין'משפחה';

פרטיםשניההופךהקשר ] ...נדו-מיני")זוג II(להלן:תשתיתהאתמרכיבים

 oבהחלטתםמתאפייןהלשונית-חברתית,במשמעות 'וג'זל-המיניםמשני-

עניין(להלן: 163 ) 1 ( 2005עליוןתקזין ,פורסם)(טרםמ IIהינ'ירוס-חקק 10280/01ע"א

ירוס-חקק)·

 . 73 ) 1978מתרגמת,אהרן(שינולךלאאשרלילךמכתבפאלאצייאי

פלונית).עניין(להלן: l) 831תש"ס(פ"מ ,הי"מנ'פלונית 10/99 )א"ת(ע"מ

המשפטייםהתנאיםשניהםמשותףביתמשקוניהולאישותיחסיקיוםכלומרכזוג,חיים 4

הישראלי.במשפטבוריבצכיזועיםמוכריםלהיותכזילקייםשיש

כקאנוןהדבקיהטקסט(ה)קאנון:שלהעמזותייעמיתריראו ,דבקהנשיאשלסגנונועל

 . 81(תשנ"ח)כאמשפטעיוני "בהתהוות

לפסקאות(החלוקהברקהנשיאשלזינולפסק 22בפסקה , 1הערהלעיל ,ירוס-חקקעניין

שלי).

הייהלככיהקובע ,היטהשפלחוק-יסוז: )ב( 20סילאורזואמירהשלתוקפהמהומעניין

 '.יהעליוןהמשפטביתזולתמשפט,ביתכלמחייבתהעליוןהמשפטבביתשנפסקה

ההכרהןיובבהורותההכרהביןההפרזהכי ,ובצזקמציין,מצאלנשיאהמשנהאכן,

בזוגיותהכרהלזעתו,מהווה,הומולסביתבהורותהכרהמלאכותית;הפרזההיאבזוגיות

מצא.השופטשלזינולפסק 11בפסקה ,שפראוהומולסבית.

 . 894-887יבע , 3הערהלעיל ,פלוניתעניין

 J.R. Wegner Chattel orהעדבי:במשפטלמשלראו ,הגדבכרכושהנשיםתפיסתלעניין 10
41--69 ) 1988 , Person? The Statlls ojWomen in the Mishnah (New York . ראו

שלמשפטיותהשלכות-ישראלימשפחתשלהמפוספסתהזהותייתעוזתגולזשמיזטחי

המקובלבמשפט . 238 , 217(תשס"א)זהמשפטחז-מיני"זוגיזיעללאימוץבנוגעהפסיקה

 : Blackstoneיזיעלשנוסחהכפי , Covertureה-זוקטרינתזועהי
iage, the husband and \vife are one person in la\v: that is, the very חB]y Ma [ 

, being or legal existence of the \voman is suspended during the marriage 
or at least is incorporated and consolidated into that of the husband, under 

s everything." W. Blackstone nחvhose wing, protection, and cover she perfo \ 
. Conlmentaries on the Laws oj England (Chicago, vol. IV 1979); B.A 

Babcock et al. (eds.) Sex Discrinlination and the LaIV: History, Practice And 
17-18 ) 1996 ,. Theory (Ne\v York, 2"d ed . 

 . 665 , 643 )(תשנ"גכחמשפטעיונילזיון"פתיחהקוויהחזשה:המשפחהייעלשיפמןפי 11

555(תשנ"ח)כזמשפטעיוני "ומשפחהגבולותזכויות,ייעליגתבלכר-פריאגםראו ,539 . 

12 67-, 5-29 ) 1990 , J.F. Gardner Women In Roman Law And Society (London 
) 1962 , 68, 137-154; B. Nicholas An Intl'oductioN to Roman Law (Oxford 

80-82 . 
כותביםישנםכי ,בקצרהכאןאזכיראולם ,זהמאמרשלממטרתוחורגהזדבאמנם 13

אי-וכילפרטיות,הזכותעלנההגמחייבתשזווקאזוהיאהילזטובתכייםהסבור

הנובעיםומשמעותייםרביםפסיכולוגייםרונותיתלהישיל,דההורה-ביחסיההתערבות

הספראתלמשל, ,ראועצמם.בפניחשוביםערכיםהמהוויםההמשכיותומןהיציבותמן

 J. Goldstein, A. Freud, A.J. Solnit & D .זו:תפיסההמקזםביותרהמפורסם
) 1984 , Burlingham Beyond the Best lnterests ojthe Child (New York . 

14 Y. Merin Equality jor Same-Sex Couples: The Legal Recognition oj Cay 
26-27 ) 2002 , Pal·tnerships In Eltl'ope and the United States (Chicago ; הקרזי

שלויחסולנשיםחשובהכאפשרותת 1רווק :הגזולהיירוהעסקסיולזקנהיליבתולהדביימע

916(תשס"ג)כחמשפטעיוניכלפיה"הישראליהמשפט ,903 . 

 . 919יבע , 14הערהלעיל ,הקר 15

16 G. Bernstein "The Socio-LegaJ Acceptance of New Technologies: A Close 
1047 , 1035 ) 2002 ( . Look at ArtificiaJ Insemination" 77 Wash. L. Rev 
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כפר'נ(רצ(לןם; .לד(הו(עםב(חד(רוט-חקקהזןגבנות

ש(יטה(יצורשאפההפטריארכ(יתהעו(םפת Pהש

את P(תחזכזיזואתהפרטים,ש(בפריווהי(ה Pהש(

שר Pהנוצרוכךו(הנציחה.במשפחתוהגברש(יטת

ונישואיופריוומיו,ביו Pהב(-ינות

מבטאת,זהבהקשר'משותפת'ומשותפת;חייםמסגרתלקייםהשנייםשל

מושגיתומבחינה-הבראשיתיתשתכליתםאישותחיי ,ובמיוחזהיתרבין

ויאמראלהיםאותם'ויברךלעולם:צאצאיםלהביאהיא-בלעזיהאי-אפשר

בכזילא ,כןעלכח),א,(בראשית,את-הארץ'ומלאוורבופרואלהיםלהם

חזוה'הזזווגות'שה'זוג''הזזווגות';המבטאלפועלבטבורו'זוג'המושגקשור

 , 18'משפחה'/!עללזברניתן-קיימיםשאלהבמקוםורקהם,

השופטשלבלשונו/!זו-מיניים/!הטרוסקסואליים,זוגותשישנםהעובזה

אינהילזים,להוליזמעונייניםאינםאולהוליזיכוליםאינםאשרקזמי,

ההטרוסקסואליהזוגשלהבלעזיתהלגיטימציהמןמוריזהואינהמעלה

הנשוי:

כלולאלעולם,צאצאיםלהביא-רוצהאו-'מסוגל'זוגכללא/!אכן,

בהקשרב'חריגים',איןברם,לעולם,צאצאיםלהביאמנתעלכזההופך'זוג'

תנאיכןועל'זוג',המושגשלהמושגית-עקרוניתבמשמעותולפגועכזיזה,

 , 19שונים/!מיניםבנישהםבכךנעוץ-'זוג'שנייםשללהיותםמוקזם

בפריוןהקהילהשלשליטהליצורשאפההפטריארכליתהעולםהשקפת

/!אביאוהמשפחה/!(/!ראשהגברשליטתאתלתחזקכזיוזאתהפרטים,של

פריוןמין,ביןהבל-ינותקהקשרנוצרוכךולהנציחה,במשפחתוהמשפחה/!)

ונישואין:

Society traditionally controlled reproduction indirectly " 
through defining who is to have sexual intercourse with whom 
and under which circumstances. A related assumption concerned 

the relationship between maniage and sexual intercourse. For 
centuries it was socially accepted that sexual intercourse should 

• 2o ייtake place within the family 

אתיוצרתהפטריארכליותבאטלר,ג'וזיתכותבתזו,לתפיסהבהתאם

משפחה:וקרבתנישואיןמשפחה,ביןהבל-ינותקהקשר

, K]inship does not work, or does not qualify as kinship [" 
unless it assumes a recognizable family form. There are several 
ways to link these views, but one way is to claim that sexuality 
needs to be organized in the service of reproductive relations and 

, that maniage, which gives the legal status to the family form or 
rather, is conceived as that which should secure the institution 
through confening that legal status, should remain the fulcrum 

 that keeps these institutions leveraging one anotherיי 21 •
לגיטימיותעלומקריןרב-עצמהבאופןפועלהפריוןשכושרמכאן,

הזוגיותאתהופך-בפועלאובכוח-פריוןכושרשלקיומורקהזוגיות;

במילים ,הפריוןמטרתאתלממשיכולהכזוזוגיותשרקמשוםלמוכרת,

החמיםהפרטיםשלהמספריתהזרישהבצזכוללת,הזוגיותהגזרתאחרות,

הנההיוםשלבישראלהפריוןשזרישתמכאןהפריון,זרישתאתגםבה,

פריוןזווקאולאו 22גריר)ז'רמייןשלבלשונה ,!/איזאית(/!פוריותבכוחפריון

בהגזרתנוסףבסיסימרכיבהנהשההטרוסקסואליותלמזיםאנחנובפועל,

אךאפשריפריוןההטרוסקסואלי,הפטריארכלישבזמיוןמשוםהזוגיות,

אתלמוטטעשויהאחרתאפשרותכלומאישה,מגברמורכבהזוגכאשרורק

להוליזיכולותשנשיםכךעללרמזעלולהשהיאמשוםהפטריארכלי,הסזר

לגבר:להיזקקמבלי

נשיםשלכוחןאתמנטרלנישואיןלביןוהורותהולזהבין/!הקישור

מיחסיהמושפעתמשפחתיותלצורתאותןקושר ,האנושיהמיןכמוליזות

כוחלהפעילמסויםלגברומאפשרתלנשיםגמיםביןשוויםהלאהכוחות

 , 23וילזיה/!האישהעל

 ,שלנומהאנושיותהנובעתככזוטבעית,כזכותנתפסתלהורותהזכות

במשפטהאזם,לכבוזאועצמיתוהגשמהאישימימושלצורךחשובהוכזכות

יסוז:כזכותהוכרההיאהישראלי

נמצאאותנזקהפותהליךכיהמזינהשללטיעונהלהסכים/!נתקשה

ביסוז-היאלהורותהזכותלהורות','הזכותמיזרגשלביותרהקיצוני'בקצה

היאהאנושי,המיןשלקיומוהיאבתשתית-כל-התשתיות, ,כל-היסוזות

עוצמהבעלתהיאזווזכותאישה,שלשאיפתהווזאי-האזםשלשאיפתו

 , 24המזינה/!שלכטענתהטענהעללהתגברתתקשהשלאעזכה-רבה

עמוקצורך-נפשבאותוליל,דבמשאת-הנפשהואש/!עיקרמשוםוזאת

באינסטינקטהואעיקר ;ל~~ואיננואישהשלבנפשההבוערלהורותוקמאי

ובשוקקותבצורךתרצו:אםההמשכיות,ובכורחהאזםשלההישרזות

 , 2Sבאזם/!המולזלהורות

אינהכללשהיאעז/!טבעית/!,כךככלאפואנתפסתלהורותהזכות

לחופשהזכותאגב,העיסוק,לחופשהזכותלמשלכמובחוקי-יסו,דמוגנת

שזרישתנפסקוכמ ,להגבלהניתנתבחוק-יסוז,כאמורהמוגנתהעיסוק,

משוםיסוז,כזכותזוזכותשלמעמזהאתסותרתאינהכשלעצמה,רישיון,
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שלצורההיתרביןהיארישיון(זרישתמבוטלותלאקנייניותמגבלותישנן
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הזכותאתמאשרמסתרב,להגביל,קשהיותרהרבהבנשים),ה/!בעלות/!זכות
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להוליזמסוגליםאינםהזוגבניכןאםאלאמתעוררת,אינהכללשהיאעז

שיפמן:פנחסשלהבאיםמזבריומשתמעהזרב , 27חיצוניתהתערבותבלא
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 ,הילוזהעיזוזבאמצעותהקהילהשלפיזיתהישרזותהקהילתי:לאינטרס
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קרוביבין(כלומרעריותיחסיהיאשכזהלמצבהמובהקתהזוגמהלהורות,

העבריבמשפטלמשלאובחוקשהוגזרומסוימותקרבהמזרגותמשפחה

 ,)!/הלעב!/שאינולגבר/!אשת-איש/!בין-

(שלילוזהשבעיזוז(היהוזי)הקהילתיהאינטרסישראלבמזינת

הורותולקבללזמייןהפטריארכלילסזרהנראה,ככל ,רשפ):'/יהוזים)

במסגרתשלאואףהזתי,הנישואיןמוסזבמסגרתשלאהטרוסקסואלית

הצליחהה/!קזמה/!שבוהמקוםהיאיהוזיםשלהורותכן,כיהנהכלל,זוגיות

המושגקייםלאאמנםביהזותניכר,באופןהמשפטייםההסזריםאללחזור

שזינישהעובזהוייתכןנפרז),ענייןהיא(ממזרותחוקיים/!לא/!ילזיםשל

קזמה/! IIלסייעההיהוזיתההלכהעלבעיקרםנשעניםהאישיהמעמז

בביקורתשכונהמהשגםספקאיןאן iההורותבתחוםשורשלהכות

ללגיטימציהפחותלאעזר 2911הפוריות/!פולחןהציונותשלהפמיניסטית

החורגתהטרוסקסואליתהורותשל ,המשפטיתוהןהחברתיתהןולקבלה,

הנישואין,ממוסז

II הפוריותפולחןII ,גורמים:כמהשלמשילובהייזלטון,טוענתכןנוצר

ישראלמזינתשלהמעורערהביטחוניהמצבבשואה,יהוזיםמיליונירצח

גאותישנההייזלטון,מציינתמלחמה,כללאחר(ואכן,הקמתהמרגעכרב

הלאישראלשאזרחיהחששכלומרהזמוגרפי/!,ו"האיוםהיהוזית)בילוזה

אתהיולזתזוהיאשהאישהכיוון , Jהיהוזיםסעלבמספרםיעלויהוזים

שייןאינוהוא , Jlפוליטיזציה ,אלהתהליכיםבעקבותהרחם,עברהילזים,

זוגה),(ולבןלאישהחיצוניותשהןמטרותלצורןמגויסאלאלאישה,עוז

שמינזמהלעתיםכיעזהפריון,באיזאולוגייתרוויהכההישראליתהתרבות

כראוייםאףולעתיםכחריגיםנתפסיםלעולםילזיםלהביאשלאשבוחרים

שלזבריואת II/!פגומותבספרהמצטטתלירבמנשרוניתהסופרתלגינוי,

 ,בישראל"המבחנההפריותל"אבי ,לזרביוהנחשב,משיח,שלמהפרופסור

מקננתהיאמסרטן,פחותלאאנושהמחלה][היאהעקרותמחלת IIשהקובע

לאהגברמנוזה,נעשיתהאישההילזים,חסרתבמשפחהגוףבכלומתפשטת

ושואללעשותמגזילאףהוא , J211מתקיימתלאוהמשפחהבקהללבואיכול

השאלהאתהאישהמעמזלקיזוםהוועזהבישיבתזיוןבמהלןרטורית

אוליאחז,אף-ילז?עלמוותרהיהשהואפהיגיזמאתנו/!מיהבאה:

 , 3311מופרעיםהםוגםמהאוכלוסייה,אחוזחלקיקי

מעונייניםשאינםמיהפוריות",פולחן IIבלהשתתףשמסרביםמיכלומר,

רבותובזתותבתרבויות ,ואמנםזו,עולםתפיסתלפימופרעים,הם-בילזים

 II/!הפקרותכגוןמיני,חטאכללובזרןחטא,שללתוצאהנחשבתהעקרות

שלפיהמזעיתתפיסההתפתחההאחרוניםבעשוריםמזאת,יתרה , 34מינית

נפשיתממחלהנובעתכלומרפסיכוגנית,תופעההיאהעקרותרביםבמקרים

העקריםבאישהאובגברהאשםהטלתכלומר , 35אורגניותמבעיותולא

שללתפיסהמוסרי,פגםאוחטאשלכתוצאההעקרותמתפיסתהשתנתה

 ,גרירשלשלבספרההפרקככותרתנתפסת,העקרותכ,ןאוכןנפשי,פגם

 , 36כקללה

אוגבריםשניביןהזוגיהקשרביולוגית,מבחינהכיאפואהיאהטענה

בקשרשגבר(ווזאילסביבקשראישהאףשכןעקר,קשרהואנשיםשניבין

ניסוחו ,זוגהבתעםמיןיחסיקיוםבעקבותלהרותיכולהאינה ,הומואי)

לעובזהערכית,מבחינהלניטרליאותוהופכתביולוגי/! IIכזהטיעוןשל

עלהמתבססתערכי,שיפוטנטולתעמזהזוהיהאומנםפשוטה,מזעית

משוםמזעית,מבחינהשגויהטענהזוהילסביותלגבילפחותמזעית?עובזה

 o , 3בביציתןביציתלהפרותכיוםניתןהשיבוטטכניקתשבאמצעות

 , 768 'בעשם, 18

 ,שםשם, 19

20 1047 , Bemstein ,sllpra note 16, at p , 
21 ) 2002 ( J, Butler "ls Kinship Always Already Heterosexual?" 13 Dijfel'ences 

14 , 
 , 71 ) 1992מתרגמת,גיא ' J (האנושיהמיןפוריותשלהפוליטיקהוגורל:מיןגרירזי 22

 , 920יבע , 14הערהלעיל ,הקר 23

2458"ץבג 24  ) 4כר(פ"ר ,עובריםלנשיאתהסכמיםלאישורהוועדהנןחדשהמשפחה 01/

חשין),השופטשלריכופסק(מתוך 447 , 419

 , 445 'בעשם, 25

4769"ץבגלמשלראו 26  2621/04"ץבג ; l) 235, 261כר(פ"ר ,התחבורהשרנןמנחם 95/

 , 1059 ) 3 ( 2005עליוןןיתקרפורסם),(טרםוהתעסוקההמסחרהתעשיהשרנןזולטק

 ,חיותהשופטתשלריכהלפסק 8-7פסקאות

 , 939-938יבע , 14הערהלעיל ,הקר 27

 , 645יבע , 11הערהלעילשיפמן, 28

 , 74-52 ) 1978מתרגמת,גלי(כהישראליתבחברההאשהאדם:צלעהייזלטון ,ל 29

 , 57-54 'שם,בע 30

 , 57 'בעשם, 31

 , 19 ) 2005 (פגומותלידבמכש 'ר 32

שם, ,שם 33

בתרטיות(בעיקרהתרבויותמןדבבותגריר,שמצייכתכפי , 76-75יבע , 22הערהלעילגריר, 34

גדבשכליילחשובומקובל ,אישהשלרקלהיותיכולה ,הגררתהמעצם ,עקרותפוליגמיות)

מספוררטתאמכותויצירותרביסעםסיפורי,ך"התכ , 55יבע ,שם ,"סורסכןאםאלאפורה
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 , 84 'בעשם, 35

 , 77 'בעשם, 36
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זוכלומר ,"מסורתית"ההגרעיניתהמשפחהכיבחשבוןלוקחיםאם

 ,המיזהאמתהיא ,לזהזההנשואיםהטרוסקסואליםזוגמבניהמורכבת

 ,(וזאתמתבהרתההומולסביתת 1העקרשבהנחתהאיזאולוגיתהיההט

מהווהאינהלעולם-מבחירהאוכפויה-הטרוסקסואליתשעקרותמשום

מתערטלתהאיזאולוגיתההטיה .להורות}אולזוגיותבזכותלהכרהמניעה
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הםאחזמבוגרשבראשומשפחותבפנישעומזיםהקשייםכיהכרהמתוך

ניסוחולמרות .מבוגריםשנישמאשהמשפחהבפניהעומזיםמאלהשונים

עומזותשנשיםהעובזהלנוכחכיהיהברור ,כביכול "ניטרלית"הזכרבלשון

שלבעונייורבהבמיזהלטפלנועזהחוק ,החז-הוריותהמשפחותרובבראש

 • J9ולפרנסםילזיהואתלבזולגזלונאלצות ,אימהותגםשהונשים

 ,החז-הוריותבמשפחותהמחוקקהכרתלאחרשניםארבע-עשרהאולם

אחת .יותררחוקהלהיותיכולהלא "חז-מיניותייבמשפחותשהכרהזומה

 , 40גרוסאיילשמבקר ,"כמו"הגישתשלמגבלותיההיא ,העיקריותהסיבות

המשפחהכמוייהיאההומולסביתהמשפחהכילהראותהניסיוןכלומר

כאמתההטרוסקסואליתהגרעיניתבמשפחההשימוש ."ההטרוסקסואלית

מוזלעלעונותשאינומשפחותשלהלגיטימיותמיזתתיבחןשלפיההמיזה

מפניהחששואת ,שביסוזההפטריארכליתהאיזאולוגיהאתחושף ,זה

בסופו ,אילהבעלולאשר ,החז-מיניתבמשפחההגלוםהחתרניאליהפוטנצ

 .הפטריארכליהסזרשללהתמוטטותוזברשל

ביותרהמסוכןבצומתממוקמתהחז-מיניתהמשפחהכו:כיהנה

הנשיםזוגאוהגבריםזוג-ההוריםהו ;הפטריארכליתהמבטמנקוזת

 ,הפטריארכליתההטרוסקסואליותעלתיגרקוראיםבראשההעומזים-

 .הבאבחלקשיפורטכפי ,זומשפחהבתוךהגזליםהילזיםוהו

בוןהמפגשנקודתהורות":"רושווןג.
ומגבלותווהולדלוכווותההורוסוכווות
ההטרוסקסואלוהדמווןשל

הוריםהתעללותשלבהקשר-לקלישאהכברשהפכו-האמירותאחת

צורךשאיורקלא ;ילזיםלהוליזיכוליםואחתאחזשכלהיא ,בילזים

 . 41הוריםלהיותהזכותמוקניתשלכולנואלא ,הורותרישיוןבקבלת

והיעזר ,גיסאמחז "טבעי"ומאליומובוייונכעלהורותזכותשלקיומה

מהולזתגורלהרותפחותפעולות(לעומתגיסאמאיזךברישיוןהצורך

 ,ופיקוח}שיוןירזורשותאשר ,קפהביתפתיחתלמשלכמו ,וגיזולםילזים

שהרשויותהואהרישיוןזרישתמאחוריהרעיוןתמיהה.לעוררצריכים

להיותכשאמור ,המבקשתאוהמבקששלכלשהיכשירותבזיקתעורכות

זרישתלביו ,רישיוןלקבלכזיבהולעמוזשישהזרישותביורציונליקשר

מותנהשביצועההפעילותאתלבצעהמבקשתאוהמבקששלהכשירות

הזרןת lו Jךיש
יכדהןלתעתןזא

רההןכמשלשךמסןה

במטרה ,) ex ante (הכשירותשלמואשבזיקהזוהירישיון.שלבקיומו

 .נכווהלאלאזםרישיוןיינתןאםלהיגרםשעלולנזקלמנוע

לאחורק ,בכללאם ,מתערבותהרשויותלהורותהכשירותבשאלת

כלומרכשירים.אינםםישההורמסתברכאשר ,) ex post (נולזושהילזים

שהטרוסקסואליםהיאלהורות,בנוגע ,והמשפטיתהתרבותיתהחשיבה

אםרקאחרתלהוכיחוניתן ,אחרתהוכחלאעוזכל ,הוריםלהיותכשירים

אינםאישהאושגברההוכחה .במשימתםונכשלים ,להוריםהופכיםהם

 .ילזיהםשלובגופםבנפשםחקוקהלהיותצריכההוריםלהיותזכאים

 ,זיועריכתרישיון ,נשקלהחזקתרישיון ,עסקרישיון ,נהיגהוןיריש

בבחינותזהיעמזורשים ,ברפואהלעיסוקאוחשבוןלראייתרישיון

נותניםלאהרלוונטיות.הפעולותצועיבהתחלתילפנובקריטריונים

יכוללאהוא ;לנתחהאפשרותאתממנולשלולכזיחוליםלהרוגלמנתח

יתרה .המתאימיםהכישוריםביזיושישהוכיחלאאםלנתחלהתחיל

שלארוכהתקופהגםנזרשתוןירישלקבלכזירביםבמקצועות ,מזאת

מולמנועהיכול ,ומנוסהמורשהמקצועבעלשלפיקוחותחתהתמחות

הבלםזוושתואתלנהיגההמורהאתזכרו ;לתקנואושגיאותהמתמחה

 .מושבולמרגלותשמותקנת

אצייןת.יבינורמטהטרוסקסואליתבהורותכשמזוברכךלאאבל

 ,נזרשוהוגםהיסטורישבאופוהטרוסקסאליותהורויותשישנו ,כאו

זעותמשוםוזאת ,מראש "רישיוןיילקבל ,היוםעזנזרשותרבהובמיזה

שהוזכרכפי ,וכמובו ,חברתי-כלכליובמעמזבמוצאשקשורותקזומות

 "הורותוןירישייקבלתלאחררקמתבצעהטרוסקסואליאימוץגם ,לעיל

ות;יבזוגההכרהלעצםקשוראינוהטרוסקסואליץאימואולם ,שכזה

הכשירותמשאלתומנותקעצמאיבאופומוכרתהטרוסקסואליתזוגיות

 .להולזההביולוגית

שלבזכותםעוזמזוברלאכבר ,גולזשמיזטטוען ,באימוץמזוברכאשר

 ,) 42נולזלאשעוזהילזשלזכותומול(אללהורותהפוטנציאלייםההורים

כלאתלויספקאשר ,תקיןמשפחתיבתאלגזול"לזיהשלבזכותואלא

אלא . 4J "עצמומשותשיעמוזבוגרלהיותועזולגזילתולהתפתחותוהנזרש

המוזלמושונה ,ירוס-חקקבענייושנתבקשהאימוץזוגמתצולבשאימוץ
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בברשהילזיםמפניהאימוץ,בחוקביטויליזישבאאימוץשלהקלאסי

בילזיםמזוברואיןלאמצם,המבקשתהאםעםיחךמשפחתיבתאחיים

המשפטי)ולאהרגשיבמובןאימוץ(לפחותצולבאימוץזה,במובןבית.חסרי

משפחתייםבתאיםילזיםלליזתאנלוגיהומולסבייםמשפחתייםבתאים

אלאהמזינה.מןמראשאישורלבקשבלאקוריםשניהםהטרוסקסואליים:

יירישיוןהואפורמלית,משפטיתבהכרהלזכותכזילאישורזקוקשהראשון

אוטומטי.באופןזובהכרהזוכההאחרוןואילוההורותי,'

אורווקה)אישה(למשליחיזהורהיזיעלאימוץזאת,לעומת

לאותהלכאורהמשתייכיםרווקה,אישהעבורשנחתםפונזקאותהסכם

שלהבזילמשום"לכאורה",ההומולסבית.ההורותעםיחזמקריםמשפחת

רווקיםגבראואישהשבראשוהמשפחתיהתאההומולסביות,מהמשפחות

משפחותחוקבעקבותוזאתהישראלי,במשפטמשפטיתלהכרהכיוםזוכה

זרעמתרומתילזהיולזתהפמיניסטיתהאישהגםזה,במובןחז-הוריות.

קניינובילזהרואההפטריארכליתהמסגרתבתוךפועלתלבזהאותוומגזלת

מראש.הורות"יירישיוןלקבלההורהמןזורשתאינהולכןההורה,של

ילזיםלהוליזהטרוסקסואלייםמזוגותהמונעותפריוןבעיותכאמור,

ללאהזוגבניאתההופךמוסריכפגםנתפסותחיצוניתהתערבותללא

חוצת-תרבויותהיאזותפיסה . 44אחרתיוכיחוהםכןאםאלאכשירים,

 . 4Sהפטריארכליהחברתיבסזרמרכזינזבךומהווה

הזברזתיים,זיניםהנםוהגירושיןהנישואיןזינישבהבישראל,

זוגיותעלהןמבוססתהמשפחהביהזות,שלפחותמשוםבמיוחז,מושרש

 . 46הפריוןמצוותעלוהןזוג,בניביןאחזותהמבטאתהטרוסקסואלית

ההטרוסקסואליתוההורותהנורמטיביתההטרוסקסואליתהזוגיותכלומר

האחרת.אתמאששתוהאחתהן,חזהנורמטיבית,

אשרהטרוסקסואליםזוגבנירקזכאיםלפרטיותלזכותכימכאן,עולה

ביןחיצונית,בהתערבותהצורךחיצונית.התערבותללאילזיםלהוליזיכולים

שלתחולתהאתמצמצםמלאכותית,הפריהבאמצעותוביןאימוץבאמצעות

להורות;לזכותםנוגעשהזברככלזו,להתערבותהנזקקיםעללפרטיותהזכות

המיטותחזראלרקלאלהיכנסמותרולמזינהלמפולשים,הופכיםהם

גםכך . 47ההורית"יימסוגלותםאתלבחוןכזיהבית,חזרילכלאלאשלהם,

כילזכור,חשוב . 48חסרות"ליימשפחותהנחשבותחז-הוריות,משפחותלגבי

הטרוסקסואליםזוגבניעלחלהלהורות)הזכות(ומכוחהלפרטיותהזכות

צריכיםאינםוהםמבחנה,הפרייתשלמסוגחיצוניתלהתערבותהנזקקים

ייהמשפחותכמוהורית"יימסוגלותבזיקתשלומזוקזקמתישהליךלעבור

ביןהעמוקהקשרבזברהמסקנהאתמחזקאשרזברהאחרות,החורגות"

הטרוסקסואלית.לזוגיותאוטומטיתהורות

יירשיוןהיאהאישהאוהגרבשלההטרוסקסואליותככלל, ,כןאם

לשלולוניתןמהטרוסקסואליותם,נובעתלהורותזכותםשלהם.ההורות"

כאשראחרות,במיליםלילז.הנזקשנגרםלאחררקבזיעבז,רקאותה

(למעטשלהטרוסקסואליםהיאהמשפטיתהחזקהלהורות,בזכותמזובר

אותה,לשלולוהרוצהלהורות,מוקניתזכותישנהלעיל)שצוינוהחריגים

שההוריםיוכיחאםרקזאתלהוכיחיוכלהואזאת.להוכיחהנטלעליו

בהוריםמזוברכאשרהנזק.אתגרמוכברכלומרבתפקיזם,בפועלנכשלו

איןהפוכה:היאהחזקהכ"חריגים",והתרבותהמשפטיזיעלהנתפסים

אתלהפריךהנטלעליהםכזו,בזכותרוציםהםואםלהורות,זכותלהם

נאותים.הוריםלהיותמסוגליםאינםהםשלפיההחזקה

להכרההורות" I"רושוו Iבושר Pהעל . 7
החורגותבמשפחות

אפשריתאינההומולסביתבהורותהכרהשלפיוהזההרעיוןמקזםמטרהאיזו

לזוגיותהורותביןהקשרומזועהומולסבית?בזוגיותהכרהשהיאמשום

שההטרוסקסואליםאףולסביות,הומואיםעלינו,כשמזרביםקייםעזיין

ממנו?השתחררומזמןכרב

משוםמזי,קלהתשובההיאאבלאחת,אפשריתתשובההיאהומופוביה

ההומולסבי,המשפחתיהתאשלבקיומוומכירהולךהישראלישהמשפט

ליזועיםהנוגעבכלוהשבעיםהשישיםבשנותזאתשעשהכפיממש

והןהכלליתהתרבותבעיניהןלנורמטיביים,כיוםנחשבים(אשרבציבור

בהםוההכרה ,העםכאויבינתפסובציבורהיזועיםבזמנם,המשפט).בעיני

מחלקתבהוצאתעמוזים 7כ-סשלחוברתהופיעה 1965בשנתכשערוריה.

שישהנכללובחורבת . 49בציבור"ייהיזועהשכותרתההמפז"ל,שלההסברה

אחזכותרתשהעיזהכפיהייתה,ומטרתהומשפטנים,רבניםמאתמאמרים

המבוא . sהנאשמים"סספסלעלבציבורייהיזועהאתלהושיבהמאמרים,

 oבציבור'היזועה'האשהב"פרשתיזונובההמאמריםכיהבטיחלחוברת

מהווה , 17הערהלעילדנילוביץ,בענייוהזיופסקכמהעזבשאלהמרתקלזיוו 38

 A.M. Gross "Challenges to Compulsoryראו,הומולסביתבזוגיותהכרה
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394--402 , 391 ) 2001 ,. Andenaes eds . 
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) 5.6.2006 knesset.gov.il] (Iast visited on . נכללהחז-הוריותבמשפחותההכרה

כלומרנמיר.עמזהשוכאשה , 1978משנתהאישהלמעמזהוועזהצוותיהמלצותבמסגרת

חז-הוריתיישפחהיימלכאורההניטרלישהמונחהיהוכוריחסיתמוקזסמשלבכוכ

האשהלמעמזהוועזהצוותיראואישה.עומזתשוכאשהלמשפחהכלל,בזרך ,מתייחס
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 . 214-139א)כרךתשנייה,

שלהפריזמהזרךנול,דשלאהילזטובתבנושאהישראליבמשפטביותרהמפורססהזיוו 42
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 . 54יבע , 22הערהלעילגריר, 44

שלביסוזהמונחהמיולהמשכיותאנושיתאחריותשלהרעיוורטתייבחוכותשס, ,שם 45

באומהאובשבט ,במשפחהמזובראסביו-הקטצההתפתחותכולה.המוסריתהמערכת

י!כוחוצבירתובהתעצמותוכוחבחומר,בשירותההיחיזשמריסבתרומהתלויה-

 . 649-648יבע , 11הערהלעיל ,שיפמו 46
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בציבורהיזועהאלויתייחסו "בישראלהחקיקהלמערכתוהסתננותה

התאיציבות ,האומהשלמותייאתומסכן "ומסתעףמתפשט"ה "נגעייכאל

החז-מיניהמשפחתיהתא . 5J "בישראלהצעירהזורוחינוךהמשפחתי

הלגיטימציהאתאבללגיטימציה.שלזומהתהליךהאחרוןבעשורעובר

 .הילזיססוגייתפתרוןעסרקיקבלהואהאולטימטיבית

ירוס-חקקבענייןאימוץצובמתןאיןכי ,ומזגישחוזרהמשפטבית
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רישיוןייזרישתבוטלהשבוהרגעאתלסמןניתן ,הזוגי-הטרוסקסואליהמוזל

אומצה ,"אלטרנטיביתיילאזעזשנחשבההמשפחהגסשבוכרגע "ההורות

מתרומתלהרותשביקשוהרווקותהנשיסקלטונכךהקונצנזוס.חיקאל
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במקריסהיסוזיתהבזיקהוכ,ך .שכזהרישיוןהמבקשהמשפחתיהתאתוך
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