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   הכרה בשלושה הורי�– "אסו הכרמל"פרשת : זרקור

  מאת

  *מיכל עד�

  ואבמ. א

באסו� זה ". אסו� הכרמל" פקדה את מדינת ישראל טרגדיה נוראה אשר זכתה לכינוי 2010דצמבר ב
, ל" הקצינה פביאולה בודנה זהייתהבי� הנספי� . רוב� סוהרי� בשירות בתי הסוהר,  בני אד�44נספו 

ואילו , שניי� מילדיה ילדה בודנה בעצמה.  א� לשלושה ילדי� קטני�הייתהו, ת זוגלסבית שחיה ע� ב
כל שלושת הילדי� באו לעול� במסגרת של הורות משותפת ע� . את הילדה השלישית ילדה בת זוגה

  . אותו האב
אשר , משרד הביטחו�. טרגדיה זו הולידה מאבק משפטי מרתק להכרה בשלושה הורי� לקטינה

קבע כי רק שני ילדיה הביולוגיי� של , י ממשלת ישראל לפצות את משפחות הנספי�מונה על יד
ביולוגית לא תוכר כיתומה ולא תזכה �בתה הלאאילו  והמנוחה יוכרו כיתומי� ויזכו לתגמולי�

 הא� ילדה – פשוטה�הטריבונל המשפטי שד� בפרשה נדרש להכריע בסוגיה תקדימית לא. לתגמולי�
  ?ביולוגית הלכה לעולמה�ולה להיחשב יתומה משו� שאמה הלאשאביה ואמה חיי� יכ

  רקע . ב

עד למותה של המנוחה , ורחל אלגבסי חיו יחדיו במש� חמש שני�") המנוחה: "להל�(פביאולה בודנה 
.  אות� גידלה בהורות משותפת ע� גבר,י� המנוחה א� לשניהייתהכאשר הכירו זו את זו כבר . באסו�

. יה ודמי המזונותיהסדרי הרא, תמו על הסכ� ובו הסדירו את ענייני המשמורתהמנוחה ואבי הילדי� ח
,  ניהלו משק בית משות�השתיי� .ע� תחילת מערכת היחסי� עברה אלגבסי להתגורר ע� המנוחה

הזוג להרחיב את המשפחה  בהמש� ביקשו בנות.  המפרנסת העיקרית של המשפחהיתההמנוחה היו
�וביקשו כי ילד זה יבוא לעול� , החליטו שהפע� אלגבסי תהא זו שתלדה� . ולהביא לעול� ילד נוס

וחת� ע� אלגבסי על הסכ� הורות , �האב נענה להצעת. בשיתו� אביה� של שני הילדי� הגדולי�
 המנוחה חתמה על הסכ� זה כעדה .עליו חת� ע� המנוחהשהדומה להסכ� ההורות , משותפת

  .להתחייבות הצדדי�

 
ייצגה בפרשה זו את . ב"ד עירא הדר במשרד העוסק בדיני משפחה ובדיני קהילת הלהט"שותפה ע� עו   *

 .המערערות נגד משרד הביטחו�
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ולקחה חלק מרכזי ג� במימו� , מלאה לתהלי� הבאת הקטינה לעול� שותפה הייתההמנוחה 
ה� בהיבט , ה� בהיבט הפסיכולוגי, בי� הקטינה למנוחה התקיימו יחסי הורות בפועל. הוצאות מחייתה

דאגה לטפל בה ולמלא את , המנוחה תפקדה כאמה לכל דבר. חברתי וה� בהיבט הכלכלי�המשפחתי
בחנה הלא עשו בנות הזוג כל , בניהול� את משק הבית. "מאיא"� והקטינה כינתה אותה בש, מחסורה

נמצאה  מאז לידתה ועד ליו� האסו�.  לכל דברמהותיושתיה� שימשו לשלושת הילדי� א, בי� הילדי�
בהתרחש  .האב נהנה מהסדרי ביקור לגבי שלושת הילדי� יחדו, הקטינה במשמורת� של בנות הזוג

אשר לפתע ,  נשבר ג� מטה לחמ� של אלגבסי ושלושת הילדי�,לצד האבד� הגדול למשפחה, האסו�
  .  כאמור המפרנסת הראשית של המשפחהשהייתה, נאלצו להתקיי� ללא הכנסתה של המנוחה

, וטר� שנית� פסק הדי�, על החלטת קצי� התגמולי� במשרד הביטחו�במקביל להגשת הערעור 
חוק שירות המדינה  מכוח המנוחהשל דרשה אלגבסי ממשרד האוצר להכיר בילדה השלישית כבתה 

שאירי לה זכאי� שלצור� קבלת גמלת הפנסיה התקציבית , 1970–ל"התש] נוסח משולב [)גמלאות(
  . המנוחה

לאחר מכ� דרשה . בתחילה הוכרו כשאירי� רק אלגבסי ושני הילדי� הביולוגיי� של המנוחה
לה את גמלת הפנסיה ג� יק ולהענ, המנוחהכבתה של ביולוגית �אלגבסי להכיר בקטינה הלא

  .  שיש לה א� ואבא� ,המנוחה והקטינה הוכרה כבתה של ,דרישתה זו נענתה. התקציבית
הוחלט להעניק לילדה גמלה בשיעור א� ,  במשרד האוצרמנהלת הגמלאותלאחר משא ומת� ע� 

, )י�מענק לשאיר) (גימלאות(מכוח כללי שירות המדינה , ווה לגמלה המוענקת לכל אחד מאחיהש
    1. הקובעי� כי יתומי� יזכו למענקי� בחלקי� שווי�1956–ז"תשטה

תגמולי
 (חוק משפחות חיילי� שנספו במערכה הכרה בקטינה מכוח . ג

  קצי� התגמולי
' נ' ואח. א. ר41988�03�11ח "עמ – 1950–י"תשה, )ושיקו

כידועה בציבור של הכיר באלגבסי , באמצעות קצי� התגמולי�, משרד הביטחו�, כפי שצוי� לעיל
 סירב קצי� בה בעתואול� .  קבע כי שני הילדי� הביולוגיי� יוכרו כיתומי�בנוס�ו, המנוחה וכאלמנתה

אלגבסי טענה כי קביעתו . בטענה כי לקטינה יש אב וא�, התגמולי� להכיר בילדה השלישית כיתומה
 בשבתו ,ד בית משפט השלו�ועדת הערעורי� שליווהגישה ערעור ל, של קצי� התגמולי� יסודה בטעות

 להל� (1950–י"תשה, )תגמולי� ושיקו�(כוועדת ערעורי� לפי חוק משפחות חיילי� שנספו במערכה 
של " חורגת" הא� יש להכיר בקטינה כילדה הייתההשאלה שעמדה להכרעה בערעור "). החוק: "ג�

  .המנוחה
 �שהיה בשעת מותו של " לד חורגי"של נספה נכלל ג� " ב� משפחה"לחוק קובע כי בגדר ) ב(1סעי

א� , בענייננוו 2.זוגו של הנספה שהיה ב�, ידי קרובו מלידה הנספה סמו� על שולחנו והיה מוחזק על

 
: תיקו� (המענק ליתומי�" :1956–ז"התשט, )מענק לשאירי�) (גמלאות( לכללי שירות המדינה 3 'ס  1

בחלקי� , הזוג לאחר ניכוי החלק המגיע לב�, יחולק ביניה� המענק, הניח העובד יתומי�) א( )ח"תשל
 ."שווי�

או שמחמת מו� גופני או ,  שנה21 שלא מלאו לו – ובכלל זה ילד חורג או ילד מאומ� –ילדו של הנספה "  2
וכל עוד אינו עומד ברשות עצמו ,  אחרי מותו21עו לגיל שכלי לא עמד ברשות עצמו במות הנספה או בהגי

וכ� ,  שנה ואותה שעה לא היה סמו� על שולחנו21א� למעט ילד שבמות הנספה מלאו לו , מסיבות אלה
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 מוחזקת על ידי המנוחה יחד ע� הייתהו,  סמוכה על שולחנה של המנוחה בשעת מותההייתהשהקטינה 
   .כיתומהקצי� התגמולי� קבע כי הקטינה אינה זכאית להכרה , אלגבסי

קשר ההורות בפועל  ולאור 3,"ילד"בערעור נטע� כי לאור גישתו המרחיבה של המחוקק להגדרת 
כמו כ� . של המנוחה" ילדה חורגת"ראוי לקבוע כי הקטינה היא ,  התקיי� בי� המנוחה לקטינהאשר

 נת��  ולש� כ,משפחה אשר היו נצרכי� ולא עמדו ברשות עצמ� המחוקק ביקש לסייע לבנינטע� כי 
 עוד נטע� כי החלטת קצי� התגמולי� 4.משקל ליחסי משפחה שאינ� מבוססי� בהכרח על קרבת ד�

 וכי המנוחה הסכימה מכללא לשאת בהוצאות מחייתה של 5,עומדת בניגוד לעקרו� טובת הילד
מדובר בהתחייבות .  ומהתנהגותה נית� ללמוד כי התכוונה לפרנס את הקטינה ג� בעתיד6,הקטינה

 
למעט ילד חורג שלא היה בשעת מותו של הנספה סמו� על שולחנו ושהיה מוחזק על ידי קרובו מלידה 

 .") יתו�– להל�(זוגו של הנספה �שלא היה ב�
, "ילד"כחלק מהגדרת " ילד חורג"המחוקק כולל , העוסקי� בזכויות סוציאליות, באוס� נרחב של חוקי�  3

, ]נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי ,  למשל,כ� .זוגו ודואג למסד את החובה של ההורה כלפי ילדי ב�
ילד " .במבוטח" תלויי�"גדרת הלצור� ה, "ילד חורג"ככולל ג� " ילד "הוגדר, 210 ח"ס, 1995–ה"התשנ
תשלו� דמי אבטלה ,  פיצוי לתלוי של נפגע עבודהובה�, נחשב לצור� מספר רב של זכאויות" חורג

ילד "ג� מהפסיקה נית� ללמוד כי בדיבור  .קצבת נכות ועוד, תשלו� תוספת תלויי� לקצבת הזקנה, להורי�
 שנה נדו� ערעור דומה על החלטת קצי� 30�מלפני למעלה . הזוג של ההורה הכוונה לילד של ב�" חורג

, ונישאה לגבר אחר, באותו מקרה התגרשה הא� מאבי הקטי�". ילד חורג"התגמולי� שלא להכיר בילד כ
ואת מזונותיו שיל� אביו , כאשר הילד היה סמו� על שולחנ�, עמו גידלה את בנה מנישואיה הראשוני�ש

, של בעלה השני" חורג"להכיר בילד כילדו ההא� ביקשה , לאחר שנהרג בעלה השני במלחמה. הביולוגי
, קצי� התגמולי�' קול� נ 1093/74) ��מחוזי י(ח "עמ(נותר בחיי� של הילד  שאביו הביולוגי א�, המנוח

 .))1976 (429) 2(ז"תשלהמ "פ
. משפחה  כלכלית במסגרת יחסיבמנוחהוא עובדת היותו תלוי " משפחה ב�"המבח� לקביעה כי מדובר ב  4

מתכליתו של החוק  נית� ללמוד, "חורג"בה� יכירו בילד כשא� שהמחוקק לא הגדיר את כל מצבי החיי� 
לרבות , משו� שהמחוקק ביקש להג� על כל ילד אשר סמו� על שולח� הנספה, לעניי� מעמדה של הקטינה

, "משפחה ב� "נית� לראות בהגדרת,  למשל,כ� .הזוג בת או ילדו מאומ� וילדו של ב�, ילדו הביולוגי
 �והורי� מאמצי� של " חורגי�"ביטוי לדאגה סוציאלית א� להורי� שכולי� שה� הורי� ,  לחוק1בסעי
 .הנספה

החלטתו .  תלויה במנוחה טר� פטירתההייתהבהחלטתו גר� קצי� התגמולי� לפגיעה בטובת הקטינה ש  5
 התקיימה בפועל בי� הקטינה אשר תכלית� הגנה על מערכת היחסי� אשר, עמדה בניגוד להוראות החוק

 הייתהכפי ש, טובת הקטינה היא לקבל הכרה במסגרת המשפחתית. לבי� המפרנסת העיקרית של המשפחה
הכרה בקטינה כיתומה תעניק לה . לפיה שלושת הילדי� היו תלויי� במידה שווה בנספיתש, טר� האסו�

פגיעה  לענטע� בערעור כי נוס� עוד  .תנאי מחיה ותחושה שהיא זוכה ליחס שווה לו זוכי� אחיה
בשל המעמד , יתכ� שייגר� לה בעתיד נזק פסיכולוגיי ,בביטחונה הסוציאלי של הקטינה וברמת חייה

וכמי שתאבד תמיכה , בשונה משני אחיה, של המנוחה" משפחה בת"כמי שלא הוכרה כ, לו תזכהשהנחות 
 .אפשרית בעתיד

ותה כלפי הקטינה ולבחירתה להיות מעורבת ופעילה בהתנהגותה של המנוחה נית� תוק� להתחייב  6
בו נקבע כי ש ,)1980 (779) 2(ד לד"פ, סלמה' סלמה נ 449/79א "לעניי� זה נית� ללמוד מע. בגידולה

יש בה כדי להתחייב כלכלית כלפי גידול , מזרעו של אחר, הסכמת הבעל להפריה מלאכותית לאשתו
י� א� ה� עיקרו� דומה שלפיו מי שגילה נכונות לזו� ילד יחוב פסקי די� מהשני� האחרונות קובע. לודיהי

' אלמוני נ 4751/12מ "בעראו למשל . משפטי מעמד הורות א� א� במכוו� נמנע מקביעת, בחובות הוריות
47454) ��ימחוזי (ש "עמ ;)29.8.2013 ,פורס� בנבו (אלמונית�01� ,פורס� בנבו(ש .א' ש נ.ת 12

ש� , )1994 (190) 3(ד"תשנהמ "פ, אלמוני�' פלוני� נ 1339/93) 'מחוזי חי (מ"השוו ג� לה. )5.4.2012
והוא הכיר באבהותו כלפי , דובר בגבר אשר בת זוגו הביאה לעול� שני ילדי� בטיפולי הפריה לא מזרעו

עתרו לקבלת סעד , שאות� עזב לטובת מערכת היחסי� החדשה, אשתו וילדיו. הילדי� וגידל� כשלו



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  מיכל עד�

490 

זוג מנישואי� תחייבות להשתת� בגידול ילד של ב� שכ� אי� זו ה, משקל מיוחד כלפי הקטינהבעלת 
ולהמשי� לגדלו , אלא החלטה מודעת ומשותפת להביא לעול� קטי� כפרי של מערכת היחסי�, קודמי�

 שמירה על רמת החיי� של שלבנוס� נטע� כי ביסוד הזכאות לתגמולי� עומדת תכלית סוציאלית  .יחדיו
במסגרת , התלות בפועל הזכות לתגמולי� נגזרת ממציאות החיי� העובדתית של יחסי. תלויי� בנפטרה

במקרה שלפנינו . אלמלא מות המנוחה, התלות היו נמשכי� בעתיד ומתו� הנחה כי יחסי, המשפחתית
 שותפה להחלטה להביא את הקטינה הייתהשכ� המנוחה ,  תלות בי� הקטינה לבי� המנוחההייתה
ללא , הבית  אחראית ליצירת תנאי המחייה עבורה ודאגה למלא את מחסור� של כל בניהייתה, �לעול
מחייתה באה לה בעיקר ו,  רק חלק מכלכלת הקטינההיוו, אשר שיל� אבי הילדי�,  דמי המזונות7.הבדל

  . מאת המנוחה
נוסח ) [לאותגמ(חוק שירות המדינה  מכוח  יש בזכאות אשר הוענקה לקטינהאלגבסי טענה עוד כי

שכ� המבח� , כדי לחזק את הצור� להכיר בקשר ההורי אשר התקיי� בפועל ע� המנוחה, ]משולב
 מבח� דומה לזה הקבוע בחוק משפחות חיילי� שנספו ואה, של נפטר" חורג"יחשב ילד ילקביעה מי 

  .)תגמולי� ושיקו�(במערכה 

8טענות ההגנה. ד
  

, בשל קיומו של אב ביולוגי, של המנוחהקטינה כיתומה כי אי� להכיר במנגד גמולי� טע� תקצי� ה
שני הוריה מולידיה ה� , לטענתו. ובשל השותפות שלו בהיבטי� הכלכליי� והאישיי� של חייה

אינה ,  הקטינההייתה ידועה בציבור של א� והעובדה שהמנוחה ,המחויבי� היחידי� בכיסוי צרכיה
.  תלויה כספית במנוחה בחייההייתההקטינה לא כי נטע� , בנוס�. משפיעה על מעמדה כלפי הקטינה

 של העובדה שהמנוחה השתכרה היטב אינה מעלה ואינה מורידה שעה שבאי� לבחו� את זכאותה
העובדה שהקטינה התגוררה בביתה של המנוחה אינה הופכת אותה בהכרח לסמוכה , כמו כ�. הקטינה

  . שאביה לא היה ב� זוגה של המנוחהובמיוחד כ, בהיות לה שני הורי� מפרנסי�, על שולחנה

 
על מנת שהכרה זו לא תפגע , על א� הכרתו בה�, שלפיו הילדי� אינ� ילדיו, המשפטהצהרתי מבית 

בית המשפט המחוזי דחה את התובענה על הס� בנימוק שעניי� המבקשי� בסעד הוא . בתשלו� המזונות
כי האשה עימה הוא חי עוברת הזרעה מלאכותית , ידיעת הגבר"א� בי� היתר ציי� כי , רגשי ולא משפטי

דברי� אלה יפי� ה� . מכללא לשאת במזונות הילד� הינה התחייבות חוזית, והסכמתו לכ� מכללא, מגבר זר
בנסיבות שבה� לא ברור מה היה טיב , ע� זאת". זוג שאינו נשוי לה�זוג הנשוי לא� וה� לב��לב�

ש " תמראו. סירב בית המשפט לפסוק מזונות, ההתחייבות של ההורה להיות מעורב ופעיל בגידולו ומימונו
 ). 19.9.2000, פורס� בנבו(אלמוני ' פלוני� נ 10681/98) ��משפחה י(

אי� , )1999 (12) 1(ד נה"פ,  קר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�–קרנית ' לינדור� נ 2000/97א "עעל פי   7
זכות תכלית ההכרה ב, על פי הלכה זו. לעניי� זכות התלויי�, לזוגות נשואי�" ידועי� בציבור"להפלות בי� 

ואי� משקל לשאלה א� קיי� מקור , תלות בפועל היא ההגנה על יחסי, בגי� מעשה נזיקי, להיפרע כתלוי
משהכיר קצי� . תלות בפועל ערב הפטירה�כאשר היו יחסי, "ידוע בציבור"משפטי לחובה לתמו� בתלוי ה

הוא , � זכות התלויי�הזוג לעניי מעמד� של בנות, של המנוחה" ידועה בציבור"התגמולי� ברחל אלגבסי כ
 ". ידוע בציבור"ג� כשהורהו חי עמו כ, "ילד חורג"שילד יוכר כ, מכא� .כשל זוג נשוי

, פורס� בנבו (קצי� התגמולי�' א נ.ר) צ"שלו� ראשל(ח "האמור בחלק זה מבוסס על כתב ההגנה בעמ  8
 ).אשר כאמור ייצגה את המערערת בהלי�(עותק נמצא בידי המחברת ). 3.2.2013
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ברור כי מלכתחילה היא לא ,  כשות� להורותי הילדי� כי מאחר שאלגבסי בחרה באב,עוד נטע�
בנות הזוג היו עדות למתכונת המשפחתית המשולשת ע� הילדי� . ראתה את המנוחה כהורה שותפה

קצי� התגמולי� טע� כי היה . סכ�ועדיי� לא דאגו לעג� את יחסיה� בה, טר� שנולדה הקטינה, הגדולי�
עדרו של הסכ� ממו� בי� בנות הזוג מעיד על כ� יהכי ו,  שלושה הורי�בי�על הצדדי� לעשות הסכ� 

דבר וה ,המשפחות התנהלו כיחידות כלכליות נפרדות, לטענתו.  שיתו� כלכליהייתה לה� כוונתשלא 
תמו מקורות הפרנסה של אמה הביולוגית נטע� כי מבחינת הקטינה לא נסעוד . מעיד על חוסר הרמוניה

    . הקטינהרכיו את צלספקימשיכו , יחד ע� האב, והיא, לאחר האסו�

  פסק הדי�. ה

. של המנוחה" ילדה חורגת"ועדת הערעורי� קיבלה את ערעורה של אלגבסי והחליטה להכיר בקטינה כ
והוא אינו חייב להיות יתו� ,  יכולי� להיות א� ואב, כהגדרתו בחוק,"ילד חורג"הוועדה קבעה כי ל

  .אמה הנוספתהמנוחה כהוכרה ,  שלילדה יש שני הורי� ביולוגיי�א�, ובמקרה הנדו�. מאחד מה�
בחוק מראה כי המחוקק התכוו� לילד שאינו ילד " ילד חורג"נקבע כי פרשנות תכליתית של המונח 

   :קבע בית המשפט כי, כ� . חיבו הואשללא כל מגבלה לגבי ההרכב המשפחתי ,  מאומ�או ילדביולוגי 

ילד ' את המונח ]...[כמו בדברי חקיקה נוספי� , המחוקק בחר שלא להגדיר בחוק"
 ילד –כ� שדומה עלינו כי יש לית� לו את הפירוש הנוהג והמקובל במקומותינו , 'חורג

 כאשר על פי לשו� החוק והפסיקה הנוהגת אי� כל –ביולוגי של רק אחד מבני הזוג 
 אינו חייב 'ילד חורג'; דהיינו,  יהיו אב וא� ביולוגיי� בחיי�'ילד'כי לאותו מניעה 

  9."להיות יתו� מאב או א� ביולוגי

זאת בהיותה בתה הביולוגית של ,  של פביאולה'ילד חורג' אהי] הקטינה[ 2המערערת "
בת /כפי מעמדו של ב�, )ד.מר ד(מגבר אחר ] רחל אלגבסי) [1המערערת (בת הזוג 

  .]... [בת בעלה של בת הזוג מאשתו האחרת/של ב� הזוג מבעלה האחר או ב�אשתו 

 אינו כולל כל מבח� של תלות 'ב� חורג'של ) סטטוס אישי(יצוי� ויודגש כי המעמד 
  10."זאת להבדיל מזכויותיו על פי החוקי� שוני�, כלכלית

 � תגמולי� לפי החוק נקבע כי זכאותה לקבל, של המנוחה" ילדה חורגת"הכרה בקטינה כ הלענוס
ועדה קבעה כי מעצ� קיומו של וה. של המנוחה" סמוכה על שולחנה "הייתהתלויה בבחינה א� היא 

היו סמוכי� על , ללא הבדל, נית� להסיק כי כל הקטיני� בבית, הזוג משק הבית המשות� של בנות
 : שולחנ�

לקביעה כי כל אחד מסד , לדידנו, ניהול משק בית משות� על ידי שתי בנות הזוג מניח"
) 2שני ילדיה הביולוגיי� של המנוחה והמערערת (מהקטיני� שחיו באותו תא משפחתי 

לו  – משק הבית המשות� שקיימו בנות הזוג – 'שולח� משות�'היה סמו� על אותו 

 
03�41988 )צ"ראשל (ח"עמ  9�  .)3.2.2013, פורס� בנבו( 2.1' פס, קצי� התגמולי�' נ. א.ר 11
  .ש�  10
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,  את חלקו)ד. ומר ד1המערערת , המנוחה(התא המשפחתי " מרכיבי"תר� כל אחד מ
ובי� על פי התחייבותו )  והמנוחה1המערערת (כלכלית בי� על פי על פי יכולתו ה

   11.)"ד.מר ד(החוזית 

 הייתהוהתלות של הקטינה במנוחה ,  ששלושה הורי� פרנסו את הקטינהא� כי הוועדהעוד פסקה 
, המנוחה" סמוכה על שולח� "הייתה לצור� הקביעה כי היא ,הרי די בתלות כלכלית חלקית זו, חלקית

  :זכויות להועקב כ� להעניק 

כאשר על פי לשו� החוק , יזכה לזכויות מקו� שפרנסתו היתה על הנספה 'ב� חורג'"
המחוקק לא מצא לייחד זכויות רק למי שכל פרנסתו היתה על הנספה ודי נהיר הוא כי 

זאת כל עוד לא הוחזק על ידי , שהנספה נטל חלק בפרנסתו באופ� שבמותו ימצא חסר
   12."ל הנספהקרובו מלידה שאינו ב� זוגו ש

   יכו
ס. ו

לצרכי� , הוכרה לראשונהבכ� .  הוכר קשר משפחתי בי� קטינה לשלושת הוריהאלגבסיפרשת ב
הג�  .במשות�תכננו להביא את הקטינה לעול� ולגדלה אשר יחד , משפחה מרובת הורי�, סוציאליי�

הכרה בקשר בי� אלא הסתפקו ב, שבתביעה זו לא דרשו המערערות הכרה בשלושה הורי� לקטינה
  : בית המשפט התייחס בהחלטתו לשלושת ההורי�, המנוחה לקטינה

כל אחד   לו תר�]...[' שולח� משות�' היה סמו� על אותו ]...[כל אחד מהקטיני� "
   13".)ד. ומר ד1המערערת , המנוחה(התא המשפחתי " מרכיבי"מ

�אשר ,  לילד של ב� הזוג מנישואי� קודמי�באשר" ילד חורג "במונחא� עד כה נעשה השימוש , בנוס
� זה ג� קטי� אשר נולד מונח עתה כולל 14,קול�כמו בעניי� ,  לתו� מסגרת חדשה של נישואי�הצטר

ויחדיו ה� ,  להביא ילד לעול�המבקשי�, יותר משני הורי�יש בו מלכתחילה שלהרכב משפחתי 
   .מעורבי� בלידתו ובגידולו

, ה את הפוטנציאל הגלו� בהכרה במשפחה מרובת הורי�החלטתו של בית המשפט מדגיש
 השלכות על האופ� המרחיב להניח כי תהיינה להויש  ,בדי� הישראלי" הורה חורג"באמצעות המונח 

מלמדת על פתיחות המערכת ההחלטה ג� .  להתייחס למוסד המשפחהיש לדידיבו שוהגמיש 
  .ב"ר שכיח בקרב קהילת הלהטאש, הורית�משפחה רב בנוגע למבנה שלהמשפטית בישראל 

�,  מעלה לדיו� את השאלה כיצד נית�לושה הורי� מביאי� יחד ילד לעול�בו ששהמקרה , בנוס
בו אי� הכרה בקשר ההורי בי� אחד שעל מנת למנוע מצב , להג� על תא משפחתי כזה, מבחינה חוזית

לכל חוזה שני צדדי� ו, פתבמקרה זה ההורי� כרתו שני חוזי� נפרדי� להורות משות. לקטי� ההורי�
 שכ� לפיה� לקטינה שני הורי� ,חוזי� אלה לא שיקפו את מציאות החיי� של המשפחה. אב וא�, בלבד

 
  .)ע" מ– שליההדגשות  (4.3' פס, ש�  11
 .)ע" מ– שליההדגשה ( 4.1' פס, ש�  12
 .)ע" מ– שליההדגשה ( 4.3' פס, ש�  13
 .3ש "לעיל ה ,קול�עניי�   14
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 שכ� הכרה בשלושה הורי� ,ספק א� במקרה זה היה בית משפט מאשר הסכ� בי� שלושה הורי�. בלבד
 החוזי הצפוי העולה  לאור הקושי.נעשתה על ידי בתי המשפט בישראל במקרי� נדירי� ביותר

שהפתרו� לתמיכה רצוי , היא מעמד משפטי המוקנה על ידי המדינה" הורות"וכ� משו� ש, מהסיטואציה
� ולא בדר� חוזית, שתלווה בדיו� ציבורי ופרלמנטריבחקיקה ראשית יימצא  במשפחות כאלהוהכרה

ותסדיר את הנושא הצור� בחקיקה ראשית שתגדיר . אשר ההגנה שהיא מקנה איננה מספקת, פרטית
 ה� בפרשת –עשויה לתת ג� מענה לקשיי� שוני� שעלולי� להתעורר לאור שני התקדימי� , מראש

פסקי די� אלו .  בנוגע למשפחה הטרוסקסואליתקול�ביות וה� בעניי� " בנוגע למשפחות להטאלגבסי
. צא מהתמונהולאחר שאחד מההורי� י, שבה� התערב בית המשפט בדיעבד, משקפי� מקרי� קיצוניי�

וישנו ספק באשר לתוקפ� של הסכמי� משולשי� בי� הורי� אשר , ודאות רבה�מצב זה מעורר אי
עולות שאלות ממשיות בנוגע ליכולת של ההורה שאינו ביולוגי לדרוש , לדוגמה, כ�. נערכי� מראש

  15.בבית המשפטלה  א� נית� לאשר הסכמי הורות כאכמו ג� ספק, משמורת או הסדרי ראייה
 להרחיב את ההגדרה של מוסד המשפחה יתר הובילו מדינות מערביות שונותקשיי� אלו בי� ה

בחקיקה חדשה . הוריות�אשר ג� בה טובת הקטיני� מביאה להכרה במשפחות רב, באמצעות חקיקה
 במדינת קליפורניה קובע החוק כי 16 .קיימת הכרה משפטית בהורה שלישי, במדינות קליפורניה וקנדה

 בה� הכרה בשני הורי� בלבדשט סמכות לקבוע כי לקטי� למעלה משני הורי� במקרי� לבית משפ
 :  ובלשו� החוק,תפגע בטובתו

“This bill would authorize a court to find that more than 2 persons with a claim to 

parentage, as specified, are parents if the court finds that recognizing only 2 parents 

would be detrimental to the child”.17 

, הקהילה הגאה מאתגרת את בתי המשפט ע� מבני� מיוחדי� של משפחות ממיני�נראה כי , לסיכו�
 מהווה פריצת דר� "אסו� הכרמל"ועל כ� פסק הדי� בפרשת , הרכבי� מגווני� ומיוחדי�ממגדרי� ומ

החורגות ממבנה התא המשפחתי המסורתי שבו מורחבות ת  של הכרה במשפחונוספי�חשובה למקרי� 
  .זוג הורי� מגדלי� את ילדיה�

 
 מד משפטי�"  האפשרות להכיר ביותר משני הורי� לילד אחדעל? שניי� לטנגו) רק(צרי� "טלי מרקוס   15

415) 2014( . 
 במחוז בריטיש קולומביה בקנדה מאפשר רישו� 2013וק דיני המשפחה החדש שנכנס לתוק� בשנת ח  16

לפי . Family Law Act, S.B.C 2011, c. 25 (Can.)ראו . בתעודת הלידהלכל היותר ארבעה הורי� חוקי של 
בי� שהביאו ילד במסגרת של "הראשוני� להשתמש בחוק היו זוגות להט, תונות הקנדיתהדיווחי� בעי

ראו ). יש לציי� כי החוק מחייב כי הסכ� ההורות ייחת� בי� הצדדי� טר� הלידה(הורות משותפת מתוכננת 
Tyler McCarthy, This Baby Is The First In British Columbia To Have 3 Parents Listed On Her 
Birth Certificate, THE HUFFINGTON POST (Nov, 2, 2014) http://www.huffingtonpost.com/2014/ 
02/11/baby-with-3-parents-birth-certificate_n_4767402.html; Abigale Subdhan, Vancouver Baby 
Becomes First Person to Have Three Parents Named on Birth Certificate in B.C, NATIONAL POST 
(Feb. 10, 2014) http://news.nationalpost.com/2014/02/10/vancouver-baby-becomes-first-person-to-

have-three-parents-named-on-birth-certificate-in-b-c/.  
17  Senate Bill No. 274 ch. 564.  




