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 על ההורות הלהט"ביתת  מבי מחוץ ואיומים  :  כפול  בסיכוןהורות 

 מאת 

 * צבי טריגר

 

 1" עה. רגוכל עוד יש אישה בתמונה, אני "

 מבוא

הלהט"  בהורות  להכרה  סיכונים  שני  מזהה  זה  מחוץ  מאמר  האחד  התנגדות  בדמות    –בית: 

בדמות    –בית  ות הלהט"בית, והאחר מכרה בהורמה על ההיהמדינה והקשיים שהיא הערימה ומער

לשעדרה זוגם  בני  את  להדיר  גנטיים  הורים  של  המשותישות  לילדה  ההורות  מן  שהביאו  בר  פת 

גנטי.  דם הקשר  דר  תוך שימוש בהיע  לעולם בצוותא, שני הסיכונים    בין הילדה לבין ההורה הלא 

  . רותהועליונה על פני ההורות מכוח צו    הגנטית כהורותתפיסת ההורות ניזונים מ  הללו

המהדיו  המקובן  ע  ל שפטי  להט"בית  להורותבהורות  בזכות  לאחרונה  עד  הבא  ה;  סק  שלב 

המשב  בעיצו הלהט"ביפחדיני  הלהט"בות,  ות  המשפחות  פירוק  דיני  עיצוב  הבשלב  עמו  יות,  יא 

מקרים  של    בכמה  להכרה הורים  התכחשות  הראשוני  למאבק  שהקימו    להט"בים  במשפחה 

המשותפת לפת ובהורותם  במ.  ההור  סכסוךסגרת  ע,  של  הגירושים,  שהורותו  "נזכר"  הגנטי  ה 

 . לנצל זאת כדי ניסהמכוח צו בית משפט, ו היא הורותההורה האחר  

  עורכי רכות ועוו   איונות עם עובדות סוציאליות לסדרי דיןר,  המאמר מתבסס על ניתוח פסיקה

  התיאורטי מוצג הרקע  חלקו הראשון  בכסוכי פרידה וגירושים.  בני זוג להט"בים בס  שמייצגיםדין  

 . בהקשר הלהט"בי הורותבמושג המשפחה ו   במושג תמקדותתוך ה לדיון

הלהט" ההורות  על  באיומים  עוסק  המאמר  של  השני  בחלקו  ב)בית.  התנגדות  (  1חלק  מוצגת 

ניתנה    בסופו של דבר ההכרה בהורותמודגם כיצד  בחלק זה    להכרה בהורות הלהט"בית.  המדינה

כרה הקיימת היא  כמו כן מוסבר מדוע הה  ה.תנגדות המדינ משפט, על אף ה בפסקי דין של בתי ה 

ם של דיני המשפחות בכלל, ודיני המשפחות  שברירית, בשל היעדר תקדימים מחייבים ובשל היות

 2. ת בפרט, סמויים מן העיןהלהטביו

 
אמר  במה למינהל.  ל, המסלול האקדמי של המכלסע"ש חיים שטריק  למשפטים  טהלוין, הפקיסור מן המנ פרופ *

קר  מח  –דעיכתה של חזקת הגיל הרך במשפט הישראלי  המחקר "לצורך  שהתקיימו  ראיונות  מנכללים אזכורים  

מס'   שנערך בתמיכת הקרן הלאומית למדעים, מענק מחקר ביזאוי( -ה פוגל)יחד עם פרופ' סלבי" פט ותרבותבמש

יוטה מוקדמת של מאמר  לנוי נעמן על הערותיו על ט תודה    .מחקרנטו על העזרה בעמית פיאני מודה ל.  1600/17

 . ולעו"ד ארתור שניקובי יע  דניאלהלעו"ד  , ד עירא הדרו"לעזה וכן 

שנולדה  בת החודש  נה ולחיסונים עם בתם  שו ה ראבאו לבדיקולבן זוגו, כש  למחברלב בתל אביב  אחות טיפת ח 1

מאי,  )  ן דתאינן מתנכרות להם ומכירות בנכ   ייםהשנ שאימותיהם של  ת בחו"ל, לאחר שווידאה  קאו בהליך פונד 

2013) . 

העין': השפעתם של המאגרים הממוחשבים על    יים מן מוהס "'הפסקים  ,  כתבן  ואייל קדרי  -הלפרין  רות ,  גושבורינה    2

מנהל  נ'    טריגר 8001/19בג"ץ  ;  (2011)  603  ,לד  עיוני משפט  ",בישראל  המשפחה  בדיני  המשפטי  גוף הידע  יצירת

 (. 30.11.2020) בתי המשפט
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ב)  מוצג2בחלק  הלה  (  להורות  מבית  באמצעות  הסיכון  הורים  ט"בית  שבהם  מקרים  ניתוח 

להדיר מנסים  להורות    גנטיים  שותפיהם  את  או  זוגם  בני  בהיררכ את  היאחזות  ה  יבאמצעות 

 . משפטית בין הורות "טבעית" להורות משפטיתהתרבותית וה 

 

 רקע תיאורטי  .א

בבסיס שני המונחים הללו עומדת  .  "משפחה"או מהי    3הו הורה י לא מגדיר מיהמשפט הישראל

ים של המשפחה  ינ את המאפי   גפרק זה אציב  4טריארכלית המקדשת את קשר הדם.אידאולוגיה פ

 במאמר זה.הרלוונטיים לצורך הדיון , תההורות הלהטבי לוש

 ט"בית הלה משפחהה .1

  –שני סוגים  וב של קשרים מילרכבות משעינית והמשפחה המורחבת מושהמשפחה הגר  בעוד

זוג(בין  )  מבחירהקשרים   דם    בני  לילדים(    וקשרי  הורים  הלהט  –)בין  הבחירה  במשפחה  "בית 

ת מרכממלאת  קשרי  פקיד  ביצירת  יותר  בהן:  בוחרי  שאנוחות  "משפ ,  הספרברות.  שאהזי  ם 

ויח שיצרו גברים  אלטרנטיבה  האנתרופולוגית קת וסטון    זיהתה  5רות", סי שאלסביות, הומואים 

ב בשנות ההומואים  פרנסיסקו  ני  מסורתיותות  למשפח   90-וה  80-סן  של  בדרך  שואים  שמוקמות 

  . וגייםיחסי שארות ביול, בלא  בחירה  אך ורק עלמבוססת  זיהתה  טרנטיבה שווסטון  . האלוהולדה

דרה העצמית של  תיים מכוח ההגמשפח  קשריםם  ה  הן ן וחברותי הקשרים המשפחתיים בין חבריה

בהן, והחברים  ג   החברות  מכוח  מדינתית.   הושפנקולא  או  שגברים  ת  מציינון  ט סו  6חברתית 

עם  אל קשריהם  " ושלי   חה הסטרייטיתהמוצא שלהם כאל "המשפ  הומואים מתייחסים למשפחות

 שבחרתי בה". הומואים אחרים כאל "המשפחה 

מתארת,   שווסטון  ימינוהמשפחות  של  הלהט"ביות  למשפחות  זהות  המשפחות  ".  אינן 

שבה מבחירה"   בתקופה  האיידס,  מגיפת  רקע  על  וחברותיהן  חבריהן  ידי  על    הוקמו 

פלומה עבירה  היתה  ממדיל וסקסואליות  בחלק  וכתצראינות  ית  הברית,  למשפחות  ות  חליף 

לאחר   סולקו    בים "שלהטהמוצא,  יציאתםשפחותיהם  ממרבים  "המשפחות  .  מהארון  עם 

קבל  תא חברתי שמכלה:  כניגוד    לאא  משפחת המוצא,לוגיה לוסטון, לא כאנ  לפי,  מבחירה" הוקמו

 
בלכר  3 שמחפרי-איילת  זה  "'ילדים  זפרן  ורות  מלאכותיותגת  הולדה  טכניקות  בסיוע  הורות  ידי    ה':  בני  על  זוג  בני 

מין"   האותו  הגאזכויות  נטיקהילה  בישראל: משפט,  וזהות מגדרית ה  מינית  יניב    395  יה  מורגנשטרן,  )עינב 

עורכילוש ואלון הראל  זפרן,  ;  (2016ם,  ינסקי  בלכררות  ואיילת  נעמן  "-נוי  בין  רות מושתת הופריגת,  זוגיות:  ת 

מושתתת    ותהור )טרם פורסם( )להלן: "  משפטעיוני  "  קרה מבחןסוד, הסדרת אימהות משותפת כמלמי   מהות 

 "(. וגיותז

 (.2014__ ) טריארכיהפשעים נגד הפצבי טריגר,  4

5 )(1997 41-38 INSHIPK ,AYSG ,ESBIANSL :HOOSECE WAMILIES F ,TONESWATH K . 

Heterosexual Is Kinship Always Already, utlerJudith B?,   : מפורסם מאמרה של ג'ודית באטלרבהקשר זה    6

13 DIFFERENCES: J. FEMINIST CULTURAL STUD. 14 (2002) . 
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אות לשפוט  בלי  שהם,  כמו  חבריו  באת  המיניתטיינשל  ם  עליה.  תם  ה  ולהענישם  יים  ביטו אחד 

 7לוגית.שארות ביווויתור המוחלט על לניגוד הזה הוא ה

הלהט ימינוהמשפחה  של  בין    "בית  המסוהמשלבת  שרתיתפיסה  המת  חברתי  ל  כתא  שפחה 

ביולוגיי  שמיועד צאצאים  הלהט"להביא  התפיסה  לבין  לעולם,  מבחירהם  המשפחה  של    . בית 

באמצעות   נוצרות  אלו  אתו,  הסכמיםמשפחות  שהמקו  התזה  מפריכות  ו בלת  החוזים  מוסד  דיני 

 8. לזההמשפחה זרים זה  

הן מסורתיות וחדשניות גם  הישראליות  "ביות  ת הלהט המשפחו,  ותרב  משפחות ישראליותכמו  

הן  ר,  ; מצד אחלבות בתרבות הישראלית המשפחתית ומעודדת הילודהמשתמצד אחד, הן    9יחד. 

שבהן קיים  . במשפחות  טילא גנ  רההוורה אחד הוא  ה ל ביולוגיה, שכן  ולא רק ע על בחירה  נשענות  

הבאת    בים רביםטהורים לה  בעבור  10.לא גנטייםיש גם סבתא וסבא  הורי בני הזוג,    קשר טוב עם

הכניסה   שער  היא  לעולם  המוצא,  לחיבחזרה  ילדים  משפחת  מן  ק  יציאתם  עם  להם  שהתנכרה 

 11הארון. 

 טבעית"רות  וה"ו "שפטיתהורות מ" .2

אינ בההורות  מוגדרת  הישרה  לה   12אלי. משפט  להפוך  דרכים  ארבע  הדישנן  לפי  ין  ורה 

ומר מכוח  קה לזיקה", כלובאמצעות "זי  ידה, באמצעות אימוץגנטי, מכוח ל קשר  מכוח   הישראלי:

 13ילדה. שר זוגי עם בעל או עם בעלת קשר גנטי לק

הכוחני  דאולוגי וד האימיממות מן ה לתעשמחות מוצא סמויות  בהנ  רוויבהורות  המשפטי  הדיון  

ההבחנה בין "הורות  ת.  ונים של הורובין סוגים ש  היררכ הי  באופן שיוצר  ,מושג ההורותרת  הגדשב

"בין "הורות משפטית"  טבעית" ל כותב    14זו.טב את הטענה הה הידגיממת פסיכולוגית"  הורואו 

במשפט בהורות  ההכרה  בדרכי  כולו  שעוסק  דין  בפסק  הנדל  מדין   הישראלי:  השופט  "במעבר 

 
בדוגמה    7 הדראג.  משפחות  הן  מבחירה  למשפחות  מטריארכיתעכשווית  עומדת  דראג  משפחת  דראג ראש  מלכת   ,  

ששמ ומי  ומוערכת,  השראה  ובילה  ממנה  המטריאר  הן ואבות  היא    כיתבנותיה.  הדראג  משפחות  של  הגדולה 

 Davide Passa, ‘You All Are Sisters! We Are All Family!’ The Construction of:  פולמלכת הדראג רו

Parenthood in 'Rupaul's Drag Race', 12 LINGUACULTURE 127 (2021). 

8  LL AHAPE SONTRACTS CFORMAL NIORMAL AND FOW H :ROMISESPS 'OVEL ,TMANRE M.A ARTHM

KINDS OF FAMILIEs (2015) . 

9  Rise and  tion of the Extended Family of Choice: TheThe Invenoni Dolev and Zvi Triger, lYael Hashi

Fall (as of Now) of Posthumous Grandparenthood in Israel, co-authored with Yael Hashiloni-

Dolev, 30 NEW GENETICS AND SOCIETY 250, 251-252 (2020) . 

 '...בעמים, ראו להלן אלונה פלג, ב בכל המקר ה לא המצז 10

11  SRAELIARENTHOOD IN PEX S-AMESAKING OF MHE T :OTIONMUDAISM IN J ,USTENBERGERLIBYLLE S   

(2020) . 

  לפסק דינו של השופט הנדל   7  , פסקה יםונית נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיפל  41118/1  "םבע ראו, למשל:  12

(2015 .) 

 שם. 13

 לעיל.  3הערה , "מושתתת זוגיות  הורות "ראו גם:  14



 יתפרסם ב"מעשי משפט" )בכפוף לשינויי עריכה(; המאמר צבי טריגר ©

4 

 

ל נדרהטבע  הדין  ומ[  ]כךשת  טבע  פיקוח  הדין..."זהירות,  ב"טבע"    15. עורבות  בפסיקה  השימוש 

הכללית(   קטגוריה  )ובתרבות  על  ,  תבותרבוום  מיקבזמן,  ב  תתלו   חסרת,  תאוניברסלי מרמז 

 . ו"אמיתית"  , יציבה ולכן גם "חזקה"קטיביתאוביי 

הם  לדה  של י  הימוליד  הקביעה שהוריגם ה .  קטגוריה משפטיתהיתה    הורות  משחר ההיסטוריה

  יהו האב כשם שהוא קובע מ  ,)היולדת(  םהא   יאה  בע מי המשפט קו  ., היא קביעה משפטית הוריה

, התא הבסיסי הוא  י המשפטינבעת בית המשפט העליון: "גם בפסיק  אחתצויין לא  , כפי ש()בעלּה

 16. "שפחה הטבעיתהמ

על   פוסח  הישראלי  הסהמשפט  ההברצות   עיפים:שתי  ההורות  ת  הורוהיא  ת  טרוסקסואליו, 

דבר   לכל  )למשלמשפטית  למנוע  ,  ועניין  י  ממזרותכדי  על  המשפט  ויכריז  הגנטי  האב  מן  תעלם 

היילוד אבי  כעל  האם  של  הור   (,בעלה  היא  ההטרוסקסואלית  ההורות  מכוח  וברצותו,  זיקה  ות 

,  וייסלברג-בפרשת צור  ליוןפסיקת בית המשפט הע  ה לכך היאדוגמה טוב;  ן "טבעית"גנטית, ולכ 

מהות, אינו מהווה הפליה לעומת  ת האסיס הצהרם נוספת על בום בת זוג כאשהמדינה לרשסירוב  

ות קשר  א יכול להיל  ודנשים לבין ייל  יתבין ש  הגבר שהיולדת נשואה לו, שכן  רישום אוטומטי של 

באותה נשימה, מזכיר    ל קשר גנטי.ו שיומלבין היילוד יש הנחה של ק   גנטי, בעוד שבין גבר ואשה

גם את סעהשופט מלצ אוכלוסין  22יף  ר,  הגנטיתת  דרישל  אגביכחריג    לחוק מרשם  אף   17, זיקה 

בהות  האל  וט ששף את המישפה"טבעיות" של האבהות מכוח נישואים וחו  מפריך אתסעיף זה  ש

 יילוד. ואת הכפפתה לשיקולי כשרות יוחסין של ה 

ת ההורות, והן  הגדרת המשפחה והן להגדרצטלה אובייקטיבית הן ל לסיכום, הטבע משמש כאי

חברתייםלתפיסות   במבנים  שמדובר  אף  שלהן,  אידאולומו  אשר ,  התרבותיות  על  גיה  שתתים 

קוראת תיגר  המשפחה הלהט"בית  לאנושות מבחוץ.    נתונים  לאו  (,הטרונורמטיביותופטריארכיה  )

הא ידי  משפחהה  שלידאולוגיה  על  על  שמעוצב  חברתי  תא  המשפחה  של  היותה  את  חושפת   ,

 מנסה לשנותו. , ואידאולוגיה

 ביתלהט"הורות האיומים על ה .ב

מרכאתמקד  זה    פרקב איומים  ההורות  בשני  על  המ  הלהט"בית:זיים  להכרה    דינההתנגדות 

במשפחה   אחדמשפטית  והתנגדות  הז   שהוקמה,  שנפרמבני  להוג  המשפטית    משך דים,  ההכרה 

שמתפרקת השארות    במשפחה  במסגובקשרי  ההתנגדויות  שנוצרו  סוגי  שני  חותרים  רתה.  הללו 

 .טבפסיקת בתי המשפ את ההגנה המשפטית שהיא זוכה לה   ומחלישיםט"בית  התחת המשפחה הל

 
 .25, פסקה 1118/14ע"ם ב 15

 .(. ההדגשה שלי85/232ע"א ם )ש 16

נ-צור  4635/16ץ  "בג  17 הפוייסלברג  מינהל האוכלוסין במשרד  מלצ   40פסקה  ,  נים' מנהל  השופט  של  דינו    ר לפסק 

 .3ערה ה  לעיל , "הורות מושתתת זוגיות": דיןה לביקורת על פסק  .(26.7.2020)
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 להט"בית רה בהורותכהדינה לנגדות המהת .1

הע המשפט  רב ליון  בית  דין  בפסקי  חוקתית  הכיר  זכות  של  בקיומה  ולהים  קמת  להורות 

שעוסקים  בים מהתיקים  ין עמדת המדינה ברלב   הפסיקההומי בין  אלא שקיים פער ת   18משפחה. 

וב משפחה  להקמת  להורותבזכות  המ .  זכות  להט"בית  יח הורות  דגם  על  השארותבססת  ת  סי 

ו  של  אינ מבחירה  אוטוסטון  חוקתית  להגנה  זוכה  חשוה  תמיד  והיא  שארות דה.  מטית,    יחסי 

הסכמ בלבדתבסהמ  ית"()"הורות  הסכם  על  מוסים  אינם  במשפ,  הישראלי. כרים  המדינה    19ט 

זוגות  ט  כמעתנגדה  ה של  תביעה  להט לכל  ל"ויחידים  להורות בהכרה  בים  הקמת    זכותם  בשלב 

פטי  להם ויצרו את הבסיס המששריות  יות ההוי המשפט שעיגנו את הזכובתלה  , והיו א המשפחה

למשפח ומוכר  בית"טהלה  ההקיים  מוגן  ולו  כתא  ידי    חלקית,,  כמה    יובאולהלן    .המשפטעל 

 . הורות להטביתב המדינה נגד הכרה עונילטי  דוגמאות 

 רג": זוגיות לא יציבה ו"מטען חולפי חוק אימוץ ילדיםאימוץ  .א

השירות למען הילד    לפי  20". ו יחדן אימוץ אלא על ידי איש ואשתיא "קובע שאימוץ ילדים  חוק  

לחקות  המאהמשפחה   צריכה  הניתןמצת  המשפח  ככל  להיות    לוגית,יו הב ה  את  חייבת  היא  ולכן 

 21. להישמר בסוד , ודבר האימוץ חייבלזהה ז  םיאנשוורכבת מאב ומאם מ

ז בות מתאימות,  סיבנש"  הנחה  לההיועץ המשפטי לממש  רסםפ  ,008-ב לד  ת היבוהי טוכאשר 

ו ילדם של אחד מבני  של בני זוג מאותו המין לאמץ ילד שאינ   לבקשות  םמאומץ, ניתן גם להסכיה

ות בהן ניתן  נסיבאותו המין, בי  לד לזוג בנ הזוג, וכי השרות למען הילד רשאי גם למסור לאימוץ י

יחידל  ץלאימו   למסרו  היה רווקה  22". אדם  או  יל  רווק  לאמץ  סהמבקשים  לפי  יכולים,  דרי  ד, 

ו ילד ששהה  יוחדים אמ   כיםצר  רק ילד עם  ד, לאמץירות למען הילל ידי השת שנקבעו עדיפויוהע

כ במוסדות.כבר  שנים  הקדושבגה  מה  האימוץ  יע  לז  ,ריאבתינוק    , של  סטרשמור    ייטים וגות 

 בריא.  לאמץ יילוד מיניים לא יכולים-חד גותזו 2008-הנחיה מלפיכך לפי הנשואים. 

סגן  , בראשותו של  ץאימו הק חינת חו ועדה לב והרווחה   ושר העבודההמשפטים  ר שו מינ 2007-ב

המשפנשיא   אביב  טבית  בתל  גרוס  (וסימ בד)השופט  ,  המחוזי  ב  דּוח  .  יהושע  פורסם  -הוועדה 

 
) , פ"ד  שר הפנים  נ'   הערבי בישראל  טות המיעוי לזכוימרכז המשפטה   –  עדאלה  2/03705בג"ץ    18 , 296,  022  (2סא 

ד  32פיסקה   הי לפסק  של  ברקנו  חדשמש  2458/01  בג"ץ;  (2006)  נשיא  הסכמים  פחה  לאישור  הוועדה  נ'  ה 

זכויות הילד והמשפט  , בתוך:  "רשיון הורות",  גריצבי טר ראו גם:  .  (2002)  447,  419(  4, פ"ד נד)לנשיאת עוברים

 .שיון הורות"(ר)להלן: "  (2010עורכת,  )תמר מורג 400-397בעמ' , 389 ,הישראלי

פלונית  19-50-23848עמ"ש    19 נ'  פסקה  פלוני  הנורמטיב;  (2.4.2020)  6,  במשמעות  הכרה  ית  לדיון  בהורות  של 

 (. 2012) 835מב  שפטיםמ , "ת קביעת הורות משפטית בהסכמה בישראללקרא, "גליתיחזקאל מר :הסכמית

 . 3' ס  ,293עמ'  198128.5.מיום   1028ס"ח תשמ"א מס'  ,1981-ילדים, תשמ"א חוק אימוץ  20

וץ  מפנה חיוני להרחבת האימ  –"לקראת הצבת הילד במשפחתו במוקד סוגיית האימוץ  צבי טריגר ומילי מאסס,    21

להט"בים" בישראלספר  ,  להורים  הגאה  הקהילה  מו  441,  437,זכויות  עינב  הראל,  ויני)אלון  ב  רגנשטרן 

 . (2010) 233, דהיל בשם טובתס, י מאס מיל ; ס"(אסטריגר ומ" )להלן:  (2016, לושינסקי, עורכים

22
לעי   מס תהודעה  :  10.02.2008מיום    7751'  ונות 

https://web.archive.org/web/20120616111132/http://justice.gov.il/MOJHeb/News/2008/imuz.htm . 
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ו  23. 2016 הוועדה  בפני  להופיע  העוסקים    להציגהוזמנתי  ידי  מחקרים  על  מאותו  באימוץ  זוג  בני 

הוובמסגרת    24המין.  בפני  ב  העד הופעתי  למחהושמעה,  נציגת צגתי,  קרים שהתגובה  ידי  על    נטען 

ולכן    מיניים-וגות חד יבים יותר מזשזוגות סטרייטים נשואים הם יצבוועדה  הילד    שירות למעןה

אף זוג הומואים לא ביקש  ,  2009-נכון לשנאמר    עוד.  אמץמיניים ל -זוגות חדפשר לאין הצדקה לא

מיוחדים,  לאמץ   צרכים  עם  לפונמע  ואים ושהומ ילד  לפנות  אודיפים  הורות  להליכי    דקאות 

שהדבר    םשא  השבתי  25תפת. ומש פחותנכון  הם  הומואים  מזוגות  זוגות  מן  סטרייטים,    יציבים 

 . המיוחדים הצרכיםלו את הילדים עם יותר יקב וגות היציביםזראוי שדווקא הה

  ת ה נוקטדינשהמליה  הפת נגד הה ליהדו וע פורמי לדת ומדינה של התנעתר המרכז הר  2016-ב

 הבאה: סערה ציבורית, ובפרט האמירה עוררה לעתירה  תגובת המדינה  26בהקשר זה. 

יצים לעת  אינם ממלמי המקצוע בשירות למען הילד, שלפיה הם  עמדת גור

שינו הזו   הדין  על  העי  הני וביטול  היום  דיפות  שהתנת  ואיזה,  לזוגות  גבר  ם 

שלפיה תפיסתם  על  שמ  נשענת  לאימוכיוון  הנמסר  נהילד  של  ץ  תחושה  ושא 

רצחריג מהעמסת  ות,  להימנע  הניתן  ככל  בדמות  וי  הילד,  על  נוסף  "מטען" 

חדשה  ה  ין כתובע א משפחתי שנתפס בחברה הישראלית היום עדיהשמתו בת

המקדי  י-על בהר  הו  ושונה. הי צוגורמי  למען  בשירות  בעמדהע  אין  כי  זו    לד, 

להט חי כדי  בהורות  דופי  למחקרמינית,  -ד ל  לב  בשים  ברקשנסים  אף  דו"ח  ו 

שלשגרוס אלא  לתא  ;  מחוץ  ילד  של  האימוץ  נושא  המקצוע,  גורמי  יטת 

הוא הל  המשפחתי  נושא  לשיטתם  ולכן  ממילא,  ומורכב  טימציה  יג רגיש 

 27.לענייןטי לוונוא ר החברתית ה

ז )לגדול במשפחה להטבית  הטבותערובת של לו חשפה  תגובה  פי  ל כתע  "מטען"  מעמיספוביה 

ש)יה  והטרופיל   דים( היל המשפחה  ואישה ע  ה בראשהאדרת  גבר  האידאלית   ומדים   (.28כמשפחה 

המחאה  עב הקה קבות  בשל  הלהטבית  חזר  2017קיץ  ילה  מאמירהמדינה  בה  זוה  והעתה  ירה  , 

ה   שמשרדלאחר  עותרת  ה   בהסכמתקה  חנמ הילד  למען  והשירות  המשפט  הרווחה  לבית  ודיעו 

 
 (.2016) בישראל לדים אימוץ יוהליכי   1981-"אהתשמ חוק אימוץ ילדים עדה לבחינת דו"ח הוו 23

 The Child’s riger, Zvi T:במאמריגם  כלולה  וועדה  הצגתי בפני  קירת הספרות שהס  .110-112,  021, בעמ'  "חוד  24

Worst Interests: Same-Sex Parenting under Israeli Law 28 ISRAEL STUDIES REVIEW 264, 267-271 

 . 453-448 בעמ'  לעיל, 21הערה  טריגר ומאסס,נכללה ביותר   עדכנית  סקירה ; (2013)

זו  טרונ   25 להטיה  זוגות  גנ   בים "נגד  לבתגו  םכללה  המדינה  האעבת  בימוץ  תירת  לתגובת    14סעיף  .  2016-שהוגשה 

 . להלן 26 הערהראו . 11.7.2017מיום המדינה 

 (. 2017) יםהחברתי םחה והשירותינ' משרד הרוו י לדת ומדינה התנועה ליהדות המרכז הרפורמ 3217/16ץ בג" 26

 . 72, פסקה 22, עמ'  711.7.201-תגובת המדינה מ 27

אולוגיה  חר, ההטרופיליה מושתתת על האדרת האידשלא כמו ההומופוביה, המתבססת על פיחות במעמדו של הא  28

ההטרוסקס היאהמינית  הטרופיליה  ואילו  )להט"בים(  "נגד"  היא  ההומופוביה  בעד"  "  ואלית. 

 :David Schwartz, Heterophilia – The Love That Dare Not Speak Its Aim:  אלים()הטרוסקסו 

Commentary on Trop and Stolorow’s “Defense Analysis in Self Psychology: A Developmental 

View”, 3 PSYCHOANALYTIC DIALOGUES 643, 647 (1993)  ;" טריגר,  מיניצבי  חד  בפסיקת נישואים    ים 

ועליית ההטרופיליה במשפט" "המשפט ברשת", מבזקי    ,בית המשפט העליון האמריקני: ירידת ההומופוביה 

 .(2013) 27, 14 הארות פסיקה 
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תזכיר החוק פורסם  לאמץ.    מיניים-חד  גותלזוקון חוק אימוץ ילדים כך שיאפשר  תי  מעןיפעלו לש

ה2019באוגוסט   עיקרי  של  ההסבר  בדברי  המוצע.  הסף"הומלץ    תיקון  תנאי  את  הדורש    לבטל 

של בתוך    ,דווקא  'יחד   ואשתוש  אי'  זוגיות  שהם  במבקשים  שמדובר  שככל  כך  על  זוג,  עמידה  ני 

ז יצינדרש קשר  ווגי  הזוגיותממוב  לסוג  ללא קשר  כתלשע  וןנכ  29". שך,  אלו, הח ת  שורות  וק  יבת 

 30עדיין לא תוקן. 

 טריפסיכיאאבחון  : דרישתבזוגיות לסבית מתרומת זרעואמהות  אמהות יחידניתב. 

  ו קבע   התקנותות.  הפלו בין נשים נשואות לנשים רווק  ה חוץ גופיתהליכי הפריי   1996ת  עד שנ

לה שלשתנאי  ברחמה  מופרית  ביצית  חוות    שתלת  קבלת  הוא  רווקה  מעובדת  אישה  דעת 

שנשים    קבעוותית  זרעה מלאכהע  צוביל  נחיותה וה  זרעבנק    של  והכללים בדבר ניהול  31. תסוציאלי

ה זוגיב כלשהת  אליקסוטרוסות  כשירות  מאבחון  ש ,  ופטורות  בזוגיות  בעוד  או  יחידניות  נשים 

בכפולסבית   זרע  תרומת  ליקבלו  ה  32.פסיכיאטריתהערכה  ף  ע הכלל  כבטל,  בג   ידי  לוכרז  "ץ 

לביטול  גדה  המדינה התנ  , שכןפטהמש  בית   דרשה התערבותנ  כאן  גם  33הבריאות. משרד    בהסכמת

העתילפהכלל   הגשת  ש  . רהני  יחסית אף  מוקדם  בשלב  בוטלה  זו  הפליה  לוציה  ואבב  צורת 

שלהטבים אינם כשירים    ,סהשבבסיהסמויה  ההנחה    חה הלהטבית,של ההכרה במשפמשפטית  ה

 .  יוםכ טיים הליכים משפמופיעה בעמדות המדינה ב, עדיין ת הוריםלהיו 

 בזוגיות להט"בית עקיפה מהכרה : חשש ל ידי שתי אמהותעאימוץ צולב  .ג

הראשונים   המקרים  הכרשני  בשל  עסקו  ה  הלהטבית  באיבצולוץ  באימ הורות  כלומר    מוץ , 

ה ידיות הזוג  אחת מבנשל  גנטיים  הילדים  על     דובר   וס חקקריבפרשת   .זוגּהבת    בזוגיות לסבית 

לאימובב לפי  קשה  תש 2)3סעיף  ץ  ילדים,  אימוץ  לחוק  בצירוף  1981-מ"א(   34.לחוק   (2)25סעיף  , 

הת לבקשההמדינה  נימוקים:    נגדה  האמיתימשלושה  ב"תא המטרה  הכרה  היא  התביעה  של    ת 

של  פשמ במסווה  לסבי"  צריהכרה  ו   ,אימוץת  בקשחתי  לכזו  ראשיתהיעשכה  בחקיקה  אין    ;ות 

לדיון,  רלוונטית    אינהילד  ולבסוף, טובת ה  ;אימוץ להטבי משום הפליה נגד להטביםור על  יסבא

בפסק    35.אינה מתעוררת"", ולכן שאלת האימוץ  ם אינו חל על זוגות להטביםאימוץ ילדי  חוק  שכן

 
 .9201-ט", התשעלילד(מץ והתאמת מאמצים ירות לא שתזכיר חוק אימוץ ילדים )תיקון מס'..( )כ 29

 . לעיל 26הערה  ".2018עד מחצית ם "זכיר החוק יפורסג"ץ נאמר שת בהודעת המדינה לב 30

הסדר דומה נקבע לגבי    (.1987)  5035, ק"ת  1987-ז"מהתש  ,גופית(-)הפריה חוץתקנות בריאות העם  ל  (1))ב(8תקנה    31

 ((.2)ב()8ה )תקנה אלמנ

,  351ג    דין ודבריםזוג מאותו המין"  לבנות  ד שנולד  הגדרת אימהות ליל  –"אימהות יש גם שתיים  . ראו  )ב(19כלל    32

 .423בעמ' , לעיל 18הערה ,  "רשיון הורות" ;(חתשס"ה) 357

 . )לא פורסם(( 1997) הבריאות ' שר ץ נוי 2078/96בג"ץ  33

נ-ירוס  10280/01ע"א    34 החקק  לממשלה'  נט)  ,יועץ המשפטי  ברשו מד  .64(  5פ"ד  ערובר  בבית  היך  עור. ההלת  חל 

המ המשפט   בית  משפחה.  מחקלענייני  משפחה  לענייני  הסףאת    שפט  על  האמהות  א'  49/97תמ"ש  )   תביעת   ,

דעות )נגד  וב  ת המשפט המחוזי נדחה בר ביערעורן ל   .((1999)  שלהפלונית נ' היועץ המשפטי לממ   90,  49,  48/97

סדע השופטת  על  החולקת  רוטלוי(בי תה  )ת"א)  ונה  המשפטינית  פלונ  10/99(  ע"מ  היועץ  פ"מ  לממשלה  '   ,

 . ((2001) 831( 1תש"ס)

 . 78 'ו של השופט מצא, עמ לפסק דינ 10פסקה , 280/0110ע"א  35
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אפולוג ההמשבית  ,  טידין  אך  עליון  פט  אימוץ,  צו  מתן  על  בהורות    הדגישהורה  בהכרה  שאין 

 36סבית. לזוגיות ל המשום מתן גושפנקבמקרה זה 

לב  עודת אימוץ צום לרשום תמשרד הפניעל  פסק בג"ץ ש  ,קדיש-נר רבפרשת  ב,  רה השניקמב

יולוגית  נה בחי ב מ"שק  ות של האם הלא גנטית, בנימובהורהתנגדה להכרה    גם כאן המדינה  37רה.ז

ת  עתיר  38. "נכונות הרישום גלויה לעין-נו אפשרי, ומכאן שאיאותו מין אישל שני הורים מקיומם  

נוסף לדיון  בה  המדינה  לא  המדי  אולם  39, הסכמתנמחקה  הדיןדה  כיבנה  שתוכנ  פסק  ת  בתואנה 

ת  על עדכון תוכנ המדינה  ה  הודיע   2008רק בחודש מרס  .  אמהותהמחשב לא מאפשרת רישום שתי  

 40ל בנן. יו שאמותבנות הזוג כתי את שולרשום ק הדין  ים את פסהמחשב כך שניתן יהיה לקי

 

יש רק אמא  : רת בעלת הביציתת, והאחחת יולדהא , הות ביולוגיתשתי אמ .ד
 ביולוגית אחת 

היצירתי הפריון  בטכ  השימוש  נשים  נולוגיות  של  לזוגות  באיפשר  ביולוגי  קשר  ין  ליצור 

ג הא  לביןהתינוקת   ידי  ,יוןירהה באמצעות    נטיתם הלא  הזוג   רייתהפ   על  מבנות  אחת  של    ביצית 

אנונימיבזרע   ברמתורם  העובר  והשתלת  הזו,  בת  של  החמה  ש  .יהשניג  לדת  יוהכזה,  במקרה 

אוטונ ברשמה  אםמטית  שחל  מכוח  )  הילד  תור  יולדת"  הישראלי"דין  שהאבעו,  (במשפט  ם  ד 

לרישום  התנגדה  דינה  מה   .הנוספת  ום כאמשתירשי לכך  מץ את התינוק כתנאהגנטית נדרשה לא

ם  וקינימ  41  .תאם ביולוגית אח קיימת רק  לי  במשפט הישראשק  בנימו אוטומטי של האם הגנטית  

ה, מיקום הזכות  ווה, היעדר הפלי ים, משפט משקולים הלכתיהתבססו על שים של המדינה  נוספי

הגנטי האם  של  נמולהורות  במקום  ב"ת  לג  מדרך  שיקול  רלוונ  היעדר  ,הורות"הזכות  של  טיות 

המקרה בנסיבות  הילד  ש   קיומהו  טובת  ביןשל  רלוונטית  הביולוגי  ונות  שאבהותו  מוכרת  גבר  ת 

הכיר  ש לשי  פסק  בית המשפט  42קרה זה. בת הזוג במ   ביןלמכוח הזוגיות עם היולדת  מטית  אוטו

הגיון  הן הדבר נוגד "את השכל הישר ו)שכ  ת הליך אימוץ טית שלא באמצעוהאם הגנ  של   רותהבהו

מילר  כדברי  ריא"הב אבל(השופטת  או  ,  באופן  מחוקבטומטי.  לא  לנשי   השראה    אתהסכמים 

השופטת  דר,  עוברים לכשירותשה  בנוגע  סוציאלית  עובדת  של  האל  ההגשת תסקיר  של  ם הורות 

רה  ה בהוהכר צורךלסיקתי נעשה שימוש בצו הורות פ ן הזה נחשב לראשון שבו  הדי פסק  43נטית. הג

 זוגיות להט"בית.  משפטית במסגרת

 
ו'רישיון הורות': מחשבות על הקשר בטריגר,    צבי   חבה בשני מאמרים:בהר  נתי בכךד  36 הכרה    ין "משפחות חורגות 

,  22  המשפט,  ועץ המשפטי לממשלה"חקק נ' הי -וסיר  10280/01ן הכרה בזוגיות בעקבות ע"א  בזכות להורות ובי

 .389יל, בעמ' לע 18הערה  , "רשיון הורות"; (2006) 44

 . 368 (2, נד )הפנים-דיש נ' שרק-ברנר 1779/99ג"ץ ב 37

 .373, עמ' רלפסק דינה של השופטת דורנ 1פסקה  38

 .(2008) לא פורסם() קדיש-ברנר שר הפנים נ'  4252/00ץ "דנג 39

יקי  40 דן  מעו"ד  למחלקתאגוד , הרמכתב  לזכויות האזרח,  מ עו"ובת  ש; ת8028.1.20,  צים"הבג  ה  יום  ד אסנת מנדל 

11.3.2008.   

 . (20124.3.) 10קה פס  ,' נ' פרקליטות מחוז המרכזאחו . צת. 07-60320 )ת"א( תמ"ש 41

 שם. 42

 .31 פסקה  43
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 הפלייההדרתם מהחוק אינה : גברים לא יכולים ללדת, ולכן פונדקאות בישראל .ה

)אישורכמים  הס  חוק עוברים  ו   לנשיאת  היילומהסכם  תשנעמד  מכניסתו    , פשראי  1996-"וד(, 

הגדרה    נגד  44". זוג  ישה שהם בניוא   אישהליך פונדקאות רק ל"בות  ייע הסת   ,1202  שלהיועד    לתוקף

מיניטעב  1020בשנת    עתירה  הוגשה  זו נטייה  בסיס  על  בהפליה  שמדובר    טענה המדינה    45. תנה 

אינן יכולות לשאת  ית של נשים שר בעיה רפוא מיועדת לפתוית שדקאות היא טכנולוגיה רפואנופש

וללדת  הריו  המדינה(ן  ב"כ  בלשון  קצה"  ו)"פתרון  ש,  לים  גבר מכיוון  להיות  ממילא  מסוגלים  א 

חתי  א משפ, שהכרה בת טענה המדינה  עוד  46. רלוונטיתיה, אלא הבחנה  הפלן  כא שאין    , הרייריוןבה

הראוילהט" ומן  "דרמטית"  היא  בפסיקהבחקיק  תיעשהש  בי  ולא  המדינ   47. ה  של  נוסף  ה,  נימוק 

במס תדירות  הפולשמועלה  על גרת  גבריםלזוגות  בישראל    תפונדקאוה  הרחבת   מוס  היה  של   ,

 48שים. של נ כרוכה בניצול פוטנציאלישפונדקאות 

העתירהבעקבו על  ה  ת  הבריאות  דיוקמה  משרד  ההסדרה  י  לבחינת  הציבורית  הוועדה 

  . , והעתירה נמחקהתםעתיר  את  ם משכוהעותרי   49.א הפריון וההולדה בישראלהחקיקתית של נוש

הרחב  צה המליהוועדה    50. 2012  במאי   פורסםהוועדה    דּוח   הזכאועל  לפת  בתשלום  קאות  דנו ת 

לא    גבריםזוגות    .יסטי בלבדגברים יחידים במסלול אלטרוא לוואית  ה רפבעי  ותדות בעלנשים יחיל

בהמלצות   לתיקון    .הוועדהנכללו  קבע  ,חוקה תזכיר  יחידים תורחב  ת  פונדקאושה  אשר    לגברים 

 51. בלחץ שרים מהבית הלאומי 2014נחסם במרס  

לה  מפ   החוקניתן פסק דין חלקי שקבע ש  2017-ב  פנקס לבג"ץ.-ני הזוג ארדשבו ועתרו ב   2015-ב

חזוג  העלר והכנסת  -דות  ח  נוקלתבקשה  הת מיניים,  הדין  נהש  ציבתוך  פסק  מתן  חוק  ה  52. מיום 

אם נושאת לשם    בלא בן זוג, המתקשרת עםאישה    ,מיועדת יחידה"  "אם  לונוספה  ו  2018-תוקן ב

ילד ואישה".    53, הולדת  "איש  נותרו  המיועדים  ההורים  שהנוסח    בג"ץ  2020בפברואר  אך  פסק 

.  ןלמרות זאת, החוק לא תוק  54. אסורהיועדים" מהווה הפליה  ים המ"ההורגדרת  ל הש  ןהמתוק 

עמדת שר הבריאות החדש, ניצן  ץ. הפעם, בעקבות  דה חדשה לבג"גישה המדינה עמה   2021בקיץ  

ש את הנוסח  ר פמורה למוחלט המתן צו  ודיע שהוא לא מתנגד עוד ל משרד הבריאות ה הורוביץ,  

כח כשלונה של  ונ   , וזאתרים בני אותו המיןכחל גם על הו  ם המיועדיםורי הה   הממוגדר של הגדרת 

 
 לחוק.  1ס' ם" ב ם מיועדייהגדרת "הור 44

נ' הוועדה לאישור-ארד  1078/10בג"ץ    45 "מסע  צבי טריגר,    (. ראו גם:28.6.2010)  הסכמים לנשיאת עוברים  פנקס 

 . (2015) 186-185, 177 44 תיאוריה וביקורתשראלים בהודו"  פונדקאות י  ייות של הוראחר: חוו 

 . 025.3.201נה מיום תגובת המדי ל 23סעיף  46

 .20-22סעיפים שם,  47

 . ףסעישם,  48

 . 8.6.2010מיום לבג"ץ ת המדינה הודע 49

לבחינת הצי הוועדה    50 הפ  בורית  נושא  של  חקיקתית  וההולרי הסדרה  בישראלון   ( 2012)  4  , דה 

ationsfiles/bap2012.pdfwww.health.gov.il/public  :("ףר יוסמו  דּוח  ")להלן. 

וע הסכם  ביצת הורים מיועדים ו דר הג  –ים )אישור הסכם ומעמד היילוד( )תיקון  זכיר חוק הסכמים לנשיאת עוברת  51

 .2014-אל(, התשע"דמחוץ לישר 

 . (2017) יאת עובריםלנשיאת עוברים על פי חוק הסכמים לנש נ' הועדה לאישור הסכמיםפנקס -דאר 781/15בג"ץ  52

 .2018-(, התשע"ח2יקון מס' עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( )תיאת הצעת חוק הסכמים לנש 53

 . (2020) ריםהסכמים לנשיאת עובעוברים על פי חוק ור הסכמים לנשיאת  פנקס נ' הועדה לאיש-דאר 781/15בג"ץ  54

http://www.health.gov.il/publicationsfiles/bap2012.pdf
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שש שנים לאחר  , והעתירה הראשונהם לאחר הגשת  עשרה שני-אחת,  כך ו.  את החוקן  הכנסת לתק

ה ושל  י לממשלץ המשפטהיוע , ולאחר התנגדות עיקשת ולהטבופובית של  רה השנייההגשת העתי

טל בתוך חצי שנה,  המיועדים תתבההורים  שהגדרת    2021  יוליבחודש    פסקץ  ג" ב  ד הבריאות,רשמ

 55חוק. ות הורים מיועדים לפי ההם להילו גם זוגות של גברים יוכו

 : חשש מסחר הומואיםזוג -יבנוצו הורות פסיקתי בהורות של  נדקאות בחו"לפו .ו
 קאיתבילדים ודאגה לשלומה של הפונד

ש  בישרא פונדקאומכיוון  זוגו היתה  ל  ת  בפני  הומוחסומה    ל כ   0212,56  הישל ל  עד   אים ת 

חו"ל"  ל. "נוהל זאת בחו" עשו נדקאות מצעות פוד ילד באולילה  אשר ביקשוההומואים הישראלים 

כוון,  באמצעות פונדקאות מתעלם לחלוטין, וכנראה במתשרד הפנים בנוגע להורות שהושגה  משל  

ול  תוצאה ש  ליך שהואה וג הולידו את הילד בתמהעובדה שבני הז  לשני  שותפות  פעולה מ החלטה 

ד הילד הוא  שמזרעו נול  הפנים ומשרד החוץ, רק הגבר  , משרד ישראליה   המשפטחינת  . מב בני הזוג

ול לכן  האב,  צד  הוא  המשפטירק  מההליך  ניכרים  ה  חלקים  רקמות)כמו  בדיקת  לצו    .(בקשה 

כ רבות  יםשנ  שךבמ ם  פורסלא    שכללהנוהל,   של  ו,  שורה  שנ אבסורד ות  ישדר לל  לדיות  אוג  חזות 

הלזכ ולט ויות  הילד. פונדקאיות  ב  57ובת  שהקשר  אם  טענה  המדינה  בישראל  פונדקאות  אין  של 

ל לאפ פונדקאות  ששר  ניצול  למנוע  כדי  חו"הומואים  שבפונדקאות  הרי  פונדקאיות,  המדינה  ל  ל 

 . בילדיםמסחר  את החששמניצול פונדקאיות גם   וסיפה לחששה

ביולוגי,   הלא  לאב  את    יועל  היה  2014עד  באשר  ללאמץ  וזאתהתינוק  היוולדו,  א  אחר  ף  על 

נולד  שהי הזוגוזמבילד  בני  שני  במדינ   ת  כאשר  האוגם  הזרה  כאבה  הוכר  גנטי  הלא  דבר  לכל    ב 

 . שלה נוקת בתעודת הלידהאביה של התי ועניין ואף נרשם לצד האב הגנטי כ

הזוג  רת  עתי סיר ב  גשההו  ד מג-ממטבני  ליעקבות  תעודת  לרשום  המדינה  ששני  זרה    הדוב 

שנועדו  טענות  טענה    המדינה  .רשומים בה  פונדקאות שנולדה בארצות הברית של תינוקת  ותיה  אב

בחששות  להכ הלהט"בית  המשפחה  את  בילדים,שוניםתים  לסחר  חשש    ני דילעקיפת  חשש    : 

הבין חארצי-האימוץ  הילד  ל שש  ,  שמצטובת  הערשנולד  כשיסוצי-פסיכוכה  ריך  של  רותם  אלית 

לא גנטי בתור אבי התינוק שנולד  את האב היש לרשום  פסק שג"ץ  ב  58עוד. ל בני הזוג, ולהורות ש

זרה  ב לידה  תעודת  סמך  על  שני  שבפונדקאות  רשומים  כאה  הילדים  הגברים  "אבהות  )בות 

וזאת  (רישומית" הוו בעקבות  ,  ב ההלכה  תעעניין  תיקה  ברישום  וההבחנה  זרה  ציבורית  ין  ודה 

 
 . (2120) עוברים על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים  פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת-ארד 781/15בג"ץ  55

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mk07-) (27.12.2021) 7/2021מס'  חוזר המנהל הכללימשרד הבריאות,  56

2021/he/files_circulars_mk_mk07_2021.pdf)פתיחת הפונדקאות בישראל לזוגות של גברים    . ההודעה על

ב ב4.1.2022-פורסמה  לתוקף  נכנסו  והשינויים   ,-11.1.2022 .  

https://www.health.gov.il/Subjects/fertility/Surrogacy/Pages/default.aspx 

 . 177-202 , לעיל 45ה הער ","מסע אחרבל  חו"משפטיות המשמעותיות בנוהל עמדתי על הבעיות ה  57

מגד 11-566ג"ץ  ב  58 הפננ'    ממט  פ"ד  יםמשרד  דינה  36-ו  8ות  פסקא  ,493(  3סו),  נאור  לפסק  לנשיאה  המשנה    של 

(2014) . 
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התו לבין  הרישום  בג"ץ    59.קףסוגיית  האימו  ד מג-ממטבעקבות  דרישת  בהוחלפה  הורץ  ות  צו 

 60. של עובדת סוציאליתתסקיר בכפוף ליקתי פס

בפרשת   הדין  פסק  מתן  לאחר  לעולםמגד-ממטכחודשיים  בא  בית    ,  של  משמעותי  חידוש 

משפחההמש לענייני  ככללפט  ה:  צו  יינתן  ,  פסיקתי  הוכחת  ורות  סמך  על  בתסקיר,  צורך  בלא 

 של הכרה ך נוסף  שהוסיף נדבת המשפט  שוב, היה זה בי   61פט.שבפני בית המילדה  ובת ה זוגיות וט

הל וזאבהורות  התנ הט"בית,  למרות  במסגר2015פברואר  ב  .המדינהגדות  ת  משפטי  ,  הליך  ת 

צו  לשימוש ב  מתנגדשאינו  הודיע    שפטי לממשלההיועץ המ  62, לא ביולוגיתאם  ת של  מהובא  להכרה

גם   פסיקתי  גנטיתלצורך  הורות  לא  בהורות  אימוץ  זוגול  אצ  הכרה  נדרש  אז  )עד  נשים  של  ת 

 63(. ירוס חקקעקבות הלכת ב

חדלה    לא  זוגות  מהערהמדינה  על  קשיים  ילדיהם  מת  בחו"ועל  מגיפת ל  שנולדו  פרוץ    לאחר 

ה בשל  לידה,  הנפב  כוביםעי  חלוולם,  הע   ברחביסגרים  הקורונה.  תעודות  הורות במתן  קת    צווי 

. לאחר משא ומתן  ראלמות בישבדיקת הרק  תוצאותבקבלת  במדינות שבהן הונפקו צווים כאלו, ו

לבין   פרוץ המגיפה, הסכבין המדינה  נולדו עם  להזוגות הראשונים שילדיהם  אפשר  ימה המדינה 

  .₪  20,000יפקידו ערבות של  הם  לבד שהורי, וב א בדיקת רקמותבל  התינוקות לישראל  את הבאת

היו  חו"ל(, ו  דורש נוהלי שפ כשראלי,  דרכון יעם  )ולא    התינוקות נכנסו לישראל עם תעודת מעבר

ל,  מעמד אזרחי בישרא  אעד הגעת תוצאת בדיקת הרקמות, בל  "ייםשוהים בלתי חוק"במעמד של  

 . כלשהןאזרחיות יות קופת חולים וזכורות בחב אבל

 " רשיון הורות"דרישת  :לסביות זוג-בנות צו הורות פסיקתי בהורות של .ז

זוגות נשים,  פסיקתי גם עבור  ט יותר של צו הורות  דרישת האימוץ הוחלפה בהליך הפשואף ש

טענותכה  ממשידינה  המ מ  להעלות  מההללהטבופוביות  בחלק  וקשות  באחד    יכים.שפילות 

דרשה  המקרים לסבי   המדינה  שאינן  מאמהות  להצהיר  מין. עבריינ ות  באישה    64יות  היה  מדובר 

זוג שהביא ילדים עם בן  זוגגרשה מולאחר מכן הת  ה לעולם חמישה  ה לעולם  לאחר שהביא  ה. בן 

שישית, החדשה,    ילדה  זוגה  בת  לעם  נדרשה  הזה היא  המשפיל  תליך  לקבלת  וכן  כדי ה    סקיר, 

 65. ה השישיתשל בתהמשפטית כרת כאמה  להיות מו

המשפטי  הקריט היועץ  שעיצב  להסריונים  פסיקתי  כמלממשלה  הורות  לצו  של זוגואצל  תו    ת 

ריונים אלו  . קריטורות פסיקתיצו הות לקבלת  שיהלכה למעשה, הדר,  להיות  כופנשים לסביות ה

קיים קשר זוגי  שבי ישראל, ל ותו  פחותל   21י  הזוג להיות בנ  ות על בנ הבאות:כוללים את הדרישות  

 
 . (1963) 225 ז, פ"ד יפניםגר נ' שר הק שלזינפונ 43/621בג"ץ  59

מגדג"ץ  ב  60 הער  ,ממט  ב58ה  לעיל  המצב    .(2014)  5פיסקה  ,  105עמ'  ,  לפנילסקירת  מגדבג"ץ    המשפטי  וזה    ממט 

תירה לרישום שני אבות כהוריו של  מגד נ' משרד הפנים, ע-ממט 566/11"זרקור: בג"ץ  דית מייזלס,: יהושאחריו

 .469 לעיל, בעמ' 3, הערה  ה בישראלקהילה הגא זכויות ה  ,קטין ללא הליך של אימוץ"

 . (201411.3.ניתן ביום ) "ש מ היוע נ' .א.ל 13-04-21182ש )ת"א( "תמ 61

 .(2015) מ הי"פלונית נ'   13-12-57740ר"ג( תמ"ש )משפחה  62

תי על מנת להכיר בבת זוגה של אם  יקות פסראינו מתנגד למתן צו הולממשלה  י  ט היועץ המשפעה לעיתונות:  ודה"  63

 (. 8.2.2015) נוספת" ביולוגית כאם 

 . 17.12.2017 ץ האר",  דים להצהיר שאינן עברייניות מיןות שמביאות ילמדינה דורשת מנשים לסביה ט, "רוית הכ  64

 .שם 65



 יתפרסם ב"מעשי משפט" )בכפוף לשינויי עריכה(; המאמר צבי טריגר ©

12 

 

ההורות  18במשך   הסכם  עריכת  טרם  לפחות  עליהןחודשים  שלהצ  ;  הורות  הסכם  לפני    נכרתיג 

מתרומת    ילדןלהוליד את    עליהןדה;  ילם ממועד היו  90להגיש את הבקשה תוך  יש  ההפריה;  הליך  

  ה לא הורשערה על כך שר שבו היא מצהי ום על תצהי ביולוגית לחתהלא  האם  על    ;זרע אנונימית

מין מודעת    .ואלימות  בעבירות  לא  חזרה  קיצונית המבטאת  דרישה  ת  לפרדיגמה הפליליהן  זוהי 

ל תיקון  שנזנחה  )  בים"להט ביחס  העונשיעם  ב חוק  של    יגמהלפרדהן  ו  (,198866-ן  התרבותית 

 עיקר כפדופיל. ובלטרף,  ( כמשחרביתהלסהאישה    אנלוגיה,)וב וסקסואלההומ 

מיישמים  פחה ברחבי הארץ  ני מש לענייפט  שתחקיר שפורסם בעיתון "הארץ" עלה שבתי הממ

והל  המופיעות בנ  כל הדרישותקיום  תי משפט שמקפידים על  ש ב; יסלקטיביהזה באופן    את הנוהל

כהיועמ"ש ויש  שא,  בחלקןלו  רק  יש  מסתפקים  מ;  תסבתי  דורשים  שלא  עובדתקיר  שפט    של 

אבקים  ר מלאח  67יר. תסק צו הורות פסיקתי רק לאחר קבלת    פט שייתנוויש בתי משת,  סוציאלי

הורות  כי היא מגמישה את עמדתה, ומוכנה למתן צו  ודיעה  ר, המדינה הבנוגע לתסקימשפטיים  

 68. הלידהמפסיקתי כל עוד הבקשה הוגשה בתוך שנה 

דרשה הפרדה בין  ה  כך למשל, המדינ.  באותו תיק ממש  עמדות סותרותטת  נוקהמדינה  לעתים  

צו הורות פסיקתי לאחד האחים,    ןשיינתכך  ע,  רמאותה תרומת זנולדו לבנות זוג  טינים ששלושה ק

וד שלגבי אחיותיו יידרש תסקיר, שכן הבקשה  , בע יום מיום הלידה  90הוגשה בתוך  שה  שכן הבק

ס  ביח יר  קתסחה נתן צו הורות בלא  בית המשפט לענייני משפ  69  גשה מספר שנים לאחר לידתן.הו

המדינה לבית המשפט  ערעור    70. ר עקביותה של המדינהוא מעיר על חוסתוך שהשת הילדים,  לשלו

 71נדחה. המחוזי 

 : חשש ממדרון חלקלקתותפרים בהורות משהו ביותר משניהכרה  .ח

של גבר הומו  משותפת, בדרך כלל  הורות  הט"בים היא  של לרה"  חיב מחה  המשפ" רות  מצואחת  

סטרייטית  ואישה או  משותפת  לסבית  להורות  בהסכם  אהמתקשרים  כל  הה.  משני  ורים  חד 

ינם אכיפים  וא ם  אינם מחייביאלה    הסכמים  .בזוגיות  להיות  נם בני זוג, עשויים וגיים, שאי הביול 

לילדים, שהב היבטים הקשורים  סככן  של  חיכרעות במקרים  ורסוך  אך  להתקבל  לטובת  יבות  ק 

 . הילדים

מ  פט הישראלישפט אחרות, המשטות משלא כבשי ביותר משני  לא  המדינה אף    72הורים. כיר 

פחה של  המששם  לושה הורים באמצעות הוספת  משפטית סמלית באפשרות של ש  התנגדה להכרה

 
 .3.19882.2-ב 7719-שין, תשל"ז( לחוק העונ3)351-( ו1)351סעיף שביטל את  לחוק העונשין  22תיקון מס'  66

 (. .173.202) הי"מפלונית נ'  61-12-35804ש )ת"א( "תמ ראו, למשל, שם. 67

נדרש תסקיר  שפט לא הכריע בש; בית המ(14.2.2021)  3, פסקה  איילון'  נ  הי"מ  5544/18  בע"ם  68 כאשר  אלה האם 

 שנה מהלידה.  ות מוגשת לאחר שחלפההבקשה לצו הור

 . (5.11.2019) 6פסקה , מהי"' ל.א נ 19-08-80241יפו( -תמ"ש )תל אביב 69

 . 15שם, פסקה  70

 . (6.12.2021) נ' פלונית  הי"מ  19-12-00054יפו( -עמ"ש )תל אביב 71

 .Sen. B. 274, 2013 Reg. Sess. (Cal:  תר משני הוריםשל יורישום  פשר  יפורניה מאהחוק במדינת קל  2013מאז    72

 Jacob v. Shultz-jacob, 923 A.2d 473  :ה הכרה בשלושה הוריםבמדינות אחרות הפסיקה איפשר  ;(2013

(Pa. Super.Ct. 2007)  ()במדינת פנסילבניה;  A.A. v. B.B. [2007] 220 O.A.C 115 (Can)  (  במחוז אונטריו

 . בקנדה(
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השליש  מביולוגי  הלאי,  ההורה  לשם  של  ,  פורמלי  עו טיב  ,משותפים  להוריםהבנות  שפחתן  ן 

  ימאחור   73.ד בלב  שפחהת לאדם לשאת שני שמות מלחוק השמות מאפשר  2סעיף    שהפרשנות של 

 74.משפטית עקיפה בהורות משולשתרה ק החשש שהמדובר בהכללא ספ תתרזה הס נימוק 

אחרבמ בבתה    קרה  להכרה  המדינה  של  התנגדה  ביולוגית  הסו   הנ יקצהלא  בתי    הרבשירות 

היו שלושה ילדים בהורות משותפת עם    לזוגתהו  קצינה המנוחה . ל2010-ב  ל אסון הכרמשנספתה ב

ילדיה הביולוגית של   היו  ו הקצינהאותו אב. שניים מהילדים  ידי משרד הביטחון  ,  על  הם הוכרו 

זוגתה.  כיתומים, ובתה השלישית, היתה בתה הביולו משרד הביטחון להכיר בה כיתומה  גית של 

זכא לתגמוליםלצורך  השילד    מוק בני  ות  להיו וריו  ששני  יכול  לא  בחיים  מוכר  הביולוגיים  ת 

דת הערעורים. זו קיבלה את ערעורה, והכירה בבת  ערערה לווע  ובת הזוג דחתה,  הבקשה נ  75. כיתום

כ"בתה   ביולוגית  המנוחה.הלא  של  שנספהחורג"    ילד"   החורגת"  מי  בטחוני    של  זכאי  באירוע 

 76ביולוגיים בחיים. לתגמולים אף כאשר הוריו ה 

הוא המדרון החלקלק שעלול להביא  ר משני הורים  יותה ב נגד הכרשהמדינה מעלה  נוסף  וק  נימ

בריבוי זה    77ובפוליגמיה. הורים    להכרה  בת מנימוק  משותפת  הורות  שיחסי  מכך  ה  יל קהעלם 

תוצר    , המשפחות מבחירה,הלהט"בית ה  הם  שיצר    מזהשונה לחלוטין  קשר חברתי ותרבותי  של 

  78גמיה. פוליהאת 

הה השאלת  הישירכרה  דין.משפטית  פסקי  בכמה  עלתה  משולשת  בהורות  אחד    79ה  במקרה 

שהתקשרה  רתה  ה  אישה הומו  גבר  של  למטרת  מזרע  ומביעמו  משותפת  זוגתהורות  של    . ה צית 

אך   הגנטית  האם  )שהיא  הזוג  בת  ביקשה  נפרדו,  הזוג  שבנות  המשפטיתלאחר  האם  הכרה  לא   )

  כזו הכרה  בנימוק שה שלישי,  תנגד להוספת הורהמשפטי לממשלה ההיועץ    80אמהותה. ית במשפט

ו  ת נוגד הדין  המח  תנמצאאת  מש  81וקק. בסמכות  לענייני  המשפט  נעתבית  האם  פחה  לתביעת  ר 

שמצאה  ות מחקרית  ועל ספרהילדים    טובת  , בהסתמך עלפת, והצהיר עליה כאם נוסהלא רשומה

 
 (. 15.2.2017) הי"מזרתי נ' יגאל און ע 16-07-21360יפו( -תל אביבש"ש ) 73

לשי   74 מתנגדת  שהמדינה  הראשונה  הפעם  אינה  שונזו  בנימוק  י  יוכר  ש ם  חדשסטטו אחרת  ה  .ס  את    התנגדותראו 

 .' משרד הפניםן נזמולו ץ: בג"המשפחה של ידועות בציבורלשינוי שם בעבר 

מיכל עדן,    :ת העניינים בפרשה זו(. על השתלשלו3.2.2013)  קצין התגמולים  ר.א. נ'  11-03-41988עמ"ח )ראשל"ץ(    75

לעיל,    3הערה    ,זכויות הקהילה הגאה בישראל:  בתוך  ,ה בשלושה הוריםהכר  –"זרקור: פרשת "אסון הכרמל"  

 . 487בעמ' 

 . 2.1, פסקה 11-03-41988עמ"ח )ראשל"ץ(  76

 . )לא פורסם, עותק מצוי בידי המחבר( (19.3.2019) 95, פסקה ' אלמוניםפלונים נ 14-07-13977 )תל אביב( תמ"ש 77

 והדיון הצמוד לה"ש זו.  5ה"ש לעיל , estonWראו  78

למ  79 ואח'    17-05-7569  תמ"ששל:  ראו,  היפלונית  )מרכז(  ;  (29.8.2018)  "מ נ'  ד.    18-10-52550עמ"ש  נ'  נ.  מ  ע. 

פלוני  19292-11-20עמ"ש  ;  (22.10.2019) נ'  הנוס  ;(23.5.2021)  פלונית  הדין  פסקי  הנוכן  בהמשך  ידוניפים  ם 

 .המאמר

 .14-07-39771 )תל אביב( תמ"ש 80

 . 11פסקה שם,  81
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המשפטי  היועץ    ושליים  פטמשים הההור ערעוריהם של    82יטיב עם ילדים. שריבוי קשרים הוריים מ

 83. בוטלה ם נוספתאם הגנטית כעל כרזה על האההו  התקבלו, זיהמשפט המחולבית לממשלה 

אום  ה, כך שכל תאישיחד עם   הביאו לעולם תאומים ,בני זוגהומואים, ים גברשני  אחררה במק

בנו מ  הוא  אחד  של  הזוג.  הביולוגי  גנטייםבני  אחים  הם  מצ  התאומים  לא  אבל  אמם  ד מצד 

משותותיהם.  אב להורות  הסכם  על  חתמו  משפחה  ועתפת,  השלושה  לענייני  המשפט  לבית  רו 

ה  דחתמשנ  84בנו הלא גנטי. ( של  וסף )והורה שלישיעל כל אחד מהגברים כאביו הנ   להכרזה  בבקשה

ן  תמל, הפעם  , הם שבו ועתרוות משולשתהישראלי לא מכיר בהור ה שהמשפט  תוך קביע  תביעה זו

בגבר  לכל  טרופסות  אפו בנו הביולוגי של  זוגו. על  לעניינבית המשפ  85ן  נעתר לבקשה,  י משפחה  ט 

המדינה   אאולם  ביטל  וזה  המחוזי,  המשפט  לבית  האפוטרופערערה  המבוקשת.ת  בין    86סות 

אשר עלול להוביל להשלכות    ניתן למנות את החשש מ"מדרון חלקלקר  המדינה בערעושל    הנימוקי

היקף"רח י  87, בות  שהדבר  זוכן החשש  על  גם  הורישליך  כאשר  הטרוסקסואלים,  פרודים  וגות  ם 

ובן הזוג הח בזוגיות חדשה,  יבקש אפוטרופסחיים  בנימוקדש של אחד ההורים  הו  שהוא הור   ות 

ה של  אבפועל  יעמיד  הדין  פסק  "אימוץ  גרוש קטין:  שהוריהם  הילדים  כלל  לפוטת  שים  ל  נציאל 

 88. על השופטים  נה הילכה אימיםמדי ה ,"טרופסים ואף יותרוארבעה אפ 

קיד  ומתפ  "ביותמשפחות להט   ר המיוחד שלמההקשהן  תעלם לחלוטין  הבית המשפט המחוזי  

בי אלוהבחירה  במשפחות  שארות  יחסי  והקצירת  הטרוסקסואלים  הורים  מגירושי  ששונה  מת  , 

עלמשפח חדשות  ו -ות  שהן  ידם,  בעיסות  פאפוטרומכך  אלא  זכות,  רק  אחראינה  וחקר  בות  יות 

ולכן יבק  משפטית,  שאנשים  אפוהחשש  בסיטונות  טרופשו  איסות  מבו כלל  רשות    בקשתסס.  נו 

 89נדחתה.  ערעור של שלושת ההורים לבית המשפט העליון

 יניים סיכום ב .ט

לא נכללים כאן  ש  ת הלהט"ביתהמשפטית בהורו  גדות המדינה להכרהשל התנמופעים  יש עוד  

המד  התנגדות  כמו  נפרדת,  התייחסות  הולינה  ודורשים  צו  כשההרות  מתן  הביולוגפסיקתי  י  ורה 

לפי מינם מלידה  או התעקשותה לרשום הורים    90, ראלאינו תושב יש טרנסג'נדרים כאב או כאם 

לפ המגדרית. ולא  ההשמה  לאחר  מינם  ההכרה  תנהה  91י  תהליך  את  מעצבת  הזו  ת  בהורוגדות 

 
 .379, בעמ' לעיל 32זפרן, הערה ; 442-444עמ' רקוס, בטלי מ ראו גם:. 117-ו 98 אות פסקשם,  82

 . (2.4.2020) פלוני נ' פלונית 19-05-23848עמ"ש  83

על הפירוט שבהמתו   .(18.10.18)  17-12-11524תמ"ש    84 להלן הערות  בפרפסקי הדין הבאים  אר כאן נסמך  שה. ראו 

85-89 . 

 . (.201931.12) י"מ פלוני נ' ה 18-12-1540תמ"ש )ת"א(  85

 .(7.1.2021) תל אביב ואח' נ' ש' - משרד הרווחה והשירותים החברתיים 20-02-52453עמ"ש  86

   . 5פסקה שם,  87

 . 8ה פסקשם,  88

 . (10.5.2021) "מ פלוני נ' הי 821/21בע"מ  89

עמ"ש    90 למשל  נ  19-12-47781ראו,  טענה  4.1.2021)  ' ק'מ"י  )המדינה  ביולוגית  שאם הא(  הלא  ש מישראל,  תגורם 

תיפגע בש של בתה  בין השתיים,טובתה  הפרידה  הורו  ל  צו  שיינתן  ראוי  זה  אין    נדחה ערעור המדינה  (.  תולכן 

 . ברוב דעות

 (. 5.5.2021) יםפלוני נ' שר הפנ 8/18314ץ "בג ;(01810.1.2) ני נ' שר הפניםפלו 8391/16בג"ץ  91
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רים  סדשל הה  הרוב המכריע.  ינהמאבק משפטי נגד עמדות המד  הוא  סיסו שבהלהט"בית כתהליך  

יצ,  שפטייםהמ של  כלומר  הפסיקה,    יר הוא  משפטיים  תהליתוצר  פולשניים  ,  מתמשכיםכים 

 . קריםוי

לצורך  ידי המדינה  -על  הללוהישגים המשפטיים  ניכוס ה עומדת בניגוד גמור ל  התנגדות המדינה

כלפי  ת המדינה מבית  עמד"ביות.  עדן ליברלי למשפחות להט   ת כגןלאומיבינאל בזירה הצגת ישרה

המדינה חוגגת את ההכרה    עומת זאת כלפי חוץ. למגבילהדנית וש, חלעומתית  היאבית  רות להטהו

ה בה המשטבית,  להורות  בבתי  לה  מתנגדת  כה  האיב  .פטשהיא  מנטרנט  אתר  הששל    חוץ רד 

הורים ולבני זוג  יות זכויות המוקנות ל מנו  ,הט"ביתוקדש לזכויות הקהילה הלהמבעמוד    ,באנגלית

ב  לצילהט"בים,  כלל לי  בזכויו  ין  למרות  שמדובר  שהושגו  במאבקים  ת  המדינה,  התנגדות 

מלמופיעות  ת  הזכויו  בין.  יםפטימש אימוץ  להט"לזוגו   אות"זכויות   full adoption“))  "ביםת 

”to gay couples. . .  rights.92  אין "זכויות אימוץ מלאות"  להט"בים  זוגות לשקר בוטה, שכן זהו

 93. פי שהוסבר לעילכ

מ  הה  לכאורה  יסדההמדינה  תהליך  הלהטאת  בהורות  באמצעו"כרה  הור בית  צווי  ות  ת 

מאתר משרד   דניתן להוריכיום  .  שפטתי המבפסיקת ב  לאחר שכאמור הדבר נכפה עליה  יםפסיקתי 

, המפרט את אמות המידה ואת  "תווהמ  –צו הורות פסיקתי  מסמך שכותרתו "  העבודה והרווחה 

 כמו כן, ניתן להוריד גם  94הליך הנדרש לשם כך.גם את הורות פסיקתי, כמו  התנאים לקבלת צו ה

ל בקשה  הורוטופס  פסיקתצו  שהמתווה    95י. ת  פויפוגענ  תרנואלא  להורות    לשני,  ביחס  ומפלה 

  זוגות אצל  אבהותו  על  , להבדיל מהצהרה של גבר  טמשפ צו בית  ההיזקקות ל.  ההטרוסקסואלית

בעייתהטרו היא  כן,    96ית. סקסואלים,  בתנכמו  עמידה  הגשתאי  כמו  הורות  הבקש  אים  לצו  ה 

 
92    July 19, 2018), ,Foreign Affairs Israel Ministry of( Gay Israel 

https://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/pages/gay_israel.aspx . 

בזירה  גת המדינה כמדינה מתקדמת  הצ  צורךלההכרה  ניכוס  , לבין  נה להורות להט"ביתהמדי   נגדותהת  הפער בין   93

בספרות    נג(פינקוושי)  יתהבינלאומ מעמיק  לדיון  ממסזכה  חורג  בוהוא  הדיון  זגרת  גרוס,  ה.  מאמר  אייל 

  ה   מעשי משפט,  ת"לפוליטיקה קווירי   ן )הומו( נורמטיביות ו)הומו( לאומיותביכויות להט"ב:  "הפוליטיקה של ז

101  (2013);  Sarah Schulman, Israel and ‘Pinkwashing’ (N.Y. TIMES, Nov. 22, 2011),  

-a-as-ysga-of-use-israels-and-23/opinion/pinkwashinghttps://www.nytimes.com/2011/11/

tmltool.h-ngagimess  ; IONALTANTERNIUEER QTHE  ALESTINE ANDP/AELSRI ,NCHULMASARAH S

103-04 (2012) . 

94  -order-rentingpa-surrogacy-and-adoption-foster-tps://www.gov.il/he/Departments/policies/molsaht

5%D7%94#%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9outline. 

95  -order-rentingpa-cysurroga-nda-adoption-foster-y/molsaobFolder/policv.il/blhttps://www.go

order.docx-parenting-a-rfo-ogacy_applicationsurr-and-adoption-outline/he/foster . 

ההיזקקו  96 על  לצורלביקורת  משפטי  להליך  האמריקנית  בהקשר  להט"בית  בהורות  הכרה  במשמעות    ך  ולדיון 

ההליךהפוגענית    :Nancy D. Polikoff, A Mother Should Not Have to Adopt Her Own Child:  של 

Parentage Laws for Children of Lesbian Couples in the Twenty-First Century, 5 

STAN. J. C.R. & C.L. 201 (2009).  משפחה  ס  בטקס לענייני  המשפט  בית  קבע  אמהות""למשל  של    חזקת 

כאשרהא ביולוגית,  הלא  נולד  ם  בשהילדה  נשוה  היו  הזוג  שבנות  לעה  זו   Treto v. Ortega Treto:  זואות 

(2020) . 

https://www.nytimes.com/2011/11/23/opinion/pinkwashing-and-israels-use-of-gays-as-a-messaging-tool.html
https://www.nytimes.com/2011/11/23/opinion/pinkwashing-and-israels-use-of-gays-as-a-messaging-tool.html
https://www.gov.il/he/Departments/policies/molsa-foster-adoption-and-surrogacy-parenting-order-outline#%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94
https://www.gov.il/he/Departments/policies/molsa-foster-adoption-and-surrogacy-parenting-order-outline#%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94
https://www.gov.il/blobFolder/policy/molsa-foster-adoption-and-surrogacy-parenting-order-outline/he/foster-adoption-and-surrogacy_application-for-a-parenting-order.docx
https://www.gov.il/blobFolder/policy/molsa-foster-adoption-and-surrogacy-parenting-order-outline/he/foster-adoption-and-surrogacy_application-for-a-parenting-order.docx
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הם  ששל הפנייה להליכי אימוץ,  קציה  ור סנעלול לגר   ה ם הלידבתוך פרק זמן מסויים מיופסיקתי  

ומורכ בהרבה.ממושכים  נוספודו  97בים  להפליהגמאות  פ  ת  מיום  :  ווהי המת על  היא  הצו  תחולת 

מיוםו  הינתנו וכן  הליד   לא  מתן  מגבלות  הטלת  ה  להעל  פסיקתי  הורות  אוצו  תושב  שאינו    ורה 

 98אזרח ישראל. 

ת לחיי  שה הפוכה לזו של המדינה: הכרה בזכו, גיןאמנם מבטאות, בחלק בתי המשפט  ת  ופסיק

ש מ להטבשפחה  במשפחו   ים ל  שנולדים  והילדות  הילדים  טובת  על  להטביותהגנה  אלא  .  ות 

ו התנגדות ה בשל  הן  לת,  עי תרנגולו עומדים על כראשגים  שהי גיסא,  ר  היעדשל  בהן  מדינה מחד 

ימת האפשרות לדיון בתיקי משפחה בבית  חס בעקבות  .  קה ראשיתקדימים מחייבים והגנה בחקית

בההמשפט   מכו זעליון  כתוצאה  חיפה  שוםיית,  חניון  הלכת  המשפטי    של  מהקשרה  במנותק 

מצב  99וההיסטורי  נוצר  דיני המשפחה הפסיקתיים.-של תתסבל  נ  בלתי ,  של  ת  ם הלכיישו  פיתוח 

המשפחה מהאפשרות לערעור בזכות לבית המשפט  ם דיני  להדרה גורפת של תחום  רגחניון חיפה  

שאי  .העליון תקדי כמעט  המ מחם  מין  העליון  המשפט  בית  של  הייבים  את  חידושים  בצרים 

, ולכן  בנוגע למשפחה הלהטבית  ט המחוזייםפשלענייני משפחה ובתי המחדשים בתי המשפט  שמ

שברירייא הישגים   הם  המששם.  לו  כמו  הסטרייטית,  פ לא  להלה  ההמשפח חה  הגיעה  בתי  טבית 

בית המשפט   של  בעידן  זכותהמשפט  בלא  כלומר  משפחה,  של    לענייני  ליבון  ובלא  לעליון  ערעור 

סמכות שיפוט של    דר היע, ב כמו כן  . המוסמכת לקבוע תקדימים מחייביםהיחידה  ערכאה  ב  דין ה

למשפחות    לפיתוח הדינים שקיים  בבמשפחות להטביות, ערוץ חשו  םוכיבתי הדין הדתיים על סכס

מחייב  הטרוסקסואליות תקדימים  מספק  רלוונטי  גם    100, ץבג"  ,יםואשר  לא  למשפחות  הוא 

 ת. הלהטביו

מכיוו  משפחה  ן  בנוסף,  לענייני  המשפט  בתי  של  הדין  המשפושל  שפסקי  המחבתי    ים זיוט 

במשורה לדעת  מתפרסמים  דרך  אין  אמי,  באופן  להצביע  או  בפסיקה  מגמות  חוסר  לזהות  על  ן 

כלשה  עיון  הנהלת .  יעקביות  לאפשר  מסרבת  המשפט  המשפ  בתי  בתי  של  דין  לענייני בפסקי    ט 

לצ אקדמימשפחה  מחקר  נותר  משוכך    101,ורך  הישראלי  המשפחות  רק  ברובו  פט  נטול  לא 

 102. סמוי מן העיןא גם תקדימים מחייבים, אל

 
 . 94, לעיל הערה " מתווה  –צו הורות פסיקתי " או ר 97

, לעיל  "רות מושתתת זוגיותהו"טמפורליות;    נעמן,נוי  :  הלידה  מיוםו  של הצ  על הבעייתיות של היעדר תחולה  .שם  98

 .3הערה 

שנים לפני   13פסק הדין ניתן  (.1982) 123( 3, פ"ד לו)חיפה( בע"מ חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור )הדר  82/103רע"א  99

והורדת משפחה  לענייני  המשפט  בית  שלוםייסוד  משפט  בית  לדרגת  שבה  ,  ו  על  בתקופה  בזכות  ערעורים  היו 

 . העליוןי משפחה לבית המשפט פסיקות בעניינ

( לחוק  4)ד()15  ף ות מכוח סעי מקרים של חריגה מסמכ טית על בתי דין דתיים בסמך להעביר ביקורת שיפובג"ץ מו   100

 יסוד: השפיטה.

 .לעיל 2ה"ש , 19/8001בג"ץ  101

 לעיל. 2, ה"ש "הפסקים הסמויים" 102
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 שפחה הלהט"ביתלממבית הסיכון  .2

של  עם   בשכיחות  והעלייה  להט"זוגיות  עלותבי הורות  פר,  של  השכיחות  גם  ושל  תה  ידות 

לעולםב  ורתסכסוכי משמ  באו  ואיתם  ל  ין ההורים,  אימוביטוהבקשות  או  הורות  צווי  ץ שכבר  ל 

הורות   צווי  ממתן  להימנעות  או  הנוכ ניתנו,  נוסף  פרידה.  ח  ב  מבית סיכון  בכך  משפחה  להכרה 

 . הלהטבית

 ם בפירוק הורות משולשתוכיסכס .א

שני ההורים    ין רכת היחסים הפגיעה ביותר לסכסוכים בין ההורים היא זו שבע מככל הנראה  

לבין הורה   מכיוון שהדין הישראלי    ים.טי של הילד כהורה המשפשלישי שאינו מוכר  המשפטיים 

לחסדם  והילדים נתונים  ה השלישי  ההור  יםנותר   היותר,  י הורים משפטיים לכל כרה בשנ מאפשר ה

מנסים לשכתב את   ההורים המשפטייםפרידה  רת סכסוך  במסג  לעתים.  של ההורים המשפטיים

ומה  ואת הבחירההסכמות   הורות משותפת  להדיר  וזאת  ת,  שולשלהקים משפחה באמצעות  כדי 

 את ההורה הלא רשום מחיי הילדה. 

וי",  "נילמקרה של  זה היה ה )"אלו "אורית"  ה  103השמות בדויים(. ן"  פוריות,  רתה  בשל בעיות 

עוברצעובאמאורית   בתשנוצרו    ם ית  של  ידי-מביציות  של  ומזרעו  נילי,  השלושה  זוגה,  אלון.  דן 

ים המשפטיים  . ההור בל תוקף של פסק דיןיקאושר ווההסכם    חתמו על הסכם להורות משותפת

היו שנולדו  התאומים  הגנטי(  של  )האב  שניליאחל  .דתולהיאורית,  ו  אלון  נפר  ר  נילי  ואורית  דו, 

התאו של  המשפטיים  שההורים  בניה  מיםטענה  עם  קשר  על  לשמור  לה  מאפשרים  הגישה  ו  , לא 

 הילדים.   להסדרי ראייה עם  תביעה

טענו ש"בלתי מתקבל על הדעת ימצאו עצמם במצב ן  ת ואלו בתגובתם לתביעתה של נילי, אורי

בפועל  ב להם  יש  לעבור  הורים    3ו  ציין    104".םבתי   3בין  ועליהם  משפחה  לענייני  המשפט  בית 

עם  חד ]י ורות משותפתגרת של הליצור מסהצהירו שבכוונתם "השניים   ןו בין אורית לאלשבהסכם 

משותפת שנחתם  להורות  הסכם  ב  105."ב, כשלושה הורים לכל דברומעורפעיל  חלק    , בה ייקחונילי[

 :הסעיף הבא  נכלל  הבין השלוש

שר הילדיכיוון  כהורי  להירשם  יכולים  אנשים  שני  אפשרות  ק  ובהיעדר  ם 

בישראל למשפטי כיום  הוררי ה ת  כשלושה  חוקיים, אלשם  יהיו  ים  ואורית  ון 

ז עם  הרשומים.  בהתההורים  כי  בזאת  מצהירים  אנו  היומיומית  את,  נהלות 

עבור הילדים, ובעלת מעמד  פת עולמנו נילי הינה הורה לכל דבר  קשכמו גם בה

 106ית. אור ווה ביחס לילדים כמו אלון וש

בית המשפט ציין  ם.  " של הילדיהםותיאמהרית הוגדרו כ"הסכם נילי ואוונים של ה בסעיפים ש

העיק ]של  ש"ניסיונם  ואלוןש  בקשראורית  לחבל  נילי    [  לאשבין  הצהרותיהם  לקטינים"  ור 

 
 . (27.4.2014' אורית )י נניל 14-03-37745 (אביב )תל תמ"ש 103

 . )ד(4שם, פסקה  104

 .18וטט בפסקה  , מצ סעיף ה' להסכם 105

 . ' להסכםסעיף ז 106
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אינו כמעמדה    כי "מעמדה של ניליו  107,לה כדי חוסר ניקיון כפייםת בהסכם ההורות עווהמשותפ 

ילי כהורה  עמדה של נ צדדים כולם קבעו את מ"לא ניתן גם להכחיש כי הו "  ל תורמת ביצית זרה ש

ועניין בית המשפט  כשם שבקבוצת פסקי הדין שנדונה    108". לכל דבר  בחלקו הקודם של המאמר 

ההור על  להגן  ה התגייס  הות  נוכח  המדינה, להט"בית  הוא  תנגדות  עליהמתגייס    כאן  מפני    להגן 

 התנגדות בני משפחה להט"בים.

ת ההורה  תנגדואו ה ורות פסיקתיפטי לקבלת צו הלהפסקת הליך מש בקשות  .ב
 סיקתיו הורות פ.ת למתן צהביולוגי

גנטי על רקע   הורות פסיקתי להורה הלאצו    התנגד למתן  ההורה הגנטישבהם    מקריםבכמה  

העניקו צו  , ופסקו שיש להמשיך בהליך צו ההורותייני משפחה  רידת בני הזוג, בתי המשפט לענפ

גנטי.   להורה  ורות פסיקתיה מנקודת    ההורות הפסיכולוגיתבות  בחשי  המשפט הכירוי  בת  109הלא 

ופסקו  הילד  של  ומבט מחייבת  שטובת,  בי  110. זובהורותו  משפטית    הכרהו  המשפגם  העליון  ת  ט 

 111שר הסכסוך הוא מר. גם כאשאין מניעה לתת צו הורות פסיקתי לאחר פרידת ההורים, פסק 

ערעורבד גנטי  של    חותו  לה  עלאב  משפחה  לענייני  בית המשפט  הורות חלטת  צו  פסיקתי    תת 

גנטי  לאב זיקה  פסק ש"יש  מחוזי  ה בית המשפט  ,  לאחר פרידתם  הלא  לראות את ההורות מכוח 

המשפט  , לשיטת בית  עהריהשאלה המכ  112ולוגית." הורות הדומה ככל שניתן להורות בי לזיקה כ

האם היא  הילדה    המחוזי,  הבאת  על  הסכימו  הזוג  בצוובני  הולא  תא,  לעולם  יש  סכמה  האם 

ה במועד  לביניהם  הבקשה  הורותגשת  זה  םג  113.צו  במקרה  תמכה  הורות    המדינה  צו  במתן 

נותן תוקף    המשפט  בית  114הילדה. של  ילדה וטובת  גנטי לאב הלא  , על בסיס הקשר בין הפסיקתי

לוגי  על ידי האב הביו, ולא לגרסה המשוכתבת המוצגת  להחלטת בני הזוג להקים משפחה מבחירה

תוך שהוא  סכולאחר שהשניים הסתכ בן  היעדר הקשר הביולואת    צל מנ,  בין  לבין    זוגו לשעברגי 

ין  דמיון ב יש את הת המשפט המחוזי מדגבי  .זוג לשעברבהותו של בן הבא  לשלול הכרההילדה, כדי  

 ט"בים: ים להורות משפטית של בני זוג לה של בני זוג הטרוסקסואלת ביולוגית הורו

לעו ילד  להביא  שמחליטים  ואישה,  גבר  זוג,  שבבני  יכולה  םלכשם  לא   ,

הלידה, להתכחש להורותו של הגבר  האישה לאחר ההיריון ולאחר  , במהלכו 

לה,ו הדין    להתנגד  להוא  מין.  זוג מאותו  יבבני  פעלו  לביצוע  אחר שהם  חדיו 

 
 .41פסקה  107

 .43סקה פ 108

נ' ל. ק   1527/09א )ת"א(  "בש  למשל:   109 י' ואח'   18-12-65030עמ"ש  ;  (919.3.200תן ביום  ני)  ל. ק  נ'    פלוני )קטין( 

;  (ינהדות המדהצו ניתן למרות התנגה  )במקרה ז  (5.9.2018)  . י.י. נ' י. ג  50078-04-15  תמ"ש )ת"א(;  (4.5.2020)

 . (29.9.2020) ע' נ' ר' ע' מ' 39785-06-17תלה"מ )ת"א(  ; (1.3.2020) מאמי נ' אמא 8095-04-18מ )אשד'( תלה"

 שם. 110

 . (0220.2.3) ' פלוניב"כ היועמ"ש נ 3518/18בע"מ  ;(.14202.9)  פלונית נ' פלונית 14/4890בע"מ  111

  109, הערה  17-06-39785תלה"מ )ת"א(  )ערעור על    (02121.6.2)  פלוני נ' אלמוני  20-11-31765  )מחוזי ת"א(  עמ"ש  112

 .יל(לע

 .שם 113

 .24-25 אות, פסקלעיל 109, הערה 17-06-39785מ )ת"א( תלה" 114
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פו של  הולדה  בטכניקת  להתנער  נדהוריה  הביולוגי  ההורה  יכול  לא  קאות 

 115מהורותו של בן זוגו. 

ה סדרה  אב הביולוגי העלהרבע.  היתה בת אכשבתם  עה  ריבמקרה זה הפרידה של בני הזוג א 

הכרה  , כמו שבית"משפטית בהורות להט ים תחת המאבק הלהט"בי להכרה  שחותר של טיעונים  

בלבד   הקטין  טובת  על  בהתבסס  ביולוגי  לא  הורה  של  התנבהורות  הגנטי  ולמרות  ההורה  גדות 

 116. יל לכאוסתוב

לע   פסק  2021בדצמבר  אולם   בנייני מבית המשפט  פסיקתי  שפחה  הורות  צו  יינתן  חיפה שלא 

אומץ על ידי  ראשון  תורם זרע. הנולדו מאותו  ש  לשתיים שני ילדים  117דה של בנות זוג. רילאחר פ

ביולוגית, הלא  ובטאול  האם  פרידתן  לאחר  נולד  השני  הבן  לצו  ם  משפטיים  הליכים  החלו  רם 

  . ביולוגית התנגדהקתי, והאם הו הורות פסילצ   יעהלא ביולוגית הגישה תב האם ה  סיקתי.הורות פ 

 : ן נכתב כיפסק הדי ב

ה כאמנם  בת  זוגיות  של  קיומה  ממשיות,  בראיות  ש    7-ּוכחה,  ם  שנים, 

ניהול משק בית משותף, חלוקת טיפול    שפחה משותף,מ חשבון בנק משותף, 

להביא   משותף  ורצון  ע.ר.  נוסף  בקטין  ילד  זוגי  –לעולם  לא  אך  הצדדים  ות 

 118.דה ליימת במועד הקיה היית

השופטת  כן  האח  משקללתת  שאין    סברה  כמו  הילדים    119אות לקשרי  בבין  עיגון  כשיקול 

ו  ההורות המשפטית ביולוגית  הלא  האם  שאף  של  מדבריה  האם  משתמע  עמדת  את  קיבלה  היא 

את דבריה    חתמהשופטת  ה  120תית". ירות אמ"הוהורות של הורה לא ביולוגית אינה  הביולוגית, ש

 הק: ובת במפוביולהטב ירה קשה,  באמ

ורות, וודאי פסיקתי, בזהירות ובמתינות על  לבחון כל מודל יצירת החובתי 

ע  רוחב  השלכות  למנוע  וחתידמנת  אין  יות  זו  מסיבה  תינוקות".  ל"שוק  שש 

 121ת הקטין לשנות מהחלטתי. אות ובטובבאח

בהתנגדות האם  בתמיכה  , הפעם  "בים וילדיםה ועולה הפרדיגמה הפלילית ביחס ללהט שוב צצ

 .אמהות משותפות לבנן הבכורכבר , אף שהשתיים הן ת פסיקתיוור ביולוגית לצו הה

שנז נוסף  לחובתנימוק  ב   קף  לבין  בינה  והקשר  ביולוגית  הלא  לאחר  האם  שנולד  השני,  נה 

ב הסכסוך  עוצמת  הוא  הביולוגית.הפרידה,  לבין האם  לא  :  ברורט הכפול  הסטנדר   122ינה  הורים 

הטרוסקסואלים, גם כאשר  המסוכסכים הם  כש  הורה האחרה  של ו  את הורותיכולים לבקש לאיין  

 
 . 20-11-31765)מחוזי ת"א(  עמ"ש 115

 . )ה(-(ד)30 ות, פסקלעיל 109, הערה 17-06-39785תלה"מ )ת"א(  116

)  19-03-29592תמ"ש    117 ש.ר.  נ'  אלו  ב  .(20215.12.ד.ר.  שורות  כתיבת  הדיפ על    ערעור שעת  בבי ן תסק  ועומד  ת  לוי 

 זי. המשפט המחו

 . 35קה פס, 19-03-29592ש תמ" 118

 .(2018) 5 א "מ עיוני משפט , רות זפרן, "אחים ואחיות במשפט" 119

 .37ה , פסקלעיל 118, ה"ש 19-03-29592תמ"ש  120

 . 41ה שם, פסק 121

 . 41שם, פסקה  122



 יתפרסם ב"מעשי משפט" )בכפוף לשינויי עריכה(; המאמר צבי טריגר ©

20 

 

מעלים ביותר    הצדדים  קשות  לאלימותלנטישה,  טענות  ואף  הורי  יעלו  לניכור  לא  ושופטים   ,

 . עתם לעשות זאתדב

 הורות פסיקתי ו צו אאימוץ   לביטול צות ובקש .ג

ניתנוים  ווי הורות פסיקתי ונות מוגשות בקשות לביטול צרבשנים האח ה  פריד  רקע  ל ע  , שכבר 

ההורים חשל  שהה.  המשתמע  בנימוק  הגנטי,  ההורה  ידי  על  מוגשות  הבקשות  מן  של  לק  ורות 

מלא הורות  אינה  פסיקתית  הורות  צו  מכוח  האחר  עלההורה  הורות  שהיא  או  וחלקן תנאי-ה   ,  

ונים  , אין נתם סגורותון שההליכים מתנהלים בדלתיימכיומוגשות בקשות בהסכמת שני ההורים.  

לערכה היא שהה  .שותבאשר למספר הבק  יקיםדוימ תלויות  בקשות    10-כהיו    2021פברואר  נכון 

מיעוט הפסיקה שפורסם במאגרי  התמונה המצטיירת מ  123ועומדות בבתי המשפט לענייני משפחה. 

חלקית.   לפיכך  היא  בשקיימתי  ת  ונומראיהמידע  המייצגים  דין  עורכי  עולה  עם  אלו  תיקים 

פ  צווילעתים  ש מסיקת הורות  ע בוטלייים  בהסכמ  לם  המשפט  בתי  הצדדיםידי  פס  ת  דין  ובלי  ק 

 . הותימ

 

אביב  (1) )תל  נ  25973-10-17יפו(  -אמ"ץ  אלמונית פלונית  צו  בקשה    –  (27.10.2020)  '  לביטול 

 124שהתקבלה  אימוץ

ב הזוג,  מאז  זובנות  ה2001גיות  ילדים.  ,  שלושה  לעולם  מהן  ביאו  ילדיםאחת  שני  ;  ילדה 

ת שחתמו עליו השתיים  בהסכם הורו.  רת ילדה ילד אחדהאחאמם השנייה.  ו על ידי  צאומהשניים  

ת הזוג זכויות וחובות שוות בנוגע לילדים,  לשתי בנו יבו ש"יוקנו וקיבל תוקף של פסק דין, הן התחי 

ביחשנת להורים  עונות  לילדיהם  כל  ס  ובפ"י  יחדיו  תהיינה  אם  בין  זאת,  תפרדנה  חוק,  אם  ין 

 125או אחריו". ון במהלך ההרי

הבנו הזוג  טרם  כסתת  ונפרדו  אימוץ  סכו  לבית    השלישי.  ילדןסיום  בקשות  שלל  הגישו  הן 

בקשה בהן  להפמשפט,  הליך  ה  השלישי,  האימוץ  סקת  הילד  ששל  האימוץ  צווי  ביטול  שוכן  ני  ל 

למען  השדים הראשונים.  היל ה  הילד התנגדירות  צווי  נוגד  בנימוק שאימוץ,  לביטול  את  הביטול 

הילדים.  להתגרש",    126טובת  ניתן  לא  בתס "מהורות  יד ו קיר,  נקבע  לתת  המתכחש  ל"נרט   אין  יב 

 127נים לתוך משפחה". י ולדתם של הקטלנסיבות ה 

ימוץ  הא  ת של העניין יש לבטל אתחדורה קיצון, ובנסיבות המיו "מדובר במקש  פסקה השופטת  

פורול הורות  רישום  להותיר  כשל".א  אשר  אימוץ  של  זה  128מאלי  ההחלמוחק    ניסוח    טה את 

לעולםהמש ילדים  להביא  הזוג  בנות  של  וותפת  מח,  הסיפור  מבנה  את  אישה דש  של  כסיפור 

 כשל". " והאימוץ , וגתהשאימצה את ילדיה של ז

 
63156-א(  חוזי ת")מ   ץעמ"לדת בית המשפט  ה להצטרפותה כידי מדינען הלהט"ב להתנגדות התגובת האגודה למ  123

11-20 (8.3.2021) . 

 . (20207.10.2) פלונית נ' אלמונית 17-10-25973יפו( -אמ"ץ )תל אביב 124

 לפסק הדין.  33בפסקה  וטט מצ  להסכם, 40סעיף  125

 . 20 קהסשם, פ 126

 . 35פסקה שם,  127

 .92פסקה  128
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הדיןערערהמדינה   פסק  על  המחוזי.   ה  המשפט  הלהט"  129לבית  למען  הצהאגודה  טרפה  ב 

שסותרת  פתיעה, כאן עמדה מטה רה נראה שהמדינה נק לכאואף ש 130. ת המשפטת בילערעור כידיד

כפי שתוארה בהורות להאת התנגדותה להכ ב)ט"בית,  לעיל,  1ר בפרק  פות  להצטרגדה  היא התנ( 

מגדריות  -וסק בשאלות עקרוניותהליך משפטי זה אינו ע"בנימוק ש האגודה כידידת בית המשפט  

ניסיון זה, להפוך את להט"ביותת  משפחוב או של מעמד  ת הלהט"יל של זכויות הורות של קה  ...  

ינו  ות להט"בית, אינו במקומו וא , הורקרונית שעוסקת בהורות מגדריתה ע ההליך לסוגי  עניינו של

 131הדיון".   נים נשואקטיאת טובתם של המקדם 

  שה לבטלמן הבקערעור, בנות הזוג חזרו בהן  שב  רצרצמתואר בפסק הדין הקכבסופו של דבר,  

צווי האימו בית  את  של  ובלשונו  לבית    טוב שכך".ו "  –המשפט  ץ,  קשות המדינה  ב המשפט סירב 

 . שפחות להט"ביותמעמדם של צווי הורות פסיקתיים במע לבנוג וניעקרלתת פסק דין  והאגודה 

 132( תי שנדחתהסיקיטול צו הורות פ בקשה לב) .א.ב.א. נ' ל.ב.א 18-07-46939 "שתמ (2)

שהגישה    זוהי פסיקתי  הורות  צו  לביטול  בת זוג  -בתבקשה  לש-נגד  של    יהעונטי  עבר.זוגה 

ת בנ ת  התובע הדהדו  הפסיקתי  ההורות  צו  לביטול  להטבו פוגע  ייסות  חוסר  פוביות  בדבר  דועות 

ליות המבטאות  ופי פיסות הטר ת, וכן תהט"בי, חוסר יציבות של הזוגיות הל בים"הרצינות של להט 

כך, למשל,  לית.  את היותה אמת המידה לזוגיות האידא סואליות וטרוסקאת עליונות הזוגיות הה

חלפת  'השואין, אלא  קס נית לא היתה רצינית משום ש"הטקס לא היה טעת, שהזוגיו ובנה הת טע

 133" . זוגיותציון הטבעות ל

על    בית המשפט דחה את התביעה  .לביטול הצו  נגדהשירות למען הילד התגם כאן   בהתבסס 

נימ המשפכמה  לתא  ההשוואה  עומדת  בבסיסם  אשר  ההטר וקים  שנרא  וסקסואלי. חתי  ת  מידה 

הגב  הזוגיו הדמיון  בין  הזוגוהה  לבין  הדין  בעלות  של  "האידאלית"ת  שאין  במ  תמכה  יות  סקנה 

 134.לבטל את צו ההורות הפסיקתי

קשר  רות פסיקתי,  פסק שמשניתן צו הו פועלו המשפטי של צו ההורות הפסיקתי, השופט  לעניין  

הוא הה הילד  לבין  בין ההורה  שנוצר  מל  ורות המשפטי  וש הורות  ביולוגיתאה  להורות  "אין  ווה   .

השו כותב  התובעת,"  טענת  את  לקבל  "בידי  להק לפפט,  יש  בביט יה  פסיקתי...  ל  הורות  צו  ול 

ואין  שונות של הורות, עמדה שאינני מסכים לה  , שישנן דרגות  זו היא  משמעות קבלתה של טענה

בפסי שניתן  לה אחיזה  הורות  קה....לפיכך, מעת  הורותצו  מכונן  הוא  במהותה    פסיקתי,  לכל  זה 

 
 . ( 8.3.2021) 20-11-63156( "א)מחוזי ת ץעמ" 129

הדעח  130 פוות  ידי  על  הפרק המשפטי    וריבמ היה שותף לחהח"יים ומשפטנים.  חת סיכולוג, מטפלים משפת חוברה 

 . חוות הדעתב

 המשפט.ת בית  דכידי ף להצטרת האגודה לתגובת המדינה לבקש 7-8ם סעיפי 131

 . (11.10.2020) .א.ב.א. נ' ל.ב.א 18-07-46939 "שתמ 132

 לפסק הדין. 10.2פסקה  133

ל  .14.2סעיף    134 זו רווחת בפסקי דין רבים שעוסקים בהורות  משפחה  ה שהרתי בדרישלדיון ביקו   הט"בית. הנמקה 

הדגם   במאפייני  תעמוד  קל:  ההטרונורמטיבי המשפחתי  הלהט"בית  ושליטה  חגי  פיקוח  חשודים:  "הורים  עי, 

,  המשפט ברשת,  מגד נ' שר הפנים"-ממט  566/11בעקבות בג"ץ    –רונורמטיביות  משפטיים על משפחות לא הט

 (.2014) 5, 28מבזקי הארות פסיקה 
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כהורות מדרגה  יקתית  התייחס להורות פסממילא, אין מקום, מכל בחינה שהיא, ל   ת אחרת. הורו

 135" נחותה.

השו שמעלה  חשוב  ההורותבפס  פטנימוק  צו  לביטול  הבקשה  לדחיית  בתמיכה  הדין  הוא    ק 

טענה שהקשר בינה  יא  , ה אשר הוגשה הבקשה לצו הורות פסיקתי: כת סר תום הלב של התובעחו

, משנפרדו,  ; כעתמתן הצות  נסיבות חייהן מצדיקות אוושטובת הילדים  יציב,    ק,לבין בת זוגה חז

ם  ית אינה א  לא ביולוגיני ושהאם הוטוענת שהקשר לא היה רצהעבר  את  יה  יעונהיא משכתבת בט 

 136". "אמיתית

ש הגשת    מטרתנראה  על  בנתבעת  לנקום  היתה  הצו  לביטול    ועל   משמורתתביעת  התביעה 

הדין  באמצעות      137, לוגיתהביו בגידתה לכאורה באם   יום    . נתבעתל מחיקת הורותה של ה שנשק 

כזה בידי הורים הטרוסק  נשק  צו ההורות    .סואלים המצויים בסכסוך משמורת מרלא מצוי  אם 

יצטרפו למועדון האומלל של הזוגות הישראלים   ניתן לביטול, הזוגות הלהט"בים  ולים  שיכ יהיה 

במסל שונים  ונקמנות  סחיטה  אמצעי  הפסכסו רת  גהפעיל  )כשם  רושיוהגירידה  ך  זוגות  ם  שאצל 

 .ין הוא סרבנות הגט(ק יום הד וסקסואלים נשים הטר ד יהו

נימוקיה מן הערכאה הדיונית.  וחזרה על    ,משפט המחוזילבית ה על פסק הדין  רה  ערעהתובעת  

רכב  לושה חודשים לאחר שאותו הש  138.ה והתנגדה לביטול הצו גם המדינה לא שינתה את עמדת

בית פסי סהמחוזי  המשפט    של  לכתוב  ברב  בסוגיית  עקרוני  דין  ההורותק  צו   139,הפסיקתי  יטול 

עקרוני   דין  פסק  הפעם  הניתן  ההורות  צו  של  באופיו  שדן  לע ומפורט  המשפט    ק.ומפסיקתי  בית 

תו  הפסיקתי ולהשוואת מוסד צו ההורות    חזקמשפטית ראויה צריכה ל פסק ש"מדיניות    זיהמחו

אימוץ או צו  ש"צו    141ש מילדיהם"; "הורים לא יכולים להתגרש  140;"וגית ככל הניתן להורות ביול

ו ניתוק קשר או תחושות של ריחוק  הורות הוא בלתי הפיך למעט במקרים חריגים ביותר. פירוד א

. הופך את  תן אפשרות לבטל הורות..וש"מ  142של צו ההורות"; ים להביא לביטולו  , לא יכולמהילד

 143ת טבעית".ה' ומעמיד אותה כהורות נחותה לעומת הורוות מכוח הצו להורות 'פריכההור 

אף   המשפט  לאפשרות  יחהתיבית  אם    שלס  הביולוגי,  ההורה  מצד  ואחרת  רכושית  סחיטה 

צו  ביטול  של  הליך  פסיקתי.   יתאפשר  שוחט,  סגן    144הורות  השופט  ההורות  הנשיא,  שצו  הוסיף 

מד  ע במ  פסיקתי לא פוגע רקהורות  רשות, שביטול צו  הפסיקתי הוא מכונן ולא הצהרתי, וציין מפו

קהילה הלהט"בית כולה,  פחה, אלא בביולוגי במשלא  במעמד ההורה הו  בת הילדצו ההורות, בטו

 
 .29 פסקה  135

ד הביולוגי  יללין  לכל דבר ועני   אם זוגה  בת  עת ראתה בך שהתובלכהראיות  השופט סוקר את    .27-ו  14.2.7  פיםעיס  136

 . 23ה בפסק של התובעת 

 .25סעיף  137

 (.6.6.2021) ' א'נ' א' ב  ' ב' ל 20-11-53065עמ"ש  138

 . 129, לעיל הערה 20-11-63156( "א)מחוזי ת ץעמ" 139

 . 6פסקה ו. 140

 . 7פסקה ו. 141

 . 8פסקה ו. 142

 . 9פסקה ו. 143

"ב  עם האגודה למען הלהטטממסגרת  בלק המשפטי של חוות הדעת שהוגשה  בחשרות זו  העליתי אפ.  11פסקה ו.  144

 .129ערה , לעיל ה63156-11-20( "א)מחוזי ת ץ עמ" ידיד בית משפטכ
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בבחי  הוא  זה  לה"שצו  היחידה  התרופה  בנת  הקיימת  במציאות  שלם  משפחתי  תא  מדינת  קמת 

 145. "ישראל

צו ב את  לבטל  משפחה  לענייני  המשפט  בית  סירב  נוספים  תיקים  של  ההורשורה  ות  וי 

טול ההורות של  נם הצדקה לביאי ק שפרידה ותום הזוגיות  ת צווי האימוץ, בנימוהפסיקתיים או א

 146ת בין סוגי יצירת ההורות השונים."חנוין מקום ליצור מדרגי הורות והבא, וכן ש"ההורה הגנטי

זוהי  טה זוגית משפחתית מודעת ומכוונת.  חלבית המשפט עמד על כך שהילדים נולדו "כחלק מה

הברור מאליו:    מר: "ייאפסקה  תמר סנונית פוררהשופטת    147" ו שורשיהם.סטוריית חייהם. אלהי

הורה". הוא  הורה  הוא  הוסיפה   148הורה  שאין    השופטת  במסגרת  לששכשם  הורות  שלילת  קול 

רה  במקאין לשקול זאת גם  כך  דה,  לביולוגיים של היה היורואישה ששניהם ה   של גברקשה  דה  פרי

אשר  אי, במיוחד כהקשר האחהמשך  הוא  חשוב נוסף  שיקול    149בני זוג מאותו המין.   בין  השל פריד

הלא גנטי עלול    רהאחר: ביטול ההורות של ההום והאחיות קשור גנטית להורה  האחיכל אחד מ

 150ות. חי בין האחרים והאלהביא לניתוק 

ש זה  דין  כ"ש  ימפסק  וין  דפסק  כאסמכתה,  בסכסומנחהעקרוני  דו"  שהו ך  במה  בית    פניבא 

לדחיי וכנימוק  בירושלים  משפחה  לענייני  בקהמשפט  ש שה  ת  בהסכמת  האמהות  שהוגשה  תי 

  ה המדינה התנגדה לביטול צוגם במקרה ז  151של האם הלא ביולוגית. פסיקתי  ה  ותהור הלביטול צו  

,  הורות מלאה לכל דבר ועניין  צו הורות פסיקתי היא  שהורות מכוחהטעם    ןההורות הפסיקתי, מ 

 152. פרידת בנות הזוגעם   יכההפ  ואינה

 "ביותחות להטמשפסוכי משמורת ביחודיים של סכם היהמאפייני .ד

בקשיים  ה נתקלת  להט"בית  ו ורות  הלחםייחודיירבים  ו :  בץ  הופכים    ופוביהלהטבהמאבק 

מהזהו בת  לחלק  חברות  המיעוטשל  ה  הזו  קבוצת  שבו  האופן  על  העול  ת וחו   ן ומשפיעים    ם,את 

מנחיל גם  ע   את  ותואולי  החוקי  153. ןלילדיה   הדיכוי תחושת    ואת   ולמן השקפת  ההכרה  ת  היעדר 

חד החמי-ביחסים  לאלימות,  ניים,  ולשיפה  ולדחייה  ההומופגם  לעתים  אפליה  הם  הפנמת  וביה 

נפשית  תמיכה    רהיעד  מקרים שלבהדבר בא לידי ביטוי, למשל,    .רבים  בים"הטל חוויה של  חלק מה

 
 שוחט. דינו של השופט פסק  145

 . ( 29.4.2021) 103-104 ,59 , פסקאותהמבקש נ' המשיב 20-10-35945 ת"א() מ"ץ א 146

 . 53קה , פסשם 147

פסקה  שם  148 ההורי   .69,  הקשר  של  ומוחלטותו  סופיותו  בדבר  עם הספרות המחקרית  בקנה אחד  עולה  זו  .  עמדה 

בלכר משותפ -איילת  להורות  "מזוגיות  היחסים סגרת  מ  –  תפריגת,  להסדרת  הורים    משפטית  בין  הכלכליים 

נא    משפטיםאבהות בהסכמה"  לילת  ש, "; שחר ליפשיץ)תשע"ב(  848-847,  821  י"ט  משפט ועסקיםותף"  במש

 )תשפ"א(. 41, 40

 .81ה , פסק20-10-35945אמ"ץ )ת"א(  149

הח  150 משיבועל  מתן  של  לקת  משמעותי  סכסו אות  האח שר  שקל  ההור במסגרת  בין  "אחי:  יםך  ואחיות זפרן,    ם 

)ת"א(  לעיל  119הערה    במשפט", ע"מ  גם:  ראו  היפלונית    10/99;  פנ'  סעיף  (1)"מ"מ,  של    4.10,  דינה  לפסק 

 .(10.5.2001) השופטת רוטלוי

 . (20.12.2021) 9, פסקה ואם ב' הי"מאם א' נ'  19-04-10409תלה"מ  151

 . 6, פסקה שם 152

 .96-211 אלונה פלג, בעמ' 153
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נות  ולהורות של בשות של ממש לזוגיות  כח, ולעתים בהתהמעגל המשפחתי הקרובצד  מוכלכלית  

סיבה להניח  אין    154וד.וע ביולוגים    אהזוג; בנידוי מאירועים משפחתיים; בהתעלמות מהנכדים הל

  , הסביבה  התנכרות שלות  "ביות רבות חומשפחות להט  שונה.רבים  שהמצב אצל זוגות הומואים  

הצוות   ילד כמו  של  הספר  ובבית  הילדים  בגן  המסרבים    הורי ,  יהןהחינוכי  והחברים  החברות 

ת  שואנשי ונ  של  םמקריגם    םישנ  ;להט"ביותלמשפחות  דיהם לבקר בביתם של ילדים  לאפשר ליל

טיפולי    ותבנות זוג לסביות העוברכלפי    ותי בפוגענולעתים    הסתייגות ב   נוהגיםש  ,סד הרפואיהממ

 155. הסובלת מדיכאון לאחר לידה לדת או ביו יה הפר

עצמית המסוכסכת של חלק מהאימהות הלסביות,  ה השהתפי  חת בספרה אתנתפלג מ אלונה  

ת  י חוויה רוויכ ויית האימהות של רבות מהן  את חו  בת מעצנבואה שמגשימה את עצמה,  וכיצד זו, כ

אמנם,    .חלקיתהורות  כ בעיניהן ובעיני חלקים בחברה    שתפשנ על מה    וניסיונות פיצוי  רגשי אשם 

נחלתם  רג הם  אשם  כאשל  שות  גם  רבים,  הטרוסקסואלית    הלהורים  במסגרת  החיים 

הלהאימהּו  אולםטיבית".  "נורמ מת  סובלת  נחיתותסבית  מדובר  כפ  עמדת  באימהות,  גם  ולה: 

מופנית אך ורק כלפי  השמבוססים על ציפייה    ,רתיים נוקשיםחבורות שכפופה למנגנונים  כלומר ה

קיצונית,  להמהֹות  יא עצמית  באימהּוקרבה  אימהּווגם  כלומר  לסבית,  שת  שהנשיות  ת  נשים  ל 

 156. רי אחת המרואיינות, משוקצת", כדב"סוטה, חולירעאו כ  פגומהכ נחשבת ןשלה

ש ויה הי מאששות את הציפיש מרואיינות  מולד עם התינוק ומתייחסות  חברתית לקשר טבעי 

ביולוגים  שונ  צורהב הלא  לילדים  קטנים  א  157. שלהןה  "קולות  מזכירה  בספר  המרואיינות  חת 

ילדים "של בת  ו  ש" וכל הזמן מזכירים לה, שבמשפחתה יש ילדים "שלה"קים מאחורי הראשצוע

 159,"היא "מאמיביולוגית  וגית היא "אמא" והאמא הלא  במשפחה אחרת האמא הביול  158זוגה". 

משפחו והסבתו  ,תויש  הסבים  הנכדים  שבהן  בין  מפלים  שלת  הלא  הביולוגים  לנכדים  הם 

 160ביולוגים. 

ל פלג מ אישוש  ועם  נות  בראיוצאתי  ממצאיה של  דין  עובדות סוציאליות לסדרי  שקיימתי עם 

המשפחה   דיני  מתחום  דין  ועורכי  שעסק  2022-2018השנים  בין  עורכות  מחקר  בסכסוכי    לצורך 

ראיונות    40-ו  עורכי דיןות עם עורכות וראיונ   20המחקר כלל    . בין זוגות הטרוסקסואלים  משמורת

סוציאליו עובדות  ס   תעם  עובדות  דין,  ביחידות  וציאללסדרי  סוציאליות  ועובדות  מחוזיות  יות 

המרב  161.הסיוע באזור  שהתקיימו  הלהט"ביות  איונות  המשפחות  מן  רבות  מרוכזות  שבו  רכז, 

 
ננסי אברמס ער שכתבספ  154 י ל הנתק שנכפה עליה מבת בה העיתונאית  , זוגה לשעבר די בת  ה למשך חמש שנים על 

זודה הזו  האפי   ת כלתה, היא מספרת כיצד אביה של אברמס ניסה לשכנע אותה "לשים א אמה הביולוגית של ב 

שעלוול  חוריה" מא משום  מהילדה,  מדשכוח  גבוהה  לשעבר  זוגתה  נגד  שהגישה  המשמורת  תביעת  זוהי  ת  י. 

רב  מני  אחת  להטדוגמה  שהורים  לזלזול  חוויםות  ביולוגיים  לא  הס"בים  מן  לעתים  ביותר.  בי,  הקרובה  בה 

NANCY ABRAMS, THE OTHER MOTHER: A LESBIAN’S FIGHT FOR HER DAUGHTER 202-204 (1999) . 

 . 189-191, בעמ' פלג 155

 .97בעמ'  ,פלג 156

 . 128-129' בעמ פלג, 157

 .132פלג, בעמ'  158

 .107פלג, בעמ'  159

 שם. לעיל, 154, הערה Abramsראו גם  .172-188פלג, בעמ'  160

 " )טרם פורסם(.הרך עליית הניכור ההורי ודעיכת חזקת הגילי, "צבי טריגר וסלביה פוגל ביזאו : המחקרממצאי ל 161
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ט בין זוגות של  זוגות להט"בים, ובפר  שסכסוכי משמורת ביןאיינות,  מרוכמה מן הציינו  שראל,  בי

במיוחד".  גבוהה  "בעצימות  סכסוכים  הם  זאת,  162נשים  עם  העובדות  עמ  יחד  כל  של  דתן 

 : ני הוריושך הקשר עם ששטובת הילד מחייבת את המ היתההסוציאליות 

מ חזקות.    ...פהזהות  אנחנו  יותר  הרבה  קונפליקט,  של  עוצמות  בהחלט 

להיות בקשר עם  וכשאנחנו בוחנות את הנושא של טובת הילד, טובת הילד זה  

בד אופן,  באותו  בדיוק  האבות,  שני  עם  או  האימהות,  מאותו  שתי  צורך  יוק 

 163. התפתחותי

 יולוגי: ורה הלא ב ת ההדרישות להדרוגע לבנהנחרצת דתה  בהירה את עמהמרואיינת נוספת 

להיות    יבעיני רציתם  גמרנו.  ילד,  של  פסיכולוגי  הורה  מי שמחליט שהוא 

לא. אני לא רואה שום מקום לזה. גם  כמו כולם, אתם הורים, אז אין אחר כך  

 164... לא בלהט"בים

  אלו,   כיםגשת לבתי המשפט לענייני משפחה בסכסוו עם עמדת המדינה המ  קביותאלו ע  עמדות

להט"בית ובעיגון המשפטי של  תחילה בהורות הות המדינה להכרה מלככך התנגד   ולכן מפתיעה כל 

 ההורות הלא גנטי. 

ההורה   של  ההדרה  וניסיונות  הסכסוכים  עוצמת  של  ביולוגי,  בהקשר  דין  עסיפר  הלא  ורך 

)כמו למשל  בעלי תפקידים  ציגה בפני  ית שזוגתה לשעבר, האם הביולוגית, מם לא ביולוגאהמייצג  

גן ה וילדים של  מנהלת  זוגתה  להתעלם מם  דורשת מהילדם המשותף( את צו ההורות הפסיקתי, 

לשעב הזוג  שבת  בנימוק  לא  לשעבר,  היא  צו  "רק"  אלא  האמיתית",האמא  "ר  לדבריו,  מכוח   .

התפקמהמבחלק   בעלי  ומקרים  זה  הסבר  מקבלים  בי  ונעיםידים  הלא  למשל,  מהאם  ולוגית, 

ביטול צווי ההורות    ה שלתופעלדבריו  קיימת  פר שיסמרואיין זה אף    165את הילדה מהגן.לאסוף  

פהפסיקתיים   ובהחלטות  ההורים  שני  לא  בהסכמת  ושופטות.  תקית  שופטים  של  מנומקות 

 רים כאלו היו. ן דרך לדעת כמה מקהחלטות אלו לא מתפרסמות, ולכן אי

 

 וסיכום  יוןד

 

ילדים בצורה ש זאת ולתת מענה  שקף  מהטרוסקסואלים, ועל המשפט לונה  להט"בים עושים 

נותרת שברירית, הן  היא  ,  בפסיקה  ההורות הלהט"ביתשל  המסויים  ן המשפטי  למרות העיגו  לכך.

כמו גם    על מיסודה המשפטימה המדינה  שמערי הקשיים    חברתית.בחינה משפטית והן מבחינה  מ

 
 .39-ו  35מרואיינות  162

 .38-ו 35 דברים ברוח דומה הן מרואיינות מס' שאמרו פות מרואיינות נוס   .39רואיינת מס' מ 163

 . 38מרואיינת מס'  164

 . 20מרואיין מס'  165
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לביטקבלת   הורות  ול  התביעות  בים  קתי יפס צווי  הורים  ההורים  שמגישים  שני  )או  יולוגיים 

 166.פגיעה בטובת הילדההק לי פוטנציאל מובהם בעל (בהסכמה

להורותייקשיים  לחשופים  להט"בים   בדרך  להם  קשיים  חודיים  בריאותיים,  משפטיים,  : 

המשפטי לרישום ההורה  . בצד המאבק  הילדהעם הולדת  הקשיים לא נגמרים  .  רגשיים וכלכליים

ים  . הור טיותטולת פר היא נ  יתמינ -ההורות החדחברתיים ותרבותיים.  קשיים  , ישנם גם  גנטיהלא  

 . של הזולתשניות ט הבוחן ולשאלות הפול להט"בים חשופים כל הזמן למב

אבא; ים קשורות לדאגה שמא הילד יסבול מכך שאין לו אמא או  אלחנו נששאלות אחרות שאנ

שילעג  ש מכך  שהאבות  לו  ל ו  האמהות  או  הומואים  ו סבילו  הדמיון.  ות  יד  על  העולה  ככל  עוד 

פסיכולוגי  ילים  מחקרים  אחר  לסב שעקבו  לזוגות  והומואיםדים  רבותלאורך    יות  הראו    שנים 

ביטחון עצמי  ה  מהשקע  שילדים כאלה דווקא נהנים  הורית גבוהה יותר, הם פתוחים יותר, בעלי 

 167יטים. סטריות גי או רגשי מילדים לזוגם באף מדד הישליושהם לא נופ 

לה צריכות  אינן  הלהט"ביות  ביב המשפחות  על  המשפחות  ס חן  לבין  בינן  הדמיון  מידת  יס 

הייה המאפיינים  פי  על  אלא  יותר,  להן.מוכרות  הורות    חודיים  בין  ההיררכיה  מן  השתחררות 

של  "טבעית  צו  מכוח  להורות  משפט "  יחסי  כאש  .חיתהכר  היא  בית  במסגרת  לעולם  בא  ילד  ר 

ו יש לאמץ את הכתוצאה מהחלטה  זוגיות  הקיים בכמה  ון  תרפומיוזמה משותפת של בנות הזוג, 

במקרה  ההטרוסקסואלית  זקת ההורות  חהרחבה של  של  הוצע בספרות המשפטית  מדינות ואשר  

הם גם    עולםל  ההזוג שהביאו ילד  בניי  , כלומר שנמחייבת  החלפתה בחזקת זוגיותו  ,נישואיםשל  

בינהוריה המשפטיי דומה מוכר במספר שיטות משפט, כמו    168. יהםם מכוח קשר הזוגיות  הסדר 

נעמן    פרן,ז  169. באירופה  קנדה ובעוד מדינותכמה מחוזות ב, בממדינות ארצות הברית  בכמה  למשל

,  בעבר הצעתי  170". במערכת היחסים כשיקול עצמאי להכרה בהורותמציעים "להכיר  פריגת  -רובלכ

שונה,בהק י   שר  להביא  היוזמה  על  כהורה  ם  לעול  הלדלחשוב  אותו  קשר  בפועל  ולגדל  כמייצרת 

 171לבין הילדה.  וזם או היוזמתין הי ב משפטי של הורות

משמעובמקביל,   לפיתוח  מקום  יויש  של  תי  הלב  תר  תום  הורות  ה  שבתביעשאלת  צו  לביטול 

ה  . פסיקתי להידוקטרינ פיתח  פרטי  המשפט  כדי  חשובות  טענות  בתלחם  ות  העלאת  ופעת 

תום לב דיוני, השתק  שיהוי,  ים,  כפי ניקיון  חוסר  )  סלקטיבית, לפי הפסיקה המיוחלת על ידי הטוען

ו י  דומה(.כדיוני  ידי ההורה הגנטי    העובדות ש לשכתוב  בהקשר הלהט"בי,  על  על  השלכות קשות 

הזוגו להבאת  כלל  כדרך  מבחירה"  ה"משפחה  דגם  תחת  חותר  הוא  שכן  הלהט"בים,    ילדים ת 

 
שחר  :  כמחלוקת בין ליברליזם לבין שמרנות   ת הלהט"בית סביב ההכרה בהורופרספקטיבה שונה על המחלוקת  ל  166

להורות  "ליפשיץ,   לנוכח אתיקת ההורותהזכות  זוג מאותו המין  בני  )2ד)ל   פטמחקרי מש,  "של  )טרם  2022(   )

 .(פורסם

167 Triger , יל.לע 24הערה  

rd owaaising Children: TCosts of R ThePrigat, -et BlecherAyel;  לעיל  3הערה  ",  ת זוגיותהורות מושתת "  168

a Theory of Financial Obligations Between Co-Parents, 13 THEORETICAL INQUIRIES L. 179, 193–

 .848, לעילהערה , פריגת-בלכר; (2012) 196

קת הנישואים לזוגות  חזהורחבה    2020-. ב226-230'  , בעמ96הערה  ,  fikofolPראו  (  2009-)נכון ללסקירה משווה    169

 לעיל.  96 הערה . ראו הערה סטקס ב נשים לסביות נשואות ל

 לעיל. 3"הורות מושתתת זוגיות", הערה   170

ה הּו "י טריגר,  צב   171 ל ז  יו ש  מֹותֹו ש  יָּ ה:  א ח  י הוריו והאידיאולוגיה  ידהולדה לאחר המוות מזרעו של גבר מת על  ל ז 

 .(2017) 67, 49  יקורתתיאוריה וב  "יהודית-ישראליתשל ההורות ה 



 יתפרסם ב"מעשי משפט" )בכפוף לשינויי עריכה(; המאמר צבי טריגר ©

27 

 

בק אישי,  הלהט"בית הוא לא רק מאכרה בהורות  לה. המאבק  ומציג אותו כדגם לא מחייב  לעולם 

.  הפטריארכליתה  עות קדומות, במכשולים משפטיים ובאידאולוגיאבק בדעקרוני. זהו מאלא גם  

צורך הקמת המשפחה וכינון  פירות המאבק למ  הק של חוסר תום לב בנכונות ליהנותיש מימד מוב

ובה   ההורות שיהמשותפת,  תוך  ממנו  לא  תנערות  כבר  הוא  כאשר  להטבופוביים,  בנימוקים  מוש 

 . רסים של ההורהמשרת את האינט

ולעתים  האתגריםבצד   האושר  הגלו,  ל   מיםהכאב  ילדים  הבאת  במשפחובתהליך  ת  עולם 

בהתנט"ביותלה במאבק  הפריד,  בסכסוכי  ולעתים  בהורות  להכרה  המדינה  המכועריםגדות  ,  ה 

להביא  בחירה  ה:  לממש את הכמיהה למשפחה  הכוח שבבחירה  אתכור גם את התקווה וחשוב לז

לעולם חדשים  אוהבת    חיים  משפחתית  היעדרבמסגרת  למרות  חברתית,    שהוקמה  תמיכה 

אהובים, שטובתם עומדת בראש  ים במשפחות אלו הם ילדים  ם שגדלילדיתרבותית ומשפטית. ה 

 הוריהם.  ם שלמעייניה


