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  מעמד המשפטי של זוגות בני אותו מי�

  מאת

*פנחס שיפמ�
  

ומ� , שאלת מעמד� המשפטי של זוגות בני אותו מי� במשפט הישראלי נחלקת לכמה שאלות משנה

� של זוגות בנישואי, ההכרה�או ליתר דיוק אי, נפתח בבירור סוגיית ההכרה. הראוי לדו� בה� בנפרד

סוגיה זו מחייבת להציג את , בהיעדר נישואי� אזרחיי� בישראל. מאותו המי� בדי� הישראלי הפנימי

ולצור� זה נתעכב בייחוד על שורשי התנגדותו של הדי� היהודי לנישואי�  ,עמדת� של הדיני� הדתיי�

הדי� היהודי הוא נבקש להציג את התזה שלפיה מה שעמד לנגד עיניו של . של זוגות מאותו המי�

אלא ה� א� מייצגי� דפוס של , לא זו בלבד שאינ� מביאי� להולדה טבעית, שיחסי� הומוסקסואליי�

לאחר מכ� נדו� באפשרות להכיר בנישואי� בי� בני . ולא יחסי� שוויוניי� בי� שני בני אד�, ניצול לרעה

כיצד נית� לפרק  ונברר,  הפרטילאומי� זוג מאותו המי� שנערכו מחו� לישראל מכוח כללי המשפט הבי�

, בהיעדר הכרה בדי� הישראלי הפנימי בזוג מאותו המי� כזוג נשוי. נישואי� אלה במשפט הישראלי

על רקע נתוני� אלה מ� המשפט . ולכ� נקדיש דיו� נפרד, התבסס בהדרגה מעמד� כידועי� בציבור

,  מלאה בזוג מאותו מי� כזוג נשויונבח� א� היעדר הכרה, נדו� בסוגיה בהקשר הרחב יותר, הישראלי

עוד נבח� את זכות� להורות כחלק מזכות� לחיי . פוגעת בזכות� החוקתית לחיי משפחה ולשוויו�

  . משפחה

  נישואי� של בני אותו מי� בדי� הישראלי הפנימי  .א 

, ושי�ובענייני נישואי� וגיר ,המשפט הישראלי איננו מכיר בנישואי� אזרחיי� הפתוחי� בפני כל אד�

הדי� האישי הוא הדי� הדתי של בני העדות או הדתות המוכרות . הוא מייפה את כוחו של הדי� האישי

�נישואי� וגירושי� ייערכו בישראל , באשר ליהודי�. והחוק הלאומי של אזרחי� זרי�, של אזרחי האר

לערו� ,  מסוימי�בתנאי�, רשאי� ,יהודי��לא, אזרחי� זרי�. ג� א� ה� אזרחי� זרי�, לפי די� תורה

א� דיני המדינה הזרה מתירי� נישואי� של בני אותו . לפני הקונסול של מדינת�, את נישואיה� בישראל

לא , אבל א� נתעל� מאפשרות נדירה זו. ייתכ� שיפה יהיה כוחו של הקונסול לערו� אות� בישראל, מי�

דות� הנחרצת של הדיני� הדתיי� יינת� תוק� לנישואי� של בני אותו מי� הנערכי� בישראל בשל התנג

  .לנישואי� אלה אשר בעיניה� אי� ה� נישואי� כלל ועיקר

 אפשר להניח שדג� הנישואי� היחיד שהדי� היהודי 1?מה טע� התנגדותו החריפה של הדי� היהודי

הדי� , א� כידוע. דהיינו בי� גבר לאישה, הכיר בו הוא אותו דג� שבמסגרתו מתקיימת הולדה טבעית

 
 .הפקולטה למשפטי
 האוניברסיטה העברית  בירושלי
) אמריטוס(פרופסור    *
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 לפיכ� 2. יחסי� מיניי� בי� גבר לגבר–כלומר , "משכב זכר"אלא אוסר , די איננו מסתפק בכ�היהו

�  .אפשר אולי להסיק שמסתתר כא� טע� נוס

ההשקפה שאי� נישואי� אלא בי� גבר לאישה עולה , שמבחינת הדי� היהודי יש לציי�, ראשית

ההתייחסות היא . ית מוטלת בספקמההלכות הקבועות לגבי אנשי� שזהות� המינ, בי� היתר, בבירור

שקידשו ") "טומטו�("וכ� לאד� חסר סימני מי� ברורי� , ")אנדרוגינוס("לאד� בעל סימני מי� כפולי� 

 כיוו� שיש ספק שמא בכל זאת מדובר בגבר 3".או שקידש� איש קידושיה� ספק וצריכי� גט מספק

אי� מדובר בנישואי� , או זוג נשי�, ברי�ברור לגמרי שא� לפנינו זוג ג. נדרש גט מחמת הספק, ואישה

וע� , נדרי�'יצוי� שאי� בכ� משו� התמודדות ע� שאלת מעמד� של טרנסג. ואי� צור� בגט, כלל

  .השאלה א� נית� להחשיב� כבני המי� החדש שאליו עברו

 והיא, של בני זוג בני אותו מי� מופיעה במקורות היהודיי�" נישואי�"מ� הראוי לציי� שאפשרות 

�מינית נתפסת במקורות כחמורה יותר מהאקט � עולה כי מת� לגיטימציה לזוגיות חד4.נדחית בתוק

ודבר זה נחשב , "לכתוב כתובה לזכרי�" היא מיוחסת לעמי קד� שמנהג� בעבר היה 5.המיני עצמו

 הסבר אחד לאיסור חמור זה עשוי להיות שחכמי התלמוד 6.בעיניה� כגילוי של רדידות מוסרית

דהיינו ניצול של אד� , אלא כיחסי כוח, ניו לא תפסו התקשרות זו כיחסי� שווי� בי� שני בני אד�ופרש

מסתבר שזה היה הדג� שהיה . המחזיק בו לצרכיו המיניי�, אדונו, הנחשב נחות על ידי אד� אחר, אחד

  7.ולא יחסי� שוויוניי� בי� שני בני זוג, לפניה�

" משכב זכר"� הנמנע שבכ� נעו� ההסבר לאיסור החמור על  אי� זה מ8,א� שאי� בידי ראיות לכ�

שכ� האקט האנאלי לא נאסר כלל , הוא אינו בגדר הבעת הסתייגות מ� האקט כשלעצמו. המופיע בתורה

אנו מוצאי� במקורות ההלכתיי� התייחסויות לשבח ,  ומנגד9.ביחסי� בי� איש לאישה הנשואי� זה לזה

 
הקהילות  יחס� של ההלכה ו:ב ומול
"יהדות ויהודי
 על להט"נאה �לדיו� רחב בנושא ראו ירו� ב�  1

 יובאו רק עיקרי דברי
  כא�.בספר זה"  סקירה היסטורית– לסביות וטרנס, היהודיות להומוסקסואליות
 .מיניי
�הנראי
 חשובי
 לשאלת נישואי� חד

 .22ויקרא יח   2
 .סעי� ה, סימ� מד, אב� העזר, שולח� ערו�  3
 .1ש "לעיל ה, נאה� ב�ראו  4

 להל�ב המובאי"ע, ב"חולי� צ, י"ראו דברי רש  5. 
דור המבול לא נימוחו מ� העול
 עד שכתבו ) ("וילנהמהדורת (ו "בראשית רבה פרשת בראשית כ  6

 "). לזכר ולבהמה) שטרי נישואי�(=גמומסיות 
 ).2013 (הומוסקסואליות במסורת היהודית: ע� אלוהי� וע� אנשי�ראו בסוגיה זו סטיב� גרינברג   7
כמו בפרשת , טשטוש בי� יחסי אישות ליחסי אדנות, יש לעתי
, כ�ואולי ג
 לאחר מ, בדי� המקראי, אכ�  8

 אלא רק קובע את מער� היחסי
 ,ואי� הדי� מבטל את קשרי האישות, תואר�אמה עבריה או אשת יפת
אישות לפי  א� במקו
 שבו לא מדובר ביחסי). 10שמות כא " (שארה כסותה ועונתה לא יגרע: "הראוי


 .אי� מקו
 לאדנות של גבר אחד על גבר אחר,  זו מסגרת להולדהמ� הסת
 כיוו� שאי�, תפיסת
כל מה שאד
 רוצה לעשות " (הלכה י, פרק כא, הלכות איסורי ביאה, משנה תורה; ב"ע, נדרי
 כ, בבלי  9

לא "). רבי ערכתי לו שולח� והפכו אמר לה בתי תורה התירת� ואני מה אעשה ל� אמרה לו ...באשתו עושה

ואי� בכוונתי לרמוז שמותר לאד
 , התייחסות לאישה ככפופה לרצונותיו של האישלדו� ב כא� המקו

 . אבל הדברי
 הובאו להוכחת הטענה שהאקט עצמו אינו נחשב כפסול,"הפיכת שולח�"לכפות על אשתו 
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 אי�,  ע� זאת11.כדברי דוד על יהונת� 10,יי� יחד בידידות קרובהבי� שני גברי� הח של יחסי רעות

משו� שבכ� מפרי� את הדימוי הגברי הכוחני , מעלי� על הדעת קשר ארוטי או עריכת נישואי� ביניה�

יחסי כפיפות מינית נתפסו : במילי� אחרות. שאינו עולה בקנה אחד ע� גבר שבו מתבצע אקט מיני

קרי יחסי נישואי� בי� גבר לאישה , תו את הסדר החברתי המוכר והמוג�כלגיטימיי� רק כאשר ה� שיר

  .אשר משמשי� יסוד למשפחה ולהולדה

חשש בית הדי� שא� יביע , כשעלתה שאלת סמכותו של בית הדי� הרבני לדו� בנישואי� אזרחיי�

בוה עלולה התוצאה להיות שבית המשפט הג, בפה מלא את הסתייגותו המוחלטת מנישואי� אזרחיי�

לכ� ביקש בית . לצדק ישלול ממנו כל סמכות שיפוט בנוגע לנישואי� שעקרונית אי� הוא מכיר בה�

. הדי� להג� על סמכותו בטענה שאי� הוא מתכחש לקיומ� של נישואי� שלא נערכו כדת משה וישראל

 אינ� ה� אמנ�. יהודי��כש� שיש תוק� הלכתי לנישואי� בי� לא, יש תוק� לנישואי� כאלה, בעיניו

נדרש פסק , ובכל זאת. ולכ� בעצ� אי� צור� בגט כדי להתיר�, נחשבי� כנישואי� כדת משה וישראל

היסוד לפסק די� . מיוחד על ידי בית הדי� כדי לפרק את הנישואי� וכדי להתיר לבני הזוג להינשא מחדש

ת� להחילו ג� על ושני, "נוח�בני"שהדי� היהודי מכיר ברעיו� אוניברסלי של זוגיות כדי�  זה הוא

הרעיו� האוניברסלי נשע� על הפסוק . אי� מקו� לכלול בני אותו מי� במסגרת זו , ע� זאת12.יהודי�

ודבק : "ומכא�, "על כ� יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד: "בספר בראשית

ופירוש ". ולא בזכר –ודבק באשתו : "ל"אומרת דרשת חז, לעומת זאת".  ולא באשת חברו–באשתו 

על יסוד ההנחה שאי� כא� הנאה הדדית אלא של מבצע האקט בלבד " דבקות"י במקו� שולל את ה"רש

דמתו� שאי� הנשכב נהנה אינו נדבק , דליכא דיבוק: "א� לא של מי שמתבצע בו אותו אקט מיני

דת כוח של הגבר י היה של ניצול מתו� עמ" מתקבל על הדעת שהדג� שעמד לנגד עיניו של רש13".עמו

כותבי� "גישה זו משתקפת ג� בפירושו על דברי התלמוד שאומות העול� אינ� . האקטיבי בגבר הפסיבי

שא� על פי שחשודי� למשכב זכר ומייחדי� לה� זכר : "י ש� מפרש" ורש14,"כתובה לזכרי�

סיס שוב הדג� המשמש ב". לתשמיש� אי� נוהגי� קלות ראש במצווה זו עד שיכתבו לה� כתובה

. כלומר שאד� מחזיק בגבר אחר לצרכיו המיניי�, "מייחדי� לה� זכר לתשמיש�"לשיפוט הוא ש

" כתובה"אמנ� כתיבת . המעניי� הוא שמיסודו של קשר נצלני זה נתפס כחמור יותר מ� האקט עצמו

ברמה הסמלית , ואדרבה, אבל אינה עוקרת את עובדת היותו מנוצל, נותנת זכויות כלשה� לנבעל

  . עתה קשה עוד יותר בכ� שהיא מתיימרת להעניק ליחסי� פוגעניי� אלה מכובדות מדומהפגי

נראה שהסתייגות זו באה ג� בשל העובדה שמטרת הנישואי� נתפסת לא רק , אבל כפי שצוי� לעיל

אלא כמערכת יחסי� העשויה להביא לקיומה של המצווה , כלומר כזוגיות אינטימית, "דבקות"כ

כפי . הולדה טבעית אשר אפשרית רק בי� גבר לאישה, "פרו ורבו"דהיינו , אשיתהראשונה בספר בר

  : שאומר טור שולח� ערו� בתחילת חיבור על אב� העזר

 
אי� חבר נקנה אלא בקשי קשיי� מכא� אמרו יקנה אד
 חבר ("...ספרי פרשת נצבי
 ויל� פיסקא שעה   10

ות קורא עמו ושונה עמו ואוכל עמו ושותה עמו וגולה לו סתריו וכ� הוא אומר טובי
 השני
 מ� לעצמו להי
 ").האחד

 ").צר לי עלי� אחי יהונת� נעמת לי מאד נפלאתה אהבת� לי מאהבת נשי
" (26א , בשמואל   11
 ). פלוני�"בג: להל�) (2006 (496) 3(ד סא"פ, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלוני נ 2232/03� "בג  12
 . א, ח"סנהדרי� נ, בבלי  13
 .ב, ב"חולי� צ, בבלי  14
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יתבר� שמו של הקדוש ברו� הוא שהוא חפ� בטוב בריותיו שידע שאי� טוב לאד� "

רות ועוד כי כוונת הבריאה באד� כדי לפ. להיות לבדו ועל כ� עשה לו עזר כנגדו

לכ� חייב כל אד� . ולרבות וזה אי אפשר בלא העזר ועל כ� צוהו לדבוק בעזר שעשה לו

  ...".לישא אישה כדי לפרות ולרבות

וא� מובא שאד� חייב , יכולה לשמש עילה לגירושי�, בי� מצד הגבר ובי� מצד האישה, עקרות, ואכ�

לת של פוריות משמשת תנאי  שיכו16 וא� יש מקרי�15.לגרש את אשתו א� לא ילדה תו� עשר שני�

 בצד מגמות המעלות את ההולדה כמעניקה לגיטימיות לנישואי� אנו מוצאי� ג� 17.להכרה בנישואי�

טע� מספיק , או בהצלתו מחטא, "לא טוב היות האד� לבדו"בבחינת , דעות הרואות במניעת הבדידות

וכ� מסביר את הדברי� רבי . לדהזוגיות והו: כפולה  אפשר להבחי� כי מטרת הנישואי� היא18.לנישואי�

כי דברי הטור נועדו לשלול את , סימ� א, ש�, על טור שולח� ערו�" בית חדש" בפירושו 19יואל סירקיס

יותר טובה הוא לו כשישב בלא אישה : "אשר לדעת�" מקצת בני אד�" של" דעת� המשובשת"

צרי� לעשותו בצורת אישה אלא דא� כ� לא היה  ...וממציא לו עזר ברע ואח אשר נפשו קשורה בנפשו

אלא המטרה הכפולה היא קיו� מצוות פרייה ורבייה האפשרית רק  ,"היה לעשותו בצורת איש כמוהו

  ".דר� זנות"ולא , "שתהא מיוחדת לו"והמתקיימת רק בנישואי� , מתו� דבקות ביניה�, בי� איש לאישה

שה בלבד ג� על התקשרויות בי� בעיקרו של דבר חלי� דברי� אלה המייחדי� נישואי� לגבר ואי

א� שיחסיה� המיניי� אינ� נחשבי� כה חמורי� בעיני הדי� היהודי כמו יחסיה� המיניי� של , שתי נשי�

 א� אי� אישה נשואה נאסרת עקב כ� 20,"נשי� המסוללות זו בזו"תופעה זו מוגדרת כ. שני גברי�

וא� , צניעות� רק כביטוי של חוסר–ולפי דעה אחרת , "זנות"הדבר נחשב כ, לפי דעה אחת. לבעלה

כמעשה אר� מצרי� אשר "נתפסי� יחסי� אלה אסורי� מכוח הפסוק , שאי� איסור מפורש על כ� בתורה

 אפשר להסביר את 22".איש נושא איש ואשה נושאת אשה" שמנהג� היה ש21,"ישבת� בה לא תעשו

ש לאישה שרק הוא מביא להולדה הסלידה מקשר בי� שתי נשי� בהיותו חריגה מדפוס הנישואי� בי� אי

 יצוי� כי ג� בהקשר זה 23.כמו ג� הרצו� שלא לייחס לנשי� מיניות עצמאית מחו� לאותו מוסד, טבעית

ויש לאיש : "�"כלשו� הרמב, דני� המקורות באישה נשואה המקיימת יחסי� לסביי� ע� אישה אחרת

 הדג� 24".לה ומלצאת היא אליה�להקפיד על אשתו מדבר זה ומונע הנשי� הידועות בכ� מלהיכנס 

 
 .הלכה ז, פרק טו, הלכות אישות, משנה תורה  15
כמו . כלומר על אנשי
 שאיבר המי� שלה
 פגוע, להינשא" פצוע דכה"ועל " כרות שופכה"יש איסור על   16

 ).כמוגדר בהלכה(כלומר אישה עקרה , "אילונית"כ� נאסר לשאת 
 .סימ� א סעי� א, אב� העזר, ראו שולח� ערו�.  חייב אד
 להינשא ג
 א
 קיי
 כבר מצוות פריה ורביהלכ�  17
 135 ג גרנות"  שתי תכליות למוסד הנישואי�–כי היא חברת� ואשת ברית� "ראו מאמרו של הרב בני לאו   18

 ).ג"התשס(
�  ונפטר ב1561לי� שבפולי� בשנת נולד בלוב. לטור שולח� ערו�" בית חדש"ח על ש
 פירושו "מכונה הב  19

1640. 
 . א,יבמות עו, בבלי  20
 .3ויקרא יח   21
 . סעי� ב,סימ� כ, אב� העזר, שולח� ערו�; הלכה ח, פרק כא, הלכות איסורי ביאה, משנה תורה  22
� גו� ומיניות בשיח הציונילתפיסת המיניות הנשית המשתקפת בשיח הרבני ראו יקיר אנגלנדר ואבי שגיא   23

 ).2013 (שדתי החד
 . ש
, 22 ש"לעיל ה, 
 ושולח� ערו�"רמב  24
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" חריגה"אלא של התנהגות , שראו לפניה� לא היה אפוא של שתי נשי� רווקות החיות יחד כבנות זוג

  .של אישה נשואה החבה אמוני� לב� זוגה

א� , לעתי� באורח חרי� מאוד, ההתייחסויות הפומביות ליחסי� הומוסקסואליי� ה� שליליות

עולה לאחרונה בדיוני� , קט בי� זהותו המינית לבי� ציווי ההלכהשאלת הפרט המתייסר בקונפלי

�  לא כא� המקו� להרחיב את הדיבור על הבעיות הפני�25.ובייחוד בהגות של אנשי� דתיי�, ההלכתיי�

א� לא נדונה בה שאלת הזהות , ההלכה מתמקדת באקט המיני שהיא אוסרת. הלכתיות הנוצרות עקב כ�

  . מה ששאלה זו מחייבת חשיבה הלכתית מחודשתדו. המינית ההומוסקסואלית

, וכ�. מיניי� נית� למצוא בדר� כלל ג� בדיני� דתיי� אחרי��התייחסויות שליליות לקשרי� חד

וג� בעול� הנוצרי , רואה הדי� המוסלמי באקט מיני הומוסקסואלי עברה דתית חמורה ביותר, למשל

  .וה� בקרב הימי� הפרוטסטנטיממשיכי� להוקיע הומוסקסואליות ה� בקרב הקתולי� 

מיניי� �המסקנה העולה מ� האמור היא שבדי� הישראלי הפנימי אי� אפשרות לערו� נישואי� חד

–ע"התש, יצוי� כי א� חוק ברית הזוגיות לחסרי דת. נוכח שלילת� הנחרצת על ידי הדיני� הדתיי�

מגביל את תחולתו לבני זוג , המתיר לחסרי דת לבוא בברית הזוגיות ולהירש� במרש� הזוגיות, 2010

  26.בהצעות שונות לשינוי החוק מוצע לעתי� לכלול ג� בני זוג מאותו המי�, ע� זאת. שה� איש ואישה

  מיניי� שנערכו מחו� לישראל �הכרה בנישואי� חד  .ב

אי� משמעה שנישואי� אלה אינ� , מיניי� אינ� מוכרי� בדי� הישראלי הפנימי�העובדה שנישואי� חד

סוגיה זו עלתה . לאומי הפרטי� להיות מוכרי� מכוחו של די� זר ועל יסוד כללי המשפט הבי�עשויי�

 שבה נדונה שאלת רישומ� במרש� האוכלוסי� של נישואי� שנערכו בקנדה בי� שני 27,ארי�ב�בפרשת 

 בית המשפט הגבוה לצדק. מיניי�� על פי הדי� באותה מדינה המכיר בנישואי� חד, אזרחי ישראל, גברי�

בהחלטתו נשע� בית . את החלטתו של שר הפני� שסירב לרשו� את הנישואי�, ברוב דעות, ביטל

שלפיה פקיד הרישו� אינו רשאי לבחו� את ,  הוותיקהפונק שלזינגרהמשפט על כתפיה של הלכת 

כפי שבית המשפט הציג את . תוקפ� של נישואי� שתעודה על עריכת� מובאת לפניו לצור� רישו�

נסמכת שוב על שיקולי� של משפט מנהלי ואיננה חורצת דבר סופי על תוקפ�  י שהיאהר, החלטתו

רישומ� של נישואי� במרש� האוכלוסי� איננו , כפי שבית המשפט פסק לא אחת. המהותי של הנישואי�

לא  אי� משמעו שבית המשפט, רישומ� במרש� האוכלוסי��כש� שאי, מבטיח את תקפות� המהותית

אלא , התוצאות המשפטיות המהותיות של הנישואי� אינ� נובעות מ� הרישו�. של דבריכיר בה� בסופו 

  .א� נערכו מחו� לישראל, לאומי הפרטי�מתוקפ� לפי הדי� שעל פיו ה� נערכו ומכללי המשפט הבי�

 
: להל� ()2012 (302–301 הלכה וחברה,  עיוני� במשפט–שפה אחת ודברי� אחדי� ראו פנחס שיפמ�   25

 .)שפה אחת ודברי� אחדי�שיפמ� 
–ד"התשע, יר חוק חיי
 משותפי
תזכ; 1859/19/פ, 2013–ד"התשע, הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית 26 

2013) 
 .778/19/פ, 2013–ג"התשע, הצעת חוק נישואי� וגירושי�; )תזכיר חוק של משרד המשפטי
 ). 2006 (537) 3(ד סא"פ, מנהל מינהל האוכלוסי�' ארי נ�ב� 3045/05� "בג  27
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את , אחד לאחד,  שומטתארי�ב�נראה שאי� מנוס מ� המסקנה שהלכת , אול� כשנתעמק בדבר

מיניי� מכוח כללי המשפט �כדי להכשיל את ההכרה בנישואי� חד, כאורהל, הנימוקי� שהיה בה�

  .לאומי הפרטי�הבי�

נפתח בטענה האפשרית שנישואי� בי� גבר לגבר או בי� אישה לאישה חורגי� מעצ� המושג נישואי� 

. ולכ� לא נית� לדחוס אות� למסגרת המוכרת על ידי המשפט הישראלי, כפי שהדי� המקומי מכיר בו

כדי לשכנע את בית המשפט להימנע מלהורות על רישו� הנישואי� ארי �ב�זו נטענה בפרשת טענה 

בית המשפט דחה את הטענה וגרס כי ההבדל המשפטי בי� ההסדר החיובי בדי� . במרש� האוכלוסי�

הקנדי לבי� ההסדר השלילי במשפט הישראלי אינו עולה כדי ניגוד מושגי השולל את הקטגוריה 

במשתמע דחה בית המשפט את הטענה . שואי� מ� ההתקשרות שנערכה בקנדההמשפטית של ני

נוגדת את תקנת , ולו ג� על ידי רישומ� במרש� האוכלוסי�, מיניי��האפשרית שהכרה בנישואי� חד

בית המשפט ציי� שלא נית� להתעל� מ� המשקל המצטבר של ההחלטות הרבות שמכירות . הציבור

א� ,  ובה נדו� להל�28דנילובי�ראשונה לה� הייתה ההחלטה בפרשת . מיניי��בזכויות של זוגות חד

לפיכ� אי� מקו� לטעו� שתקנת הציבור תיפגע א� תינת� הכרה כלשהי . בעקבותיה נוספו רבות אחרות

  .מיניי��לזוגות חד

והיא שבשאלת כושרו המהותי של אד� להינשא חל חוק , מכא� שבעצ� נותרה טענה אחת ויחידה

ודי� זה איננו מכיר בכושרו של גבר , שהוא במקרה שלפנינו הדי� האישי,  אד�מקו� מושבו של

טענה זו מעלה את שאלת היק� תחולתו של די� . או בכושרה של אישה להינשא לאישה, להינשא לגבר

. ובנושא זה חלה התפתחות מעניינת במשפט הישראלי, )מדינת הטקס: להל�(המדינה שבה נער� הטקס 

, חולתו של די� זר על אלה שהיו כפופי� לו בעת עריכת הטקס בהיות� אזרחי� זרי�בתחילה הוגבלה ת

בשלב . כלומר שלא על דר� של הפנייה מ� המשפט הלאומי, ולא נית� מעמד עצמאי לדיני מדינת הטקס

כלומר שעל תוקפ� של נישואי� חל הדי� , זמנית�זה הייתה ההכרעה מוגבלת לפסיקה בבעיה הבי�

א� לא ננקטה עמדה . תו� סירוב להחיל את הדי� הדתי למפרע, פופי� לו באותה שעהשהצדדי� היו כ

�כלומר בשאלת תוקפ� של נישואי� שנערכו מחו� לישראל על ידי , טריטוריאלית� בהירה בשאלה החו

בשלב מאוחר . הדתי כבר בשעה שערכו את הטקס� אזרחי� ישראלי� שלכאורה היו כפופי� לדי� האישי

להבדיל משאלות הקשורות , אלת כשרותו הצורנית של הטקס יחולו דיני מדינת הטקסיותר נקבע שבש

שגרסו שמ� , כגו� השופט זוסמ�, א� היו שופטי�. קרי כושר� של הצדדי� להינשא, לכשרותו המהותית

 ורק בשני� האחרונות נטתה הפסיקה לקבל 29הראוי שדיני מדינת הטקס יחולו ג� בשאלות של כושר

הכוונה לפסיקתו של בית המשפט העליו� המכירה בנישואי� שנערכו מחו� לישראל .  זועמדה עקרונית

 נית� לפרש פסק די� זה 30.יהודייה לצור� זכותה של האלמנה לרשת את האיש כבת זוגו�בי� יהודי ולא

אול� דומה שהמגמה המסתמנת ממנו היא שיש , כמותא� לפרשנות המיוחדת שיש לתת לחוק הירושה

א� כ� .  הלכה כללית שעל פיה יש להחיל את דיני מדינת הטקס ג� בשאלות של כושרמקו� לקבוע

אמנ� לפי . מיניי� שנערכו כדי� מחו� לישראל� מוסר בזה המכשול האחרו� להכרה בנישואי� חד, הדבר

א� קשה להניח כי , מחייבת�שעה נית� לראות בדברי השופט ברק בפסק די� זה כאמרת אגב בלתי

 
 ).1994 (749) 5(ד מח"פ, דנילובי�' מ נ"על נתיבי אויר לישראל בע�אל 721/94� "בג  28
 ).1963 (225ד יז "פ, הפני��שר' פונק שלזינגר נ 143/62� "בג  29
 ).2006 (726) 3(ד סא"פ, פלוני' פלוני נ 9607/03
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 יחיה בית המשפט העליו� את ההבחנה בי� שאלת כשרותו הצורנית של הטקס לבי� בפסיקה עתידית

הנכונות לפרק . כשרותו המהותית רק כדי לדחות בקשות להכרה בנישואי� של בני זוג מאותו המי�

מעידה כי בעיני המשפט נישואי� אלה היו שרירי� וקיימי� לפני , סוגיה שתידו� להל�, נישואי� כאלה

משמעית נתקלי� בתי המשפט �כל עוד לא אמר בית המשפט העליו� את דברו חד, אכ�. שפורקו

וה� מבקשי� , למשפחה בקושי להכריז בפה מלא על תוקפ� של נישואי� של בני זוג מאותו המי�

  . על כ� להל�31.להיחל� מ� הקושי בטכניקות משפטיות שונות

  מיניי��פירוק� של נישואי� חד  .ג

מעלה צרור , מיניי� שנערכו מחו� לישראל על ידי אזרחי המדינה ותושביה� שאלת ההכרה בנישואי� חד

לאומי הפרטי �נפתח בקביעה המוסכמת בתורת המשפט הבי�. של שאלות לגבי טיבה של הכרה זו

אנשי� שנישאו לפי די� . שלפיה הכרה בסטטוס זר משמעותה שאנו נוהגי� בו כאילו היה סטטוס מקומי

, אלא עיצובו של הסטטוס שנוצר בחסותה של שיטת משפט זרה, לדי� הזרזר אינ� קשורי� בטבור� 

א� השיטה המקומית איננה מכירה בדי� הפנימי . הדי� המקומי מסורי� בידיו של, לרבות דרכי פירוקו

היא עלולה להיתקל בקושי , א� מכירה בה� מכוח כללי בררת הדי� שלה, מיניי��שלה בנישואי� חד

בדומה לכ� לגבי ישראל נקודת מוצא זו של פיצול אפשרי בי� . של הנישואי�בבואה לעסוק בפירוק� 

מעלה מיד את השאלה א� נגזר מכא� , הטעו� הכרה, לבי� הדי� הזר, השולל הכרה, הדי� הפנימי

ענייני נישואי� "מיניי� יובאו לפני בית הדי� הרבני במסגרת סמכות שיפוטו ב�שסכסוכי זוגיות של חד

נכפה על בית הדי� הרבני לדו� ולהחליט בעניינו של זוג שבית הדי� מתכחש בעליל הא� ? "וגירושי�

  ?לאפשרות זוגיותו

שהרי נתונה לו , מיני המבקש להתגרש לידי בית הדי� הרבני�לכאורה אי� מנוס מלהסגיר זוג חד

וכבר ראינו ". יהודי� בישראל אזרחי המדינה או תושביה"סמכות ייחודית בענייני נישואי� וגירושי� של 

מיניי� אינ� חורגי� מ� הקטגוריה � גרס בית המשפט שנישואי� חד, שלצור� רישו� במרש� האוכלוסי�

טריטוריאלי ואשר �ואול� לא הרי המושג נישואי� המופיע בטקסט חילוני". נישואי�"המשפטית של 

תית ואשר יש טעו� פירוש אזרחי רחב כהרי המושג נישואי� המופיע בחוק שעניינו סמכות שיפוט ד

, א� בית הדי� איננו מכיר במוסד משפטי מסוי�. לפרשו בצמידות לדי� אשר לפיו פועל בית הדי� הרבני

קנה בית הדי� סמכות להתיר נישואי� אזרחיי� רק לאחר , למשל, כ�. לא ייפול מוסד זה לתחו� שיפוטו

לה סמכותו לדו� בזכויות נשל, מצד שני". נוח�נישואי� של בני"שקבע תשתית הלכתית להכרה בה� כ

כיו� שמראש בית הדי� אינו מכיר בנישואי� אזרחיי� כיוצרי� זכויות , הצומחות מנישואי� אזרחיי�

 בדומה לכ� איבד בית הדי� את סמכותו לדו� בעניינ� של בני זוג לאחר שהטיל 32.הזוג�וחובות בי� בני

 
: להל� ()19.2.2014, פורס
 בנבו (אלמונית' פלונית נ 56248�10�12) א"משפחה ת(ש "ראו למשל תמ  31

 .)פלוניתש "תמ
 הרכבי
 בבתי הדי� הרבניי
 להכיר בזכויות הצומחות כמהדי� זה מתמר�  פסק .12ש "לעיל ה,  פלוני�"בג  32


א� אי� להניח שבית , רק כדי לנסות לזכות שוב בסמכות בענייני
 אלה, כגו� מזונות, מנישואי� אזרחיי
יי� זה מאמרו של ראו בענ. המשפט יחזור בו מההלכה המצמצמת בעניי� זה את סמכותו של בית הדי� הדתי

" 'בני נח'על נישואי� אזרחיי
 בעקבות פרשת ? רטוריקה ומהות ירדו כרוכי� זה בזה"אבישלו
 וסטריי� 
 ).2014–2013(ז – ומשפחה במשפט
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אינה מצילה , רסת קיומו של ספק זההעובדה שהמערכת האזרחית אינה גו. ספק ביהדותו של אחד מה�

מיני � מכא� שעניינו של זוג חד. את סמכותו של בית הדי� שמושגיו ותפיסתו מגבילי� את היק� סמכותו

וכ� אמנ� נפסק בבית המשפט . אלא בפני בית המשפט לענייני משפחה, לא יידו� בפני בית הדי� הדתי

   33.לענייני משפחה

  34.נייני משפחה הלכו בעקבותיופסיקות נוספות של בתי המשפט לע

להקיש מחוק שיפוט בענייני , כנראה, יהיה בית המשפט לענייני משפחה רשאי, מיני� בדונו בזוג חד

חוק זה אמנ� לא חל על שני . 1969–ט"התשכ, )מקרי� מיוחדי� וסמכות בינלאומית(התרת נישואי� 

ש להניח שהסכמת בני הזוג תשמש עילה י, ובהיעדר חוק ישיר בנושא זה, א� על דר� האנלוגיה, יהודי�

ובהיעדר הסכמה יהיה רשאי בית המשפט לפסוק גירושי� על פי המקובל בדי� הזר שלפיו , לגירושי�

�על א� הבעיה העקרונית שהמשפט הישראלי מתפרק מחובתו לקבוע עמדתו בשאלת גירושי�(נישאו 

משפט יוכל להקיש מחוק ברית הזוגיות אמנ� ייתכ� שבית ה). ומשלי� יהבו על הדי� הזר, הסכמה�ללא

יהיה בית המשפט רשאי , ולפסוק שבהיעדר הסכמה של שני בני הזוג לפירוק הקשר, של חסרי דת

להתיר את הקשר ביניה� על יסוד דרישתו של צד אחד בלבד א� חלפו שישה חודשי� מיו� שהוגשה 

ושי להחיל על בני הזוג את המערכת כמו כ� לא יהיה ק). 2)(ב(11סעי� : בקשה ליישוב סכסו� ביניה�

  .1973–ג"התשל, כגו� חוק יחסי ממו� בי� בני זוג, זוג�האזרחית החלה על בני

בהיעדר , מיני� לפסוק גירושי� לזוג חד בכמה מקרי� התקשו בתי המשפט לענייני משפחה, ע� זאת

 לפי הדי� הזר משמעית מצד בית המשפט העליו� בדבר תוקפ� של נישואי� אלה�הכרעה מפורשת וחד

במקרה אחד נחל� בית המשפט מ� הקושי על ידי הקביעה שכיוו� שלעת עתה . שבחסותו ה� נערכו

 במקרה 35.הרי ג� פירוק� יהיה לצור� מחיקת הרישו� בלבד, הנישואי� מוכרי� לצור� רישו� בלבד

 קבע בית ,שבו לא היה נית� להסתמ� על קונסטרוקציה זו הואיל והנישואי� כלל לא נרשמו, אחר

מפני שאי� זה ברור א� כוונת בית ,  קביעה זו סובלת מעמימות36.המשפט שהנישואי� יהיו בטלי�

לא היה מקו� ,  לפי מה שנאמר לעיל37.או רק מכא� ואיל�, המשפט הייתה שהנישואי� בטלי� מעיקרא

א� שבית , לקושי זה נוכח המגמה המסתמנת להכיר בנישואי� התקפי� לפי דיני המדינה שבה נערכו

  .משמעית�טר� קבע זאת כהלכה חד, כאמור לעיל, המשפט העליו�

 
 .)21.11.2012, פורס
 בנבו (משרד הפני�' פלוני� נ 11264�09�12 )א"תמשפחה (ש "תמ  33
34  
 ).8.12.2013, פורס
 בנבו (פלוני� 52224�11�13) א"משפחה ת(� "תה; 31ש "לעיל ה, פלוניתש "תמ; ש
35  
 .ש
 . 31ש "לעיל ה,  פלוניתש"תמ  36
מקרי
 (השופטת ביקשה להסתמ� לצור� קביעת בטלות זו על אנלוגיה מחוק שיפוט בענייני התרת נישואי�   37

שהחלופה הראשונה , )"חוק מקרי
 מיוחדי
": להל� (1969–ט"התשכ, )ינלאומיתמיוחדי
 וסמכות ב
, לעניי� התרת נישואי� היא הדי� הפנימי של מקו
 מושב
 המשות� של הצדדי
) א(5הקבועה בו בסעי� 

 ,אול
 שימוש זה הוא בעייתי. כלומר הדי� הדתי היהודי, אשר במקרה זה מפנה לדי� האישי של בנות הזוג
וחוק מקרי
 מיוחדי
 ביקש למעשה להפקיע את השימוש בדי� הדתי מכוח הסייג הכללי המופיע הואיל 

לכ� המסקנה המביאה להחלת . ל המונע שימוש בדי� דתי שאינו משות� לצדדי
" של הסעי� הנהבסיפ
ג
 ההימנעות של בית המשפט העליו� להחליט . הדי� הדתי כא� היא פרי של חשיבה משפטית מכנית

וזו כביכול המסקנה , הרי שה
 בטלי
,  אינה אומרת שכל עוד לא הכריע בדבר תוקפ
 של הנישואי�יהגבסו
 .נמנעת שבית המשפט לענייני משפחה חייב להסיק�הבלתי
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, יש לציי� שאיסור זה יוצא מדפוס של נישואי� בי� גבר לאישה, לגבי תחולתו של איסור הביגמיה

ולכ� נראה לי שהמסקנה , נתקשה להרחיבו על דר� הפרשנות, וכיוו� שבחוק פלילי אנו עוסקי�

  .מיניי��ה לא יחול על נישואי� חדהמתבקשת היא שאיסור הביגמי

  מיני כידועי� בציבור�הכרה בזוג חד. ד

לגבי . מיניי� יבחרו להינשא מחו� לישראל בנישואי� אזרחיי��יש להניח שרק מקצת הזוגות החד
בדונו בנישואי� , בפועל, אכ�". ידועי� בציבור"מתעוררת השאלה א� יש להכיר בה� בתור , היתר

�נוהג בית המשפט לעקו� את הצור� בהכרעה לגבי תוקפ� של ,  לישראלאזרחיי� שנערכו מחו
. ומכא� שלפנינו שאלה כללית יותר. על ידי הסתמכות על מצב� של הצדדי� כידועי� בציבור, הנישואי�

הואיל וחלק גדול מ� הזכויות הניתנות לבני זוג נשואי� ניתנות לבני , לשאלה זו חשיבות מעשית מרובה
בעבר נקשר המושג ידועי� בציבור לבני זוג הנחשבי� בעיני הציבור . ידועי� בציבורזוג שה� בחזקת 

אבל מקובל כיו� להניח שעל א� . החיי� יחד, או זוג נשי�, תפיסה זו אינה הולמת זוג גברי�. כנשואי�
כלומר א� בפועל , אלא המציאות, של הציבור ה� הקובעי�, ידיעתו� או אי, לא ידיעתו, שמו של המושג

בית המשפט אמנ� עמד על הקושי . מתקיימי� המרכיבי� של מערכת היחסי� של ידועי� בציבור
אבל למעשה הבליט את היסוד האינטימי הכרו� ביחסי בני הזוג , בהגדרתה המדויקת של תופעה זו

את היסוד הכלכלי המשתק� בקיומו של משק בית משות� ואת היסוד האמוציונלי שלפיו , החיי� יחד
עיקרו של תיאור זה בא לידי ביטוי בחוק הירושה שעל פיו נתונות זכויות . � בעצמ� בני זוגה� רואי

 הא� יש להגדיר בני 38".החיי� חיי משפחה במשק בית משות� ואינ� נשואי� זה לזה"בירושה לאלה 
 גרס בית המשפט ששלילת טובות הנאה מעובד דנילובי�בפרשת ? זוג מאותו המי� כחיי� חיי משפחה

יש בה משו� , לעומת מת� אות� טובות הנאה למי שחי ע� ב� המי� הנגדי,  ע� ב� זוג מאותו המי�החי
נזהר בית המשפט מלהגדיר את יחסי בני הזוג כתא , ע� זאת. הפליה פסולה מטעמי נטייה מינית

. א� דומה שבפסיקה מאוחרת יותר היטשטשה הבחנה זו. משפחתי והסתפק בראיית� כתא חברתי
, מחזקת את האופי המשפחתי של היחסי�,  שעליה עמדנו לעילארי� ב�ו ג� ההחלטה בפרשת מבחינה ז

מיני שנערכו מחו� לישראל אינ� חורגי� מ� �בייחוד לאור קביעת בית המשפט שנישואי� של זוג חד
מינית נקלטת �מכא� שזוגיות חד. התבנית המושגית של נישואי� כפי שהיא נתפסת במשפט הישראלי

ובני זוג מאותו המי� הגרי� יחדו עשויי� להיות מוכרי� , "ידועי� בציבור"ת המושג יפה במסגר
הא� בפרק זמ� קצר . כמוב� עלולי� להתעורר כא� קשיי� של הגדרה והוכחה. כידועי� בציבור לכל דבר

חיי� יחד ה� הופכי� להיות ידועי� בציבור על כל הזכויות והחובות , או שתי נשי�, שבו שני גברי�
הא� ה� בכלל התכוונו להיות מוכרי� ? ואולי א� בניגוד לציפיות של הצדדי� עצמ�, רוכות בכ�הכ

ה� חלי� באותה מידה של תוק� . מיני� א� קשיי� אלה אינ� מיוחדי� לזוג חד39?כידועי� בציבור
כבר הזדמ� לבית המשפט העליו� להחמיר במקצת את רמת הראיות . מיניי��וחומרה בבני זוג דו

 להוכחת שיתו� רכושי בי� בני זוג לבל ניחפז להחיל אותה על זוג חברי� החיי� יחד ללא הנדרשת

 
 .1965–ה"התשכ,  לחוק הירושה55' ס  38
דיני שיפמ� : להל�) (1995, מהדורה שנייה (163 כר� א דיני המשפחה בישראלראו פנחס שיפמ�   39

�ניתוח ליברלי של מוסד הידועי
? כורח
�נשואי
 בעל" לסוגיה בכללותה ראו שחר ליפשי� .)שפחההמ
 ).2002 (741 כה עיוני משפט" בציבור
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 וכ� ג� הוועדה שהציעה שינויי� בחוק הירושה ביקשה לקבוע פרק זמ� מינימלי 40.כוונה של קביעות
כוונה שהצעת הוועדה רואה בה יסוד , של שלוש שני� להוכחת כוונה של קביעות ביחסי הצדדי�

מיניי� אולי עלולה להתחדד א� יותר השאלה א� התכוונו � א� לגבי זוגות חד41.מת� הזכויותהכרחי ל
במיוחד בזכות , מינית�ככל שתתרחב התופעה של גידול ילדי� במשפחה חד. הצדדי� להקי� משפחה

עלולי� לעלות יותר סימני שאלה לגבי זוגות מאותו המי� , הטכניקות החדשות של פריו� והולדה
לדעתי אי� ההכרה בעצ� הזוגיות אמורה , ע� זאת. שמא מעיד הדבר על ארעיות יחסיה�, כ�שנמנעו מ

כמו כ� עלולה להתעורר השאלה מה דינ� של זוגות שלא נתנו פומבי ליחסי� . להיפגע עקב כ�
נראה שעקרונית הגור� המכריע הוא כוונת הצדדי� כפי שהשתקפה למעשה . שביניה� וחיו יחד בצנעה

עלולי� , "בארו�"מוב� שלגבי זוגות שנשארו . � ולא במידת הנראות הציבורית של יחסיה�באורח חייה
  .להתעורר קשיי� ראייתיי� הנובעי� מכ� שהקשר הוסתר מעי� הבריות

רק . אמנ� עלול לעלות לכאורה קושי לשוני בהחלת זכויות הידועי� בציבור על זוגות מאותו המי�
. רלית שלפיה המושג ב� זוג כולל ג� מי שידוע בציבור כב� זוגחלק מ� החוקי� מתנסחי� בלשו� ניט

יש , למשל, כ�. שהכוונה לאיש ואישה החיי� יחד, או א� אומרי� במפורש, חוקי� אחרי� רומזי�
ויש שהחוק אומר בפה מלא . או לידוע בציבור כבעלה, שהחוק מתייחס לידועה בציבור כאשתו

המשווה למעשה זכויות , 1965–ה"התשכ, חוק הירושה, שללמ, כ�. שהזכויות ניתנות לאיש ולאישה
איש ואישה החיי� חיי "מתנסח בלשו� , ירושה על פי די� של ידועי� בציבור לבני זוג שנישאו זה לזה

�שיש להשיב בחיוב , ברוב דעות, פסק א� בית המשפט המחוזי בנצרת...". משפחה במשק בית משות
  .י� האוסרי� להפלות בי� בני אד� שוני� על יסוד נטייה מינית על יסוד שיקולי� חוקתי42על שאלה זו

בדומה לכ� המגמה החדשה המסתמנת בבתי המשפט לענייני משפחה היא שאי� מניעה להחיל את 
על בני זוג , חוק יחסי ממו� המכיר בכוח� של בני זוג לערו� הסכ� ממו� המתאשר על ידי בית המשפט

  44.וק למניעת אלימות על בני זוג מאותו המי� או להכיר בתחולת הח43,מאותו המי�
א� מ� : דהיינו, שעניינה מוסד הנישואי� עצמו, לפנינו שאלה עקרונית ורחבה, לאמיתו של דבר

, מיניי� לאלה של זוגות נשואי� לאור עקרונות יסוד חוקתיי��הדי� להשוות מעמד� של זוגות חד
   .לשאלה זו אנו מגיעי� עתה. ובראש� עקרו� השוויו�

מיניי� � הא� ה� מחייבות השוואת מעמד� של זוגות חד–הזכות לחיי משפחה והזכות לשוויו� 
  ?לזוגות נשואי�

  הזכות לחיי משפחה:  כבוד האד�  .1

מיניות נועדה לשמש �התביעה להרחיב את מושג הנישואי� ולהחילו על התקשרויות חד, ללא ספק

מיניי� �הסטיגמה החברתית כלפי זוגות חד. מכשיר להשגת לגיטימציה חברתית רחבה ליחסי� אלה

 
 .)1984 (415) 1(ד לח"פ, פרידמ�' שחר נ 52/80א "ע  40
 .264' בעמ, 39ש "לעיל ה, דיני המשפחהלהצעת הוועדה ראו שיפמ�   41
 היוע� המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי' נ. ר.ירושת המנוח ש 3245/03) 'מחוזי נצ(א "ע  42

 ).11.11.2004, פורס
 בנבו(
 ).20.12.2006, פורס
 בנבו(א .ש.מ 47720/06) א"משפחה ת(ש "תמ  43
ירושת  בפרשת המובא ג
 ,)2.6.1997, נבופורס
 ב(אלמונית ' פלונית נ 32520/97) 'משפחה חי(ש "תמ  44

, פורס
 בנבו (אלמוני' פלוני נ 16310/08) א"משפחה ת(ש "ראו תמ א� .42ש "לעיל ה, .ר.המנוח ש
27.4.2008(. 
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� ויציאת� של התקשרויות חד, א� לא התבטלה לגמרי, אצלנו כמו במדינות אחרות, נחלשה במידה רבה

אבל השאלה שבה נתמקד . מיניות לדר� המל� של נישואי� עשויה להחליש סטיגמה זו החלשה נוספת

  . תביעה זוהיא מה ה� היסודות המשפטיי� שעל פיה� נית� להצדיק

מינית מבקשת להישע� בראש ובראשונה על הזכות לחיי �הדרישה להכרה מלאה בזוגיות חד

 א� יש להדגיש שאי� 45.שלילת הזכות לחיי משפחה כמוה ג� כשלילת זכותו של אד� לכבוד. משפחה

זכותו של אד� לחיי משפחה נשללת כאשר . חפיפה בי� הזכות לחיי משפחה לבי� הזכות לנישואי�

 או על 46,למשל על ידי הטלת סנקציה פלילית על יחסי� אלה, שילי� את אפשרותו לחיות ע� ב� זוגומכ

זוג זר ייכנס לישראל ויתגורר �ידי מניעת היתר לאיחוד בי� בני הזוג כגו� על ידי מניעת האפשרות שב�

א� . שפחהכלומר מניעת פגיעה בחיי המ,  זהו ההיבט השלילי של הזכות47.בה ע� ב� זוגו הישראלי

ולענייננו הכרה באותה , כבוד האד� וחירותו מוגנת ג� הגנה חיובית: יסוד�הזכות לכבוד לפי חוק

א� הא� הזכות להכרה בזוגיות מחייבת הכרה בזכות לנישואי� של אות� בני . זוגיות על ידי החברה

  ?זוג

, חיות זה ע� זהשבה זוגות מאותו המי� רשאי� ל, בשיטתנו. הבחנה זו חיונית במשפט הישראלי

בי� במוב� , קשה לטעו� שנפגעת זכות� לחיי משפחה, וה� א� יכולי� להיות מוכרי� כידועי� בציבור

, מכא� שהשאלה העומדת בפנינו היא זכות� של זוגות אלה לנישואי�. השלילי ובי� במוב� החיובי

 העצמאי של מה מעמדה, האחת.  שאלה זו מעוררת שתי סוגיות48.להבדיל מזכות� לחיי משפחה

� הסוגיה האחרת היא הזכות לשוויו� של זוגות חד. להבדיל מקשר של ידועי� בציבור, הזכות לנישואי�

  .מיניי� בהשוואה לזוגות אחרי�

  ?הא� הזכות לנישואי� מתייתרת בעקבות ההכרה בידועי� בציבור: כבוד האד�  .2

כלומר , זכות לטקס מוכרהשאלה המתעוררת היא א� קנויה לו לאד� : באשר לסוגיה הראשונה

על כל הזכויות , שהמדינה תעמיד לרשותו מנגנו� של רישו� המקנה תוק� משפטי לטקס שהוא עור�

או שמא יוצאת המדינה ידי חובתה בהכירה באותה מערכת זכויות וחובות של , והחובות הכרוכות בכ�

שג הנישואי� היהודי הוא לא למותר לציי� כי מו. זוג על סמ� העובדה שהוא חי בפועל חיי משפחה

, או מרשות ציבורית אחרת, הנישואי� אינ� שואבי� את תוקפ� מהמדינה. מדינתי� במקורו ובמהותו לא

ושאיננה , אלא ה� ביסוד� פעולה פרטית שהדי� מכיר בה ויוצר מערכת זכויות וחובות החלה עליה

, סד הנישואי� הוא מוסד עתיק יומי�כמו כ� למותר לציי� כי מו. חלה על החיי� יחד ללא כוונת נישואי�

א� בכ� חל שינוי . ובעבר גיל� את סוג היחסי� שלה� הוענקה לגיטימיות מבחינה חברתית ומשפטית

 
" מיניי
� כבוד האד
 וחירותו על מעמד
 של זוגות חד: יסוד� השפעתו של חוק"ראו בעניי� זה יפעת ביטו�   45

 ).2002 (401 ב קרית המשפט
א� , "יחסי
 שלא כדר� הטבע"ו" משכב זכר" שאסר קוד
 לכ� �1988כפי שהיה עד לתיקו� החוק מ  46

 .שאיסורי
 אלה לא נאכפו הלכה למעשה
 202) 2(ד סא"פ, שר הפני�' עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ 7052/03� "בג  47

)2006.( 
 טז משפט ועסקי�" היבטי
 חוקתיי
 של דיני המשפחה: המשפחהחוקת "אבל ראו מאמרו של אהר� ברק   48

בת של הזכות לחיי משפחה הנגזרת מזכותו של אד
 � הרואה בזכות לנישואי� זכות,)2013 (38–41, 13
 .לכבוד
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במדינת ישראל חיי� זוגיי� . מכריע ע� ההכרה הגוברת והולכת במערכות יחסי� דמויות נישואי�

כוח �ט המדינה הקי� מתחרה רבמשפ". ידועי� בציבור"מוכרי� בתור , א� ללא טקס, משותפי�

�המייתר לזוגות לא, נישואי��כמסלול עוק�, לנישואי� הדתיי� בהכירו בחיי� משותפי� בי� בני זוג

ומכא� שעולה השאלה א� נתונה לו לאד� זכות להיות מוכר כנשוי . מעטי� את הצור� בנישואי� דתיי�

אשר עקרונית , ובות כמו זוג נשוילהבדיל מקבלת זכויות וח, מכוח טקס המסודר על ידי המדינה

ה� בגדר סטטוס ובזה , להבדיל מידועי� בציבור, הטענה שנישואי�. מתאשרת מכוח היותו ידוע בציבור

מתעלמת מההיק� הרחב של התוצאות המשפטיות הנקשרות ליחסי� בי� הידועי� בציבור , ייחוד�

  .דווקא ביחסיה� ע� צדדי� שלישיי�

, וכ�, זוג נשואי� שפטי של ידועי� בציבור איננו זהה למעמד� של בנימצב� המ: אמנ� יש להדגיש

, צדדית את הקשר ביניה��ידועי� בציבור פטורי� מהלי� מיוחד של גירושי� ויכולי� לנתק חד, למשל

א� אי� להתעל� מיתרונות כלכליי�  .סרו�יא� יש העשויי� לראות בהבדל אחרו� זה יתרו� ולאו דווקא ח

כגו� , אישה נשואהמצבה של הנית הידועה בציבור שמצבה עשוי להיות עדי� על פני מה� נשמסוימי� 

, א� שבינתיי�(מבלי צור� להמתי� לגירושי� , היכולת לפרק את השיתו� הכלכלי בי� הצדדי� בכל עת

 ונית� להקדי� את מועד ,הומתק דינו של ב� הזוג הנשוי,  של חוק יחסי ממו�4' בעקבות תיקו� מס

ובכל זאת הלכת השיתו� החלה על ידועי� בציבור , התקיי� אחת מ� העילות הקבועות בחוקהאיזו� ב

   49).זוג נשואי� עשויה להיות מועילה יותר מאשר דיני האיזו� החלי� על בני

לציי� שלפחות בתודעת הבריות נתפסי� הנישואי� כנהני�  חובה, אמנ� חר� יתרונות אלה או אחרי�

בני זוג נשואי� נהני� מכ� שה� יכולי� להוכיח , אכ�. ני הידועי� בציבורמעליונות נורמטיבית על פ

 ואילו 50)א� שלאחרונה ניכרת מגמה במשפט להחליש מעמד� א� נפרדו בפועל(בנקל את מעמד� 

אבל ברוב ההקשרי� האחרי� דינ� של . ידועי� בציבור חייבי� להוכיח שה� בגדר ידועי� בציבור

  . ולעתי� א� משופר יותר,  של בני זוג נשואי�הידועי� בציבור דומה לדינ�

  הזכות לשוויו�  .3

הטענה הנטענת היא .  שאלת השוויו�–והיא , מתעוררת הסוגיה השנייה שבה עלינו לדו�, ע� זאת

מיניי� לאלה של זוגות �שהזכות לשוויו� מחייבת השוואה מלאה ומוחלטת של מעמד� של זוגות חד

שכ� כל מה , מיני כידוע בציבור איננה משיגה מטרה זו�כרה בזוג חדג� ה, לפי טענה זו. מיניי��דו

ומפלה אותו לרעה לעומת זוג ' מיני כסוג ב�מכתי� זוג חד, שנופל ממעמד מלא ושל� של זוג נשוי

מיניי� לקשור � שאלה זו מתעוררת בראש ובראשונה באות� מדינות שבה� רשאי� זוגות חד51.נשוי

. א� נמנעת מה� אפשרות הנישואי�, וכיוצא בזה" שותפות משפחתית ","איחוד אזרחי"עצמ� במסגרת 

אלא א� כ� (מיניי� עשויי� להיחשב ידועי� בציבור א� לא זוג נשוי � הוא הדי� בישראל שבה בני זוג חד

 
במעגל השיתו� ) שהיו לבני הזוג בעבר או שהתקבלו במתנה או בירושה(בהכללת נכסי
 חיצוניי
 , למשל  49

לחוק יחסי ממו� בי� בני ) 1)(א(5' ס(אשר יוצאי
 ממעגל האיזו� ) 40ש "לעיל ה, פרידמ� ראו למשל עניי�(
 ).2002 (175) 6(ד נו"פ, אבו רומי' אבו רומי נ 8672/00א "בנוס� ראו למשל רע). 1973–ג"התשל, זוג

 ).1.10.2013, פורס
 בנבו (דקיבו� גבעת חיי� איחו' ב� חיי� נ 5271/10א "ראו למשל ע  50
נישואי� בי� בני זוג מאותו המי� והכשל שבאלטרנטיבות לרגולציה משפטית של זוגיות "ראו יובל מרי�   51

 ).2001 (253 ז המשפט" מינית�חד
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מיניי� במסגרת � וכ� עשויה שאלה זו לעלות א� תתקבל ההצעה לכלול זוגות חד). נישאו מחו� לישראל

  .לי להתיר לה� להינשאמב, ברית הזוגיות

בי� במסגרת ידועי� בציבור ובי� (שבה הזוגיות האלטרנטיבית , יש להבחי� בי� שיטתנו, ע� זאת

ובה� פסולי חיתו� המנועי� להינשא לפי הדי� , כוללת כל מיני זוגות) במסגרת מוצעת של ברית זוגיות

שבה� נבנה מוסד , לבי� שיטות אחרות, כמו ג� פנויי חיתו� שאינ� רוצי� להינשא לפי הדי� הדתי, הדתי

. מיניי� בלבד�המיועד לאכלס זוגות חד, "שותפות משפחתית"או " איחוד אזרחי"דוגמת , מיוחד

, מה שאי� כ� בקטגוריה רחבה, מיניי�� בבניית מוסד מיוחד שכזה יש משו� הטלת סטיגמה על זוגות חד

  . החובקת זוגות מכל המיני�, דוגמת הידועי� בציבור

, מיניי� האפשרות להינשא�נשאלת השאלה א� בעצ� העובדה שלא ניתנת לזוגות חד,  מקו�מכל

לעומת זוגות אחרי� היכולי� להחליט , זאת. כמו פסולי חיתו� אחרי�, אי� משו� הפליית� לרעה

או , כלומר א� ברצונ� להינשא, שה� רוצי� לגבש, ההדדית, האישית בעצמ� מה היא דרגת המחויבות

  .ועי� בציבור בלבדלהישאר יד

  ?שימור מוסד הנישואי� או התנערות ממנו: הדר� אל המטרה  .4

הא� הזכות לשוויו� : המוקדמת, יש להתמודד ע� השאלה היסודית, א� כדי להשיב על שאלה זו

, על התקשרויות של בני זוג מאותו המי�, מחייבת להעתיק את הדג� של נישואי� דתיי� בי� גבר לאישה

�שלפיו יש ליצור מוסד נישואי� חדש שיכיל ג� התקשרויות חד,  צעד דרמטי יותראו שמא מתבקש

מה טיבו ומה מהותו של מוסד הנישואי� עצמו בשיטה המשפטית : במלי� אחרות השאלה היא. מיניות

בשיטות משפט , נית� להבחי� שמוסד זה נחש�. מיניות�והא� הוא הול� התקשרויות חד, הנדונה

עיקר� של . מיניי�� לשינויי� עמוקי� שהכשירו אותו לקלוט זוגות חד, תה אצלנואחרות א� במידה פחו

שינויי� אלה מצטיי� במעבר מתפיסה של יחסי� הייררכיי� בי� גבר לאישה הכרוכי� בחלוקת תפקידי� 

המבקשת  לתפיסה שוויונית ,מגדרית והבאי� להבנות מסגרת קבועה לגידול ילדי� שנולדי� לבני הזוג

קהילתני , הסטת הדגש ממוסד ציבורי. להכיל דפוסי� שוני� של יחסי זוגיות לפי בחירת הצדדי�

 הביאה להתערטלות הנישואי� מהרבה תוצאות משפטיות שה� 52,יחידני ושוויוני, והייררכי לקשר פרטי

י� מתו� אפשר להצביע על ער� הנאמנות ההדדית שהיה גלו� במוסד הנישוא, למשל, כ�. לבשו בעבר

וממילא להתערערות של אותה קרקע בטוחה , מחשבה שבלעדיו צפויה סכנה ליציבות המשפחה

הפרת חובת הנאמנות משבשת את הציפיות הלגיטימיות שיש לכל ב� זוג , אכ�. הנדרשת לגידול הילדי�

ני של יש בו פגיעה בחופש המי, מת� גושפנקא משפטית לער� הנאמנות, א� כנגד זה. הנכנס למערכת זו

אפשר לשי� לב , והנה. אד� מתו� החיוב המוטל עליו להימנע מקשרי� רומנטיי� ע� בני זוג אחרי�

 וא� יש חוגי� רדיקליי� התוקפי� את 53.להיחלשות רבה בנכונות המשפטית להג� על ער� הנאמנות

, מנווטועני� כי מה שנותר לפליטה מ, המוסד המשפטי של הנישואי� כולו כמוסד שאבד עליו הכלח

אי� , לשיטת�,  כמוב�54.הוא יחס ההורות ולאו דווקא זיקת הזוגיות, אשר ראוי להגנה משפטית חזקה

 
52   � ). �2015צפוי להתפרס
 ב(הסדרה אזרחית של יחסי� זוגיי� ראו שחר ליפשי
ש
 נקבע כי בגידה אינה מקנה ). 29.10.2013, פורס
 בנבו (פלוני' פלוני נ 8489/12א "וראו לאחרונה ע  53

 . הזוג הנבגד עילת תביעה בנזיקי� נגד מי שקיי
 יחסי
 אינטימיי
 ע
 אשתו לב�
54  Martha A. Fineman, Why Marriage?, 9 VA. J. SOC. POL’Y & L. 240 (2001). 
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מכא� שכל דיו� על פתיחת . מיניי��יאכלס דווקא זוגות חד, האמור להתפנות מדייריו, מקו� שמוסד זה

שימורו של מוסד צעד שמרני התומ� ב: מיניי� כרו� בשני צעדי� משולבי�� שערי הנישואי� לזוגות חד

. המבקש לעצב מחדש את מוסד הנישואי� ולשנות את דמותו, מתקד�,  וצעד שני55,הנישואי� וערכו

חסידי השינוי מודי� בעצ� הנחיצות ברגולציה משפטית של הזוגיות על פי , מצד אחד: הווה אומר

 אינה מונעת הכרה א� כי(מנגנו� רישו� המנוהל על ידי המדינה והמתכנסת למוסד מקובל של נישואי� 

ה� מסתייגי� מ� ). והכול לפי בחירת הצדדי�, בדפוסי� אחרי� כגו� חיי� משותפי� ללא נישואי�

הנשמעת במסגרת הפוליטיקה הקווירית שלפיה כיוו� שמוסד " לשבור את הכלי�"הדרישה הרדיקלית 

� תקווה שהכללת החדלפחות ה� אסירי . אסור שהחד מיניי� ישתלבו בו, הנישואי� הוא דכאני במהותו

יש הממשיכי� , לעומת�. את יסודותיו הדכאניי�, ולו בהדרגה, מיניי� במוסד הנישואי� תפקיע ממנו

, לאימוצו של מודל הנישואי� מתו� תפיסתו כמודל דכאני ושמרני ששימש באופ� היסטורי"להתנגד 

את האפשרות כי כניסת דוחה "התנגדות זו ". לדיכוי נשי� ולהכפפת� לקבוצת הגברי�, ועודו משמש

והיא מניחה כי הדבר יביא דווקא לשינוי , בנות זוג מאותו המי� למוסד הנישואי� תביא לשינוי באופיו

 56".מערכות היחסי� בי� גברי� לגברי� ובי� נשי� לנשי� ולקליטה של אלמנטי� פטריארכאליי� לתוכ�

 בבחינת חרב פיפיות העלולה לפגוע מיניי� הוא�יש הטועני� כי המאבק להכרה בנישואי� חד, כמו כ�

�ונאבק למע� נישואי� חד,  א� מי שלא חושש מכ�57.בזכויות של הומואי� ולסביות שאינ� נישאי�

המתבקש בטיעו� זה הוא שיש לשחרר , המרכזי, החלק השני. חייב להוסי� נדב� חשוב לטיעונו, מיניי�

 יש לכוו� את הנישואי� לשותפות הווה אומר. את התלות ההכרחית של מוסד הנישואי� בהולדה

 בהמש� הדברי� נבח� 58.שגידול ילדי� במסגרתו הוא אופציה אפשרית ותו לא, אינטימית בי� בני זוג

א� בשלב זה נציי� שתפיסה זו . מיניי� ליהנות מאופציה זו�א� אמנ� יכולי� בישראל זוגות חד

יא אשר מביאה לכ� שאי� נפקא ה, המשקיפה מחדש על מוסד הנישואי� כשותפות אינטימית בלבד

 א� לפנינו גבר ואישה או זוג נשי� או זוג –מבחינת התמיכה המשפטית הניתנת לשותפות זו –מינה 

בי� זוגיות להורות שהיא , בתפיסה המסורתית, גישה חדשה זו קוראת תיגר על השילוב החיוני. גברי�

�ה שבכ� ננעלת הדלת בפני זוגיות חדכמו ג� על המסקנה שביקשו להסיק ממנ, פרי של אותה זוגיות

צמצו� תפיסת הנישואי� לשותפות . מינית שבה לא מתקיימת הולדה כדר� הטבע בי� השותפי�

בנחיצות ההסדרי� הנוקשי� המתלווי� , ביקורתי, יש בו כדי להביא לעיו� מחודש, אינטימית בי� בני זוג

  .וההכבדות על היציאה ממנהוביניה� ההגבלות על הכניסה לנישואי� , למוסד הנישואי�

 
או , עד שהמוסד המשפטי יבוטל, "לפי שעה"ק תכנו עמדות הגורסות שהכניסה לנישואי� היא ריכמוב� י  55


א� התוצאה המעשית של , הבעת תקווה שהכניסה של זוגות מאותו המי� אליו תביא לפיצוצו מבפני
. אזרחי� הרחבת מוסד הנישואי� היא שתורד
 הגישה הרדיקלית הקוראת לביטול הנישואי� כמוסד משפטי

"  השלכות משפטיות ומגדריות–� אהבה לנישואי� על התמורות בקשר בי" יובל מרי�  ראולדעה אחרת
 ).2005, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב� (227 משפטי� על אהבה

 169 א מעשי משפט" ?האומנ
 רצוי? האומנ
 הכרחי: נישואי� בי� בני אותו המי�"ד� יקיר ויונת� ברמ�   56
)2008.( 

ירידת ההומופוביה ועליית : � האמריקנימיניי
 בפסיקת בית המשפט העליו�נישואי� חד"צבי טריגר   57
  /www.colman.ac.il/research )2013 (27 ,14 זכויות אד�: המשפט ברשת" ההטרופיליה במשפט

research_institute/katedra_HumanRights/Psika/Documents/14/14_august_2013_5_triger.pdf. 
58  
ראו למשל שולח� .  היא הבאת ילדי
 לעול
מטרת הנישואי� כפי שהיא נתפסת במקורות הלכתיי
 רבי

חייב כל אד
 לישא אישה : "דברי השולח� ערו� בפתיחת חלק אב� העזר(סימ� א סעי� א , אב� העזר, ערו�
 . 19ש " לההנלווהח לעיל בטקסט "וראו דברי הטור והב .")כדי לפרות ולרבות
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החל מסו� המאה העשרי� יותר ויותר מדינות רואות בנישואי� אזרחיי� זכות שיש להעניקה , אכ�

�שבה� ניתנה הכרה לנישואי� חד, א� אפשר להבחי� כי באות� שיטות משפט. מיניי��ג� לזוגות חד

הוא איבד את עיקר . ישואי�חלו קוד� לכ� שינויי� יסודיי� בהסדרה המשפטית של מוסד הנ, מיניי�

ממוסד דתי . משמעותו כמוסד פטריארכלי והפ� להיות מוסד שוויוני הנות� עדיפות למשאלות הפרט

�נקבע בו שהכניסה לנישואי� כמעט, למשל, וכ�. אזרחית�במקורו הוא הפ� להיות שותפות זוגית

כיב הכרחי במוסד הורות הפכה להיות אופציה ולא מר. חופשית�חופשית והיציאה ממנו כמעט

והתופעה של בני זוג שנישאי� ומחליטי� מראש שלא להביא ילדי� לעול� הפכה להיות , הנישואי�

  .יותר נפוצה

במשפט הישראלי נישואי� ה� בחזקת מוסד פטריארכלי הבנוי על כפיפותה של האישה , לעומת זאת

יתר כגו� �� ג� נהנית מזכויותתלויה בחסדיו בבואה לתבוע ממנו גט א, היא תלויה בו כלכלית: לאיש

 חלק� מבקשות –בחללו של המשפט הישראלי מתרוצצות מגמות שונות כלפי מוסד זה . מזונות

במוסד , מצד אחד גלו� בו. למעשה לשמר את מוסד הנישואי� הנוכחי וחלק� האחר מבקשות לשנותו

א� מ� , בעול� המערבפוטנציאל שטר� מומש במלואו ליצירת� של אות� שינויי� שחלו , הנישואי�

. מינית�הצד האחר עדיי� פועלות בו מגמות העלולות להכשיל את הרחבת הנישואי� לזוגיות חד

השוואת זכויותיה של האישה לאיש למשל במסגרת יחסי ממו� לא הביאה לביטולה של חלוקת 

מד כלכלי בכ� שהעניקה מע. אלא במובני� מסוימי� א� קיבעה אותה, המגדרית, התפקידי� המסורתית

היא חיזקה את הסטראוטיפ שזהו התפקיד המצופה , שווה לעבודת האישה במשק הבית וגידול הילדי�

מוסד הנישואי� ממשי� להיות מוסד דתי ". שר החו�"מ� האישה לעומת האיש המשמש בתור 

, א� החומרות והקשיי� הטמוני� בו לא הביאו עד היו� להנהגת מוסד נישואי� חדש, פטריארכלי

וכ� בנישואי� שנערכו , ובייחוד הכרה נרחבת בידועי� בציבור, אלא ליצירת מסלולי� עוקפי�, רחיאז

, הידועי� בציבור הוא בא לשמש במיוחד את אלה שמאסו בנישואי� בכללמוסד לגבי . מחו� לישראל

�יבי� מפני שראו בנישואי� דבר שאבד עליו הכלח ובי� מפני שהעדיפו לחיות במסגרת הנתפסת כבלת

לא יקשה עליה� , שכ� א� בעיית� היחידה היא איסור דתי המונח לפתח� והמונע מה� להינשא. כובלת

יש מקו� להניח שחוסר הנחרצות של חוגי� חילוניי� להיאבק . לערו� נישואי� אזרחיי� מחו� לישראל

ואילו , רנילמע� נישואי� אזרחיי� נובע במידה רבה מ� התחושה שהנהגת נישואי� אזרחיי� היא צעד שמ

 לא הכול יקבלו את – כפי שכבר ציינו לעיל –מנקודת מבט זו . החלופה של ידועי� בציבור טובה הימנו

מכמה בחינות , אלא אדרבה, הטענה שהידועי� בציבור משתייכי� לקטגוריה הנחותה מ� הנישואי�

 לעיל שיש הטועני� מיניי� להכרה כאמור�במסגרת הידועי� בציבור זכו זוגות חד, ואכ�. עדיפה ממנה

א� ספק א� יש בטענה זו כדי להפחית או לבטל את טענת ההפליה . שמייתרת את דרישת� לנישואי�

מוסד הנישואי� בישראל עדיי� שומר על עליונותו . שבשלילת הזכות לנישואי� לבני זוג מאותו המי�

 סטטוס המוכר אחד היתרונות המרכזיי� של הנישואי� הוא היות�, למשל, וכ�. הנורמטיבית

, כמו כ�. הנחשבי� זרי� זה לזה בהיות� מחו� לישראל, להבדיל מידועי� בציבור, וזאת, אוניברסלית

בל נשכח שההכרה כידועי� בציבור היא שאלה עובדתית שנבחנת רק בדיעבד ותלויה בשיקול דעתו 

  .ביציבות ובוודאות, ואילו סטטוס הנישואי� מתאפיי� במידיות, של בית המשפט

הניסיונות . לבני זוג מאותו המי� ודאי שאינ� מודל לחיקוי או להעתקה, הנישואי� בישראל, נגדמ

לחולל תמורות יסודיות במעמד כלל בני הזוג הנישאי� על ידי הפיכת� לשותפי� שווי זכויות וחובות 

י� ה� נתקלי� בהתנגדות לא רק של חוגי� מסורתי, למשל, כ�. זכו עד היו� להצלחה חלקית בלבד

כגו� , ושמרני� אלא ג� של חוגי� פמיניסטיי� מסוימי� המבקשי� לשמור על זכויות היתר של נשי�
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הטענה . או המש� שחרור� החלקי ממזונות הילדי�, העדפת� בגידול ילדי� מכוח חזקת הגיל הר�

למעשה טענה זו מנציחה . הרווחת היא שרק שינוי מוחלט ביחסי בני הזוג יצדיק את שינוי המצב הקיי�

משתקפת ,  האישה–התפיסה שיש להג� על הצד החלש בקשר , בדומה לכ�. את תופעת חוסר השוויו�

טעוני� התרה ללא קשר לשאלה מי , המחשבה שנישואי� שהגיעו לקצ�. בשורה של הלכות שיפוטיות

כשרת� או ה, זכתה לביטויי� עקיפי� בפסיקה כגו� בסוגיית יחסי ממו� בי� בני זוג, אש� בהפרת הקשר

אבל כאשר ביקש המחוקק להסדיר פירוק נישואי� של אנשי� שאינ� . של יחסי� מחו� לנישואי�

, הוא נותר שבוי בתפיסה של הדי� היהודי שהסכמת בני הזוג היא עילה לגירושי�, כפופי� לדי� הדתי

 יחסי בסוגיית, ע� זאת. צדדית�ומצדו לא היה מוכ� להכיר באפשרות לצאת מ� הנישואי� ביזמה חד

הגירושי� "בפירוד נמש� שבי� הצדדי� כעילה להקדמת , בתיקו� מאוחר יותר, הממו� הכיר המחוקק

ה� נוטי� , ג� כשבתי המשפט דני� באנשי� שלא נישאו כלל: זאת ועוד. שבי� בני הזוג" הכלכליי�

. ברכושאו שיתו� ) אמנ� במודל שונה(לחקות את החובות החלות על בני זוג נשואי� כגו� מזונות 

, ומעל לכול יש לציי� שההולדה במסגרת המשפחה נתפסת בחוגי� רחבי� כער� משפחתי חשוב ביותר

לכ� אי� תמה שכאשר מסתמ� . והתופעה של זוגות המוותרי� מראש על הולדת ילדי� מצומצמת למדי

רית ב"מיניי� היא מתנסחת כרגיל במושגי� של �רצו� לעצב מסגרת משפטית המותאמת ג� לזוגות חד

אפשר לראות בכ� . מתו� הנחה שיש להמשי� ולייחד את המושג נישואי� למשמעות הדתית, "זוגיות

א� נראה לי שמציעי ברית הזוגיות מבקשי� לנכס לעצמ� שפה חילונית עדכנית , פשרה פוליטית גרידא

 של בסופו, עשויה שפת הזוגיות לבדל את עצמה, דווקא בשל העמימות שבה. בתיאור יחסי האישות

אט מדר� המל� ותיוותר מסגרת של יחסי� שמרניי� ששומר �שתידחק אט, משפת הנישואי�, תהלי�

יש ויתור על שינוי מהפכני שעל פיו יש לחתור , בהצעות החקיקה השונות,  כרגיל59.נפשו ירחק מה�

  . מיניי��לרבות נישואי� חד, לקורת גג אזרחית שמתחתיה יחסו כל סוגי הנישואי�

 60,"מסגרת אזרחית לנישואי� וגירושי� בישראל"את אבישלו� וסטריי� ופנחס שיפמ� ח מ"ג� הדו

אשר מבקש ליצור מסגרת אחידה שתהיה משותפת לכל סוגי הנישואי� אינו נוקט עמדה לגבי הכללת 

ח זה מצטמצמות לעצ� הנחיצות ביצירת מסגרת "הואיל והמלצות דו. מיניי� במסגרת זו�זוגות חד

וממילא משאירות פתוחה את , נוקטות עמדה לגבי העיצוב המהותי של הנישואי�אי� ה� , אזרחית

–ד"התשע, תזכיר חוק חיי� משותפי�, לעומת זאת 61.מיניי��האפשרות לעריכת נישואי� לזוגות חד

  .כולל ג� זוגות מאותו המי�, המבקש להציע רישו� של חיי� משותפי� כחלופה לנישואי�, 2013

  הזכות להורות . ה

מיניי� נשענת על כ� שבהיעדרה של �להכרה בנישואי� חד ר אחת מ� ההתנגדויות העיקריותכאמו

. אי� לראות בזוגיות זו משפחה שרק היא מצדיקה את ההכרה במוסד הנישואי� בכלל, הולדה טבעית

א� עתה מ� הראוי לבחו� טענה זו . הצבענו לעיל על המגמות לניתוק הזוגיות בכלל מיחס ההורות

מיני לאמ� ילד וה� לזכותו להיזקק לטכניקות � ענה זו מצריכה התייחסות ה� לזכותו של זוג חדט. לגופה

 
 .212–210 ' בעמ,25ש "לעיל ה, שפה אחת ודברי� אחדי�שיפמ� : על כ� הרחבתי בספרי  59
 ).2012, רות גביזו� עורכת (מסגרת אזרחית לנישואי� וגירושי� בישראלאבישלו
 וסטריי� ופנחס שיפמ�   60
61  
 .66'  בעמ,ש



  מעמד� המשפטי של זוגות בני אותו מי�  זכויות הקהילה הגאה בישראל

325  

או , כגו� תרומת זרע, המלאכותיות של ההולדה שבה� נעשה שימוש במטע� גנטי מחו� למשפחה

כמו כ� יש לתת את הדעת על אפשרותה של הורות . כגו� פונדקאות, בשירותי פריו� מחו� למשפחה

. שבה בני אד� מביאי� ילד לעול� מבלי שה� עצמ� קושרי� קשר זוגיות ביניה�, לא זוגיותמשותפת ל

�מיניי� אינ� זוכי� בישראל לשוויו� מלא בעניי� זה בהשוואה לזוגות דו�ככלל יש לומר שזוגות חד

  .מיניי�

62אימו�  .1
  

אשו� נראה לכאורה במבט ר. אי� אימו� אלא באיש ואשתו יחד, 1981–א"התשמ, לפי חוק אימו� ילדי�

פותח החוק פתח לאימו� על ידי מאמ� יחיד , ע� זאת. מיני נשלל במפורש�שאימו� על ידי זוג חד

א� הדבר , א� מתיר לסטות מכ� ולהרחיב את המסגרת החריגה המצומצמת שקבע, במקרי� מוגדרי�

,  החיות יחדמכא� נקבעה הלכה בפסיקה שילד שנולד לאחת מבנות זוג. מתחייב מטעמי טובת הילד

אימו� זה הוא . המגדלת אותו יחד ע� אמו, טובתו היא שיאומ� על ידי בת זוגה של הא� הביולוגית

שכ� טובת הילד היא שלא ייווצר פער בי� הקשרי� , בבחינת אישור למציאות העובדתית שנוצרה בפועל

� שאינו בנה הפסיכולוגיי� והחברתיי� שכבר נרקמו בינו לבי� האישה האחרת שהוא לה כב� א

 הפסיקה א� הייתה מוכנה להכיר בתוקפו של צו אימו� מחו� לישראל אשר יצר זיקת 63.הביולוגי

,  כמו כ�64. הזוגותמבלי שהילדה היא בת� הביולוגית של אחד מבנ) או זוג גברי�(הורות בי� זוג נשי� 

אישה שאיננה אמו על ה, מכוח דיני החוזי�, לאחרונה הייתה הפסיקה מוכנה להטיל אחריות הורית

  65.א� שבנות הזוג נפרדו, הביולוגית של הילד

נית� לאפשר לב� זוג מאותו ", 2008 בפברואר 10לפי הודעתו של היוע� המשפטי לממשלה מיו� 

אי� מניעה חוקית לאשר לבני זוג מאותו . [...] זוגו�של ב�, הביולוגי או המאומ�, המי� לאמ� את ילדו

בקשה  וזאת בנסיבות בה� נשקלת, שאינו ילדו של אחד מבני הזוג, לד זרלאמ� י, או למי מה�, המי�

נסיבות אלה כוללות מקרי� ". ובכפו� לשיקולי טובת המאומ� כמקובל, לאימו� על ידי אד� יחיד

או שהילד הוא בעל צרכי� מיוחדי� אשר מתקשה , שבה� הילד כבר גדל אצל האד� המגדל אותו

לא נפתח עדיי� פתח לאימו� ילד בישראל על , ע� זאת.  לאמצולמצוא משפחה אחרת שתהיה מוכנה

מיניי� �ההנחה הגלומה בחסימת� של זוגות חד. מיני שלא בנסיבות מיוחדות שכאלה�ידי זוג חד

 –ואי� להחרי� את הביקוש לה� , מלאמ� ילדי� רגילי� היא שההיצע של ילדי� אלה מצומצ� מאוד

לעתי� מתנסחת אותה . מיניי� לתור הממתיני��פת זוגות חד על ידי הוס–שהוא בלאו הכי רב מאוד 

שלפיה מוסד האימו� נועד לשרת אנשי� שמסיבות רפואיות נבצר מה� להביא ילד , טענה בדר� אחרת

נראה . א� לא מי שמסיבות אישיות נמנע מלהיכנס למערכת יחסי� המביאה להולדה טבעית, לעול�

 אי� מקו� 66,ולי טובת הילד לבי� שיקולי צדק חלוקתישא� נקודת המוצא היא שיש למזג בי� שיק

  .ליצור הבחנות מסוג זה

 
 מפנה חיוני :לקראת הצבת הילד במשפחתו במוקד סוגיית האימו�"צבי טריגר ומילי מאסס : ראו בהרחבה  62

 .בספר זה" בי
"להטבת האימו� להורי
 להרח
 ). חקק�ירוספרשת : להל�) (2005 (64) 5(ד נט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ 10280/01א "ע  63
 ). 2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' קדיש נ�ברנר 1779/99� "בג  64
 ).29.8.2013, פורס
 בנבו(אלמונית ' אלמוני נ 4751/12
 "ראו ההתייחסות לשאלה זו בבע  65
 .149–148' בעמ, כר� ב, 39ש "לעיל ה, דיני המשפחהראו שיפמ�   66
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  67הטכניקות המלאכותיות של ההולדה  .2

אי� ג� מניעה שזוג נשי� יביאו ילד לעול� , משעה שנפתח פתח להזרעה מלאכותית מתור� זר לפנויה

ע� . הטבעי של חברתההאחרת רשאית כאמור לאמ� את ילדה . על ידי הזרעה מלאכותית של אחת מה�

דהיינו שאחת מה� תלד , ייתכ� שבנות הזוג יבקשו להביא ילד לעול� שהוא משות� לה� ביולוגית, זאת

א� לאחרונה . גופית בזרע של תור� זר� חו�� ילד שהוא תוצר של הביצית של האחרת שהופרתה בהפריה

עולה  מתו� ההנמקות. אר�שאי� מקו� להרשות הלי� כזה ב, ברוב דעות, החליט בית המשפט העליו�

–ו"התשנ, )אישור הסכ� ומעמד היילוד(שהמניעה החוקית נעוצה בחוק ההסכמי� לנשיאת עוברי� 

, חוק הפונדקאות. נימוק זה מופר�,  לכאורה68.שעל פיו אי� הדבר נית�, הידוע כחוק הפונדקאות, 1966

א� "שתמש בשירותיה של שה� לפי החוק איש ואישה בלבד לה, מטרתו לאפשר לבני זוג מיועדי�

נמסר להורי� המיועדי� כאשר תנתקת מ� הזיקה לילד לאחר לידתו אשר מ, דהיינו הפונדקאית, "נושאת

, בעניי� שלפנינו הא� היולדת היא א� מיועדת יחד ע� אמו הגנטית של הילד. בתוק� צו הורות

שמצד אחד ,  של החוקמסגרת מגבילה זו. והמסגרת המגבילה של החוק אינה הולמת את הסיטואציה

, להעניק הורות מלאה לא� הגנטית –מתירה להפקיע את ההורות של הא� הנושאת ומ� הצד האחר 

. כמו במקרה שלפנינו, אינה רלוונטית להלי� שמיועד לשמר את האימהות של שתי הנשי� ג� יחד

להבדיל , מוצדקת בחירות של שתי הנשי� להביא ילד לעול��בהלי� זה יש אפוא התערבות בלתי

. מת� אישור לשינוי ההגדרה המשפטית של ההורות, כאמור, מפונדקאות רגילה שהסעד המבוקש הוא

ל מעלה "העובדה שבית המשפט היה מוכ� לאשר לבנות הזוג לבצע את הלי� ההפריה וההשתלה בחו

ק ור, שאלה חמורה לגבי הנטייה הנמשכת לשלוח את אזרחי המדינה אל מחו� לגבולותיה כדי שש�

   69.ישיגו את מבוקש�, ש�

שלפיה� ה� חוברי� לאישה , "הורות משותפת"יש שה� שותפי� להסדרי� של , באשר לזוג גברי�

, הרי ה� נזקקי�, כאשר אי� כוונה כזאת. היולדת ילד מתו� כוונה לחלוק עמה את האחריות ההורית

לא א� כ� הפונדקאית עצמה א(וכ� לתרומת ביצית , לסיועה של פונדקאית, לצור� הבאת ילדי� לעול�

חוק הפונדקאות ). ובמקרה זה היא א� תחליפית המשמשת אמו של הילד לכל דבר, היא בעלת הביצית

 שלל 70משפחה חדשה� "בבג. איננו מתיר אלא לאיש ואישה שה� בני זוג להסתייע בשירותי פונדקאות

של דבר מלפסול אותה א� נרתע בסופו , בית המשפט את ההצדקה להגבלת הפונדקאות לבני זוג

אמנ� בית המשפט גילה אהדה . וכפוגעת למעלה מ� המידה בכבוד האד� וחירותו, חוקתית�כבלתי

א� הוא לא היה מוכ� לתבוע באותה מידה , כלפי אישה יחידה המנועה מלהסתייע בשירותי פונדקאות

, לגבי מקרה זה. קאותלהזדקק לפונד, או בזכות� של זוג גברי�, של נחישות ג� הכרה בזכותו של גבר

,  כי פסול ההפליה הדבק לדעתנו– א� לא נאמר –לא אמרנו : "באמרת אגב, אמר השופט חשי�

 
הורות בסיוע טכניקות הולדה מלאכותיות : 'ילדי
 זה שמחה' "פריגת ורות זפר�� איילת בלכר ראו בהרחבה  67

 .בספר זה "על ידי בני זוג בני אותו מי�
וועדה לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי� לפי חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� ה' משה נ 5771/12� "בג  68

 ).23.9.2012, פורס
 בנבו (1996–ו"התשנ, )אישור הסכ� במעמד היילוד(
ייתכ� שיש מקו
 להבחי� בי� מגבלה כזאת לבי� . יצוי� כי בנות הזוג בחרו בדר� זו בשל מגבלה רפואית  69


 .אנשי
 המחליטי
 על פיצול כזה מרצונ
) 1(ד נז"פ, משרד הבריאות, הוועדה לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי�' משפחה חדשה נ 2458/01� "בג  70

419) 2002.( 



  מעמד� המשפטי של זוגות בני אותו מי�  זכויות הקהילה הגאה בישראל

327  

 קשה להצדיק הבחנה 71".זוג�דבק א� בגבר שאי� לו בת, באישה יחידה שאינה יכולה להרות, לכאורה

ההכרה של הורות אבל התפתחויות פסיקתיות מאוחרות יותר לגבי . מגדרית זו הפועלת לרעת גברי�

  .מאותו המי� עשויות להוביל בעתיד לסטייה מאמרת אגב זו

, מיניי�� המליצה לפתוח את חוק הפונדקאות א� בפני זוגות חד72ועדת מור יוס�, לעומת זאת

א� ביקשה , "אי� למנוע מנשי� וגברי� יחידי� להביא ילד לעול� באמצעות פונדקאות"ובכלל ש

השיקולי� . אלא אלטרואיסטית בלבד, ת לא תהיה תמורת תשלו�להגביל זאת בתנאי שהפונדקאו

 שפתיחת שערי הפונדקאות לרווחה תביא להגדלת הביקוש לנשי� ושעמדו לנגד עיני הוועדה הי

הנמכת הדרישות ולאישור נשי� שאינו מתאימות באמת לתהלי� מורכב "פונדקאיות ועלולה לגרו� ל

מיניי� �וכ� שעלולה לבוא על חשבונ� של זוגות דו, "כ�ועלולות להיות מנוצלות או להיפגע מ, זה

כ� הובע החשש שהרחבת הזכאות לפונדקאות תהיה בפועל . הסובלי� מליקוי רפואי הפוגע בפוריות�

לפי הצעה זו תיוותר הפליה לרעת זוגות : הווה אומר. עקב מחסור בפונדקאיות, פתרו� לעשירי� בלבד

 למצוא פונדקאית שתהיה מוכנה להיכנס להיריו� ללא כל פיצוי – כ� יש להניח –מיניי� שיתקשו �חד

אי� בשיקולי� אלה כדי להכשיר פגיעה בזכותו של אד� להורות , לדעתי. שיינת� לה תמורת הדבר

  .ובזכותו לשוויו�

שעל פיה יותר ג� , בינתיי� אושרה בממשלה הצעת חוק שהוצעה ביזמתה של שרת הבריאות

עדיי� מוקד� לקבוע א� רעיו� זה אמנ� . להזדקק לשירותי פונדקאות, גבלהללא ה, מיניי��לזוגות חד

  .מיניי� לזוגות אחרי��עומד להתממש וא� יושווה בזה מעמד� של זוגות חד

הדר� היחידה הפתוחה בפני זוג גברי� החפצי� להביא ילד לעול� באמצעות , לפי המצב הנוכחי

נציי� כי הקושי , י לנתח סוגיה זו ניתוח ממצהמבל. פונדקאית היא לבצע הלי� זה מחו� לישראל

ואילו מחוצה לה יש , העיקרי בעניי� זה נעו� בכ� שבישראל תהלי� הפונדקאות הוא תהלי� מפוקח

להיחש� לסכנות של ניצול , ואולי ג� הילד, וכ� עלולי� הפונדקאית, מדינות שבה� הוא אינו מפוקח

מכא� נובעת גישת המדינה . קנה אחד ע� טובת הילדולהחלטות ולמצבי� שלא בהכרח עולי� ב, לרעה

 ואילו הכרה כהורה 73,שיש הכרח לבצע בדיקת רקמות לש� הוכחת הורותו הגנטית של אחד מבני הזוג

לפי גישה , משמע. בב� זוג שאינו הורה גנטי יכולה להיעשות רק באמצעות החלטה שיפוטית ישראלית

הקובעת את ההורות המשפטית של ,  בהחלטה שיפוטית זרהאו, לא נית� להסתפק בתעודת לידה זרה, זו

א� לפי הודעת היוע� , שאלה זו לא הוכרעה עדיי� בבית המשפט הגבוה לצדק. גנטי�ההורה הלא

ואי� חובה לעמוד על הצור� בקבלת צו , נית� להסתפק בשלב זה בצו הורות פסיקתי, המשפטי לממשלה

מיניי� �המאבק של זוגות חד: כללו של דבר). 9.5.2013הודעה מיו� (אימו� כפי שהיה נהוג בעבר 

, מעטי��שעדיי� נתקלת בקשיי� לא, אבל עצ� האפשרות. לילד הוכתר עד כה בהצלחה חלקית בלבד

את הטענה המבקשת , א� לא לסתור כליל, יש בה כדי להחליש, מיני לגדל ילד משלו�של זוג חד

, וא� כ� הדבר.  וההורות הולכי� שלובי זרועמינית שבה הזוגיות�להתכחש לקיומה של משפחה חד

  .מינית�מתבטלת למעשה אחת הטענות המרכזיות נגד הכרה בזוגיות חד
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  זכויות הקהילה הגאה בישראל  פנחס שיפמ�

328 

  סיכו�. ו

�א� על פי שההכרה במשפחה חד, תהלי� ההכרה בזוגות מאותו המי� טר� הושל� במשפט הישראלי

 המלאכותיות של האפשרויות להבאת ילדי� באמצעות הטכניקות. מינית עברה כברת דר� ארוכה

, ההולדה ערערו את התפיסה המסורתית הגורסת שאי� להכיר אלא במסגרת זוגית בי� גבר לאישה

בדומה לכ� התערערו הנחות היסוד המיוחסות ה� לזוגיות . בהיותה היחידה המובילה להולדה טבעית

בדי� ( נתפסה מינית שבעבר�וה� לזוגיות חד, בי� גבר לאישה שבעבר נתפסה ככרוכה בהכרח בהולדה

  . ולא כיחסי� שוויוניי� בי� שני שותפי�, כדג� של ניצול לרעה) היהודי הדתי

, נישואי� בי� בני אותו המי� אינ� נערכי� בישראל עקב שליטת הדי� הדתי בענייני נישואי� וגירושי�

, ג נשואי�לבני זו" ידועי� בציבור"ההסדרי� המשפטיי� המשווי� . ועל כ� ה� מוכרי� כידועי� בציבור

א� שאי� זהות מלאה בי� זכויות הידועי� בציבור לבי� , פועלי� לצור� מספר רב של תוצאות משפטיות

כמו כ� זוכי� נישואי� של בני זוג מאותו המי� להכרה במשפט הישראלי א� . זכויות בני זוג נשואי�

ובית המשפט , לוסי�לרישו� הנישואי� במרש� האוכהכרה זו מוגבלת לפי שעה . נערכו מחו� לישראל

המגמה המסתמנת בפסיקת בית , לדעתי.  המהותי של הנישואי�העליו� טר� פסק בשאלת תוקפ�

לאומי הפרטי היא הכרה מלאה בנישואי� לפי דיני המדינה שבה �המשפט העליו� לגבי המשפט הבי�

� יש להניח מכא. נערכו הנישואי� ורתימת דיני המדינה ההיא ג� לשאלות של כושר הצדדי� להינשא

הסמכות לפרק נישואי� אלה נתונה לבית . שבעתיד בתי המשפט יכירו בנישואי� אלה באורח מלא

  .המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדי� הדתי

על רקע הדברי� האלה מתעוררת שאלת זכות� החוקתית של בני זוג מאותו המי� להינשא בישראל 

ת חיי משפחה איננה נפגעת בישראל ה� נוכח ההכרה מיני לחיו�אמנ� זכותו של זוג חד. בטקס מוכר

 בי� היתר –בה� כידועי� בציבור וה� נוכח האפשרויות הנתונות לה� לממש את זכות� להורות 

 אבל מתעוררת שאלת השוויו� בינ� לבי� זוגות –באמצעות הטכניקות המלאכותיות של ההולדה 

כיוו� שאי� בכוונת , כפי שראינו. נישואי�אחרי� שיכולי� להחליט א� להינשא או לחיות יחד ללא 

אפשרות� להיכלל במוסד , הפטריאכלי, זוגות מאותו המי� להידחק לתו� מוסד הנישואי� המסורתי

אבל בשלב זה , לכ� טר� הגענו. הנישואי� תלויה בשינויי� עמוקי� ויסודיי� במוסד הנישואי� עצמו

,  בפועל מסגרת משפחתית הכוללת גידול ילדי�כבר נית� לומר שככל שעוד זוגות מאותו המי� יבנו

  .תתמוסס הטענה המבקשת לייחד נישואי� למבנה משפחתי של גבר ואישה בלבד




