
113 

   –הורות משפטית מ� הדי� ומ� הצדק 

  גבולותיו הנורמטיביי� הראויי� של צו ההורות הפסיקתי

  מאת

  * מרגליתיחזקאל

מ� המפורסמות שאינ� צריכות לראיה היא הקביעה שלפיה הכרה בהורות משפטית בישראל 

ו� מכוח צו אימ; גנטית או פיזיולוגית, של פרט מסוי� אפשרית א� ורק מכוח זיקה ביולוגית

אול� זעיר פה זעיר . או לחלופי� מכוח קבלת צו הורות בסיומו של הלי� לנשיאת עוברי�

מתקבלות החלטות שיפוטיות שאינ� עולות בקנה אחד ע� תפיסת עול� , הלכה למעשה, ש�

דר� המל� , ללא כל ספק. הסודקות עוד ועוד תובנה זו, קוהרנטית ומקיפה לכאורה זו

 
חוקר אורח בבית ; איל��מרצה מ� החו� באוניברסיטת בר מרצה בכיר באקדמית נתניה ו;ר למשפטי�"ד   *

 THE JEWISH FAMILY:מחבר הספרי�; )N.Y.U) (2011–2012(אוניברסיטת ניו יורק , הספר למשפטי�

– BETWEEN FAMILY LAW AND CONTRACT LAW (2017); DETERMINING LEGAL PARENTAGE – 

BETWEEN FAMILY LAW AND CONTRACT LAW (Cambridge University Press, forthcoming, 
מני אז ועד לפרסו� בפועל של המאמר התפרסמו . 2016 שנת בתחילתמאמר זה התקבל לפרסו�  .(2018

 המצדדי� במסקנות המאמר לשלושהבקצירת האומר אציי� .  בנושאד נוספי�"למעלה מעשרי� פס
) א"תמשפחה (ש "ראו על כ� תמ. הורות קונסטיטוטיביוהמצריכי� תסקיר כאשר המדובר בצו 

35804�12�) ש"במשפחה (ש "תמ; )2.3.2017, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ   16
41878�09� �"אמ; )13.2.2017, פורס� בנבו ( ירושלי�–ש שבמשרד הרווחה "היועמ' פלוני נ   16

02�27380 )א"תמשפחה (�). 31.7.2016, פורס� בנבו ( משרד הרווחה–�ש לממשלה היועמ' פלונית נ 14
דילמה נוספת שנתגלעה בשנתיי� האחרונות הינה הא� צו ההורות הפסיקתי הינו דקלרטיבי ולכ� נית� 

.  רק מכא� ולהל�תחולתולהחילו א� רטרואקטיבית ממועד לידת הילד או שמא הינו קונסטיטוטיבי ולכ� 
07�11587) א"תמשפחה (ש " ראו תמד התומכי� באפשרות הראשונה"לפס�היוע� ' ר נ. ק. א  17

09�27235) א"תמשפחה (ש "תמ; )26.10.2017,פורס� בנבו (משרדי ממשלה, המשפטי לממשלה�16  
10�13220) א"תמשפחה (ש "תמ; )1.3.2017, פורס� בנבו (א"פמת' פלונית נ �היוע� ' פלונית נ   16

09�57390 )'משפחה חי (ש"תמ; )13.2.2017, פורס� בנבו (המשפטי לממשלה� –ש " היועמ'נ. צ.ב 16
) א"תמשפחה (ש "תמ; )30.1.2017, פורס� בנבו (משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� חיפה

19776�02�04�41067) א"תמשפחה (ש "תמ; )18.12.2016, פורס� בנבו (ס.ר' ס נ.ש   16�היוע�    16
) ת"פמשפחה (ש "תמ לאפשרות השנייה ראו ).1.12.2016, פורס� בנבו (פלונית' המשפטי לממשלה נ

52940�06�) ת"פמשפחה (ש "תמ; )22.5.2017, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' ד נ"ג  16
8184�07�ת  של ביינודק לפס). 18.12.2016, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' ג נ.ס. ד   16

 תחולת הצו שנית� לבת זוג שאינה הא� וו ולפי המחוזי המבקש למצע בי� שתי תפיסות אלפטהמש
ת ואול� בשיקול דעתו של בי, יחול ממועד הינתנו, ככלל, הגנטית ביחס לקטי� שנולד לבת הזוג האחרת

01�60269) מרכזמשפחה (ש " ראו עמ, יהא להקדי� את תחולתו למועד הלידהפטהמש�ב�כ היוע�    17
הכיר ו פטהמשת בי לאחרונה הגדיל לעשות ).26.6.2017, פורס� בנבו (סול' המשפטי לממשלה נ

 ש"תמראו על כ� . באמצעות צו הורות פסיקתי בבת הזוג הלסבית כא� משפטית נוספת לילד עובר ללידה
12�18565 )ת"משפחה פ(� ,)7.1.2018, לא פורס� (היוע� המשפטי לממשלה'  נפלונית 17

http://lgbtlaw.tau.ac.il/sites/default/files/field/judgment/file/18565-12-17.pdf . בימי� אלו תלויה
01�41143) א"תמשפחה (ש " עמועומדת שאלה זו בתיק� .ורדי ורביד, שנלרהשופטי� '  בפני כב17

 .ההבחנה בי� שני סוגי צו הורות אלו בוארו בצורה שונה לגמרי לאור� המאמר, ויודגש
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. קובלת היא השימוש ההול� וגובר בצו הורות פסיקתיבקעקועה של הנחת העבודה המ

 משפחה להשתמש במחצית יבהלי� בתולי זה במשפט הישראלי החלו בתי המשפט לעניינ

 בהקניית אימהות משפטית לא� הגנטית בזוג לסביות שאחת מה� 2012הראשונה של שנת 

ת אלו הוחל בו מני אז ועד לכתיבת שורו.  תרמה את הביציתהוהשניי, �תרמה את ההיריו

� "א� לאחרונה קיבל הלי� זה גושפנקה חוקית מבג, לא זו א� זו. יחסית, שימוש מסיבי יותר

בהקשר של הכרה באבהות המשפטית של ב� הזוג שאינו האב הגנטי של ילד שנולד 

דר� זו היא מרכזית וחשובה יותר לזוגות . ל בזוגיות של הומואי�"במסגרת פונדקאות חו

 זוגות הטרוסקסואלי� המבקשי� להיות מוכרי� שניה� כהוריו המשפטיי� הומואי� לעומת

בשל העובדה הפשוטה שב� הזוג השני אינו יכול לקשור את עצמו בכל זיקה , של הילד

אינו מוכר , לעת הזו, וא� קשר הנישואי� שלה�, גנטית או פיזיולוגית לילד, ביולוגית

 אסקור ראשית דבר את השורשי� במאמר. במשפט הישראלי רשמית לכל דבר ועניי�

מדעיי� של הצור� בקביעת ההורות המשפטית ואת התרחבות הכלי� �החברתיי�

וה� " פונדקאות"אסקור קווי� לדמות צו ההורות ה� זה הקיי� בחוק ה; המשפטיי� להכרתה

אציי� הקשרי� השוני� שבה� נעשה שימוש בצו ההורות הפסיקתי ; בתיקו� המוצע לו

לאחר מכ� אסקור את היתרונות והחסרונות של הלי� .  הפוזיטיבי זה מכברבמשפט הישראלי

בהמש� אבח� נורמטיבית את שאלת היסוד א� בכלל ראוי לצעוד באפיק משפטי . שיפוטי זה

ובאילו נסיבות ראוי ונית� , באיזה הקשר משפחתי, א� יש צור� בתסקיר –וא� כ� , זה

יי� בקריאה למחוקק להסדיר חוקית בהקד� לבסו� אס. להקנות באמצעותו הורות משפטית

  .האפשרי את כלל מופעיה של דילמת הקביעה של ההורות המשפטית

הצור� ההול� ומתחזק בקביעת ההורות המשפטית והתרחבות הכלי� המשפטיי� . א

  ; משפטית הורות בקביעת ומתחזק ההול� לצור� מדעי�החברתי הרקע. 1 .להכרתה

צו ההורות . ב. ?רות המשפטית בישראל היא רשימה סגורההאומנ� הדרכי� להכרה בהו. 2

  . צו הורות פסיקתי במשפט הישראלי הפוזיטיבי.  ג.בחוק הפונדקאות ובתיקו� המוצע לו

ל "הכרה באימהות על יילוד שנולד בפונדקאות חו. 2?; אי� צו הורות פסיקתי נולד. 1

הכרה . 4; זוג הלסביתהכרה באימהות הנוספת של בת ה. 3; בזוגיות הטרוסקסואלית

  . היתרונות והחסרונות של צו ההורות הפסיקתי. ד. באבהות הנוספת של ב� הזוג ההומו

  . לדמותו הנורמטיבית הראויה של צו ההורות הפסיקתי. ה. החסרונות. 2; היתרונות. 1

. גבולות הגזרה הראויי�. 3; הצור� בתסקיר. 2?; הא� בכלל נכו� וראוי לצעוד באפיק זה. 1

 קריאה למחוקק להסדיר חוקית את כלל מופעיה של דילמת קביעת –במקו� סיו� . ו

  .ההורות המשפטית

הצור� ההול� ומתחזק בקביעת ההורות המשפטית והתרחבות . א
 הכלי� המשפטיי� להכרתה

  משפטית הורות בקביעת ומתחזק ההול� לצור� מדעי�החברתי הרקע  .1

. בכלל ויחסי הורי
 וילדי
 בפרט טלטלה של ממשבשני
 האחרונות עוברי
 דיני המשפחה 

של מספר הבוגרי
 הבאי
 בברית , זה למעלה מיובל שני
, א
 לא די בירידה המתמדת

ולמנעד " מודרניות�פוסט"הרי אנו עדי
 בעשרות השני
 האחרונות למשפחות , הנישואי�

משפחות , תמיניו�משפחות חד, הוריות�רחב ביותר של מבני משפחה שוני
 כמשפחות חד
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 כפועל יוצא מכ� ובד בבד עדי
 1.משפחות פוליגמיות ועוד, דוריות�משפחות רב, משולבות


 המאפשרי
 בי� היתר ג
 2,שאות
 לא שיערו
 אבותינו, אנו למבני הורות מגווני
 ומורכבי

וכ� נית� לדבר כיו
 יותר מתמיד על . להורי
 לא ביולוגיי
 לשמש הורי
 חברתיי
 לילד

, תית ומשפטית הולכת וגוברת באפשרות של שני אבות או שתי אימהות לילדהכרה חבר

,  כל זאת הודות לקדמה הרפואית האדירה3.שלושה הורי
 משפטיי
 לילד ועוד היד נטויה

ועולה הרוש
 שהביטוי , המזינות זו את זו, שאליה חברה הפתיחות החברתית הגדולה

  .בהקשר זה נכו� מתמיד" השמיי
 ה
 הגבול"

ה� להוריו וה� , חשיבותה של קביעת ההורות המשפטית היא אקוטית ה� לילד, ודגשוי

 – ה� כלכלית תשכ� ע
 קביעת הוריו המשפטיי
 יכול הילד ליהנו, לחברה כולה ככלל

 ה� פסיכולוגית וה� –הזכות לירושה ושאר זכויות כלכליות שונות , לרבות הזכות למזונות

 ממלוא אגד זכויות ה זו קובעת מיהו הפרט שייהנקביעה משפטית, בדומה לזה. רגשית

חשיבות זו משתרעת לא רק בעת קיומו של תא הנישואי
 אלא ג
 לאחר . ההורה וחובותיו

הואיל וקביעת ההורות המשפטית יוצרת מסגרת עבודה ברורה לפתירת סכסו� , פירוקו

. י
 לרווחת הילדזכויות ביקור ויתר הענייני
 המשיק, העלול להתגלע סביב שאלת משמורת

,  של החברה תלויה לא מעט ביכולת לקבוע הורות משפטית של ילדי
תג
 טובתה הפיסקלי


  4.כדי שה
 ולא המדינה יישאו בהוצאות גידול הילד, בעיקר של אביה

 
ראו למשל " חדשות"י ועליית מבני המשפחות הירידת מבנה המשפחה הקלאס, על הפוסט מודרניות  1

 107 מי� מגדר פוליטיקה" בי� משפחתיות לפוסט מודרניות: משפחות בישראל"אוי 'ביז�סילביה פוגל
 :JOEL KOTKIN ET AL., THE RISE OF POST-FAMILIALISM;)1999, עורכות' ואח דפנה יזרעאלי(

HUMANITY'S FUTURE (2012), available at https://goo.gl/xNrLnF; PEW RES. CTR., THE 

DECLINE OF MARRIAGE AND RISE OF NEW FAMILIES (2010), available at 
https://goo.gl/Wtwdsu) לרבות גידול בקבלה , מתאר שינויי� בערכי� סוציולוגיי� בנוגע למשפחה

 .Elizabeth S. Scott & Robert Eלדיו� עדכני ומקי� של עניי� זה ראו  ).מיניי��חברתית של זוגות חד
Scott, From Contract to Status: Collaboration and the Evolution of Novel Family 

Relationships, 115 COLUM. L. REV. 293 (2015). 
 והקדמהבהקשר של תרומות איברי� " לא שיערו� אבותינו"בשינוי צוטט הפסוק . 17דברי� לב על פי   2

 ט לפסק דינו של 'פס, 856) 2(ד סב"פ, מדינת ישראל משרד הבריאות' פלוני נ   �5413/07 "הרפואית בבג
 ).2007( רובינשטיי�) כתוארו אז(השופט 

לרבות במסגרת , אלו" חדשי�"על זכות הפרט להקי� משפחה ולהוליד ילדי� במסגרת מבני משפחה   3
"  חוקתיי� של דיני המשפחהבטי�י ה:חוקת המשפחה"ראו למשל אהר� ברק , לסבית�זוגיות הומו

על האפשרות הנורמטיבית להכיר ביותר משני הורי� משפטיי� ). 2014( 45–36, 13 טז משפט ועסקי�
 הגדרת –אמהות יש ג� שתיי� "לילד במשפט הישראלי ולתקדי� שיפוטי שכזה ראו בהתאמה רות זפר� 

הגדרת "זפר� : להל�) (2008 (396–395, 351 ג די� ודברי�" �מיהשנולד לבנות זוג מאותו  אמהות לילד
" על האפשרות להכיר ביותר משני הורי� לילד אחד? שניי� לטנגו) רק(צרי� "טלי מרקוס  ;")אמהות

03�37745) א"משפחה ת(ש "תמ; )2014 (415 מד משפטי��). 27.4.2014, פורס� בנבו(אורית ' נילי נ 14
 דפנה הקראות� יוצרי� מבני משפחה אלו ראו ש לאתגרי� השוני� " הכללית של ביהמתלסקירת ההיענו

הקר : להל�) (2015 (29, 13 ט די� ודברי�"  בי� הכאוטי להרמוני– דיני משפחות? מה נשתנה השנה"
 "). דיני משפחות"

 ;Yehezkel Margalit, To Be or Not to Be (A Parent)? – Not Precisely the Question על כ� ראו  4
the Frozen Embryo Dispute, 18 CARDOZO J. L. & GENDER 355, 361–363 (2012).  
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לפיכ� לא מפתיע כלל שבשני
 האחרונות דילמת קביעת ההורות המשפטית היא אחת 

בשל השינויי
 , זאת. ל וביחסי הורי
 וילדי
 בפרטהסוגיות הבוערות בדיני המשפחה בכל

הגורמי
 לאות
 שינויי
 , הסוציולוגיי
 והרפואיי
 שאנו עדי
 לה
 ביובל השני
 האחרו�

 סבורני שאחת הדוגמאות 5.הזוגיות ויחסי הורי
 וילדי
, דרמטיי
 בהגדרת המשפחה

א ילד לאוויר העול
 בלא הקיצוניות ביותר לדילמה זו היא היכולת של זוג או של פרט להבי


הא
 נית� להכיר . גנטי או פיזיולוגי כלשהו, אליו בקשר ביולוגי/שהוא יהיה קשור אליה

רצונו והסכמתו , של הלי� זה רק בשל כוונתו" יז
"בהורות המשפטית ההסכמית של ה

משפטית , כלכלית,  בדר� כה מורכבת רפואיתדלשמש הורה משפטי של הילד שייוול

י מקרי הקיצו� הידועי
 לי של דילמה זו נקבעו בבית המשפט העליו� של מדינת בשנ? ואתית


בארצות הברית הוכרה ההורות . קליפורניה ובזה של ישראל קביעה שונה בכל אחד מה

ביצית וא
 , המשפטית ההסכמית של זוג הורי
 שנדרש לקבל תרומה משולשת של זרע

ו בישראל נדחתה תביעתה של חולת ניוו�  ואיל6,א� התגרש עד למועד לידת הילד, נושאת

להיות מוכרת כהורה משפטית של ילדה שהובאה בדר� חתחתי
 דומה , ALS, שרירי
 קשה


  7.לאוויר העול
עיקר הנימוק של בית המשפט , הפרק הסמו��כפי שאעמוד על כ� בהרחבה לקמ� בתת

 בדחיית 8,שבע� משפחה ובמחוזי באריבבית המשפט לעניינ, בשתי ערכאותיו הראשונות
שאותו שבות וטוענות , תביעתה של אותה חולה התבסס בראש ובראשונה על הטיעו�

כמעט בכל פע
 שמבקשות ה� לדחות הכרה בהורות , המדינה והפרקליטות שוב ושוב
�בעיקר באמצעות , משפטית של הורה שהביא את ילדו לאוויר העול
 שלא בדר� כל האר

שפט הישראלי מוכר הורה משפטי א� ורק על יסוד אחד במ, אליבא דיד�. ל"פונדקאות חו
מכוח צו אימו� על ; גנטית או פיזיולוגית,  מכוח זיקה ביולוגית–משלושת הגורמי
 האלה 


" פונדקאות" או לחלופי� מכוח קבלת צו הורות בסיומו של הלי� 9,פי חוק אימו� ילדי

ל עוד לא הכיר המחוקק לעת הזו כ,  אשר על כ�10.מכוח חוק הסכמי
 לנשיאת עוברי

 
שחיקתו ועלייתו המחודשת של המודל הגנטי , עלייתו"לסיכו� תמציתי של עניי� זה ראו יחזקאל מרגלית   5

המודל "מרגלית : להל�) (2010 (133–126, 125, 3 אתיקה�משפט רפואי וביו" בקביעת הורות משפטית
  ").הגנטי

 .In re Marriage of Buzzanca, 61 Cal.App.4th 1410, 1425 n. 14 (Cal.App. 4 Dist על כ� ראו  6
במסגרת הסוגיה הכללית יותר של הכרה הולכת , לדיו� העדכני ביותר המוכר לי אודות פרשיה זו. (1998

 Deborah Zalesne, Theשנדונה בעשרות פסקי די� ומאמרי� ראו , וגוברת בהורות ההסכמית
Contractual Family: The Role of the Market in Shaping Family Formations and Rights, 36 

CARDOZO L. REV. 1027, 1081–1082 (2015) . 
� "בג: להל�) (1.4.2015 , פורס� בנבו( משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�' פלונית נ   1118/14 �"בע  7

 ).פלונית
12�50399) ש"משפחה ב(ש "תמעל כ� ראו   8�ש "תמ: להל�) (11.5.2013, פורס� בנבו(פלונית ' נ. י.מ 12

07�59993) ש"מחוזי ב(ש "עמ; )פלונית�מחוזי : להל�) (22.1.2014, פורס� בנבו(פלונית ' פלונית נ 13
 Shahar  ראו בהתאמה,מחוזי פלוניתעניי�  ובש פלונית"תמעניי�  ב�לדיו� אקדמי ראשו; )פלונית

Lifshitz, Neither Nature nor Contract: Toward an Institutional Perspective on Parenthood 
Essay, 8 LAW & ETHICS HUM. RTS. 297, 327–328 (2014); בישראל להורות הזכות" זפר� רות – 

  ).2015( 81 ש"ה ,14 ח אתר על משפטי� "?עוברי� לנשיאת הסכמי� בסיוע שוויוני מימוש
 .1981–א"התשמ, חוק אימו� ילדי�  9

  ).חוק ההסכמי�: להל� (1996–ה"התשנ, )אישור הסכ� ומעמד הילד(חוק הסכמי� לנשיאת עוברי�   10
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אי� ביד
 של בתי , חשוב ככל שיהיה, במפורש בהורות משפטית המיוסדת על כל יסוד אחר
המשפט להכיר בהורות חדשה זו מכוח פסיקת
 גרידא באמצעות חקיקה שיפוטית מחודשת 

   11.אתית ודתית שכזו�וסבוכה משפטית

,  המשפט בערכאות השונותמעמיק ומקי� בפסיקות החדשות של בתי, עיו� זהיר, ואול

זעיר פה , הלכה למעשה. יגלה תמונה מורכבת וסבוכה הרבה יותר, �"לרבות בפסקתו של בג

מתקבלות החלטות שיפוטיות שאינ� עולות בקנה אחד ע
 תפיסת עול
 קוהרנטית , זעיר ש

 והבלעדיות של תהסודקות עוד ועוד תובנה זו בדבר האקסקלוסיביו, ומקיפה לכאורה זו
דר� , לטעמי. ושת גורמי
 אלו כמי שבכוח
 בלבד לכונ� את ההכרה בהורות המשפטיתשל

המל� בקיעקועה של הנחת העבודה המקובלת הזו היא השימוש ההול� וגובר בצו הורות 
 מכיר רשמית בקשר ההורות הראשוני שנרק
 בהורות צו ההורות האחרו�, ויובהר. פסיקתי

בשונה מצו ההורות החקיקתי הקבוע בחוק , או באמצעות הורות חברתית/הסכמית ו

הורות חברתית אינה רואה ,  ויובהר12.כפי שאעמוד על כ� בהרחבה בפרק הבא, ההסכמי

א�  –לרוב פסיקתית , היא דווקא מקנה את ההכרה המשפטית. כלל בביולוגיה חזות הכול
ד בפועל בהורות מכוח מילוי החובות ההוריות כלפי היל –לעיתי
 ג
 באמצעות חקיקה 

ומכוח זה יינת� סטטוס , במש� תקופת זמ� קצובה של כשנתיי
 ימי
 לאחר לידת הילד
לעת הזו שיפוטית , הורות הסכמית היא הכרה משפטית, בשונה מזה. ההורות המשפטית

, רצונו והסכמתו בלבד, מסוי
 כהורה משפטי לילד מכוח כוונתובהורותו של פרט , בלבד
   13.ות המשפטית כבר עובר ללידת הילדהעשויה להכיר בסטטוס ההור

" מסורתי"בשונה מהאופ� ה, בשני אופני
 מחודשי
 אלו של רכישת ההורות המשפטית
הדבר אפשרי הג
 שהפרט שבהורותו המשפטית , של רכישתה באמצעות היסוד הגנטי

בהבאת הילד לאוויר , גנטית או פיזיולוגית, מבקשי
 להכיר לא תר
 כל תרומה ביולוגית
ופעמי
 א� בלא כל קשר של נישואי
 מוכרי
 או למצער של חיי
 כידועי
 בציבור , ל
העו

  . ע
 ההורה הביולוגי של הילד
 משפחה להשתמש יבהלי� בתולי זה במשפט הישראלי החלו בתי המשפט לעניינ

 בהקניית אימהות משפטית לא
 הגנטית בזוג לסביות 2012במחצית הראשונה של שנת 

 
שכ� ההלכה מצדדת בהורות , על הקושי העצו� הרוב� לפתחו של צו ההורות מבחינה הלכתית  11

ות ועל פני הדברי� אינה מכירה באפשרות להעביר את ההור") הפשטות הטבעית("ביולוגית �טבעית
או צו הורות ראו /באמצעות צו אימו� ו, שאינ� ההורי� הביולוגיי�, המשפטית להורי� חברתיי�

" הגדרת הורות והזכות לאיתור השורשי� הביולוגיי�"מרדכי הלפרי�  :בהתאמה במקורות הבאי�
יסודי המשפט אשר גולאק ; )2002, אלמגור עור��רפאל כה� (176–175, 161 דילמות באתיקה רפואית

מנשה קליי� ; )1922 (11 ג כר� סדר דיני ממונות בישראל על פי מקורות התלמוד והפוסקי�: עבריה
; )1960(סט , סה,  דנע�" אימו� ילדי�"משה פינדלינג ; )ז"התשכ (סימ� נח,  טזכר� ת משנה הלכות"שו

 .)2004 (44 מגמות חדשות :משפחה וירושה בי� דת למדינה, דיני אישי�מיכאל קורינאלדי 
 ילד על מיועדי� הורי� של אפוטרופסות בדבר צו: "וכ� מוגדר צו ההורות החקיקתי בחוק ההסכמי�  12

  ".ביניה� יחסי הורות וקיו�
 האפשרות להעניק –' בת פרעה והבריידי באנ�, על הורטו�"ראו טלי מרכוס , על ההורות החברתית  13

יחזקאל מרגלית ורות ההסכמית ראו על הה). 2016 (435 יא מאזני משפט" מעמד משפטי להורה חברתי
 די� "על קביעת הורות משפטית בהסכמה כמענה לאתגרי קביעת ההורות המשפטית בעת החדשה"

ככה לא בוני� הורות "יחזקאל מרגלית ; )"מענה לדילמה"מרגלית : להל�( )2012 (553 ו ודברי�
 /www.colman.ac.il/sites )2015 (5, 46  מבזקי הארות פסיקה–זכויות אד� : המשפט ברשת" הסכמית

default/files/3_july_2015_margalit.pdf )ככה לא בוני� הורות"מרגלית : להל�"(. 
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מני אז ועד לכתיבת שורות .  תרמה את הביציתה ואילו השניי� ההיריושאחת מה� תרמה את
קיבל הלי� זה , 2014בתחילת שנת , וא� לאחרונה. יחסית, אלו הוחל בו שימוש מסיבי יותר

� בהקשר של הכרה באבהות המשפטית של ב� הזוג שאינו האב "גושפנקה חוקית מבג
,  בדומה לזה14.יות של הומואי
ל בזוג"הגנטי של ילד שנולד במסגרת פונדקאות חו

באמירת אגב של כבוד השופט פוגלמ� הובע שאי� הוא מתנגד כעניי� שבשגרה להכיר מכוח 
צו ההורות הפסיקתי ג
 באימהות המשפטית של בת הזוג הלסבית שאינה הא
 הביולוגית 

בהצעת החוק המקיפה ביותר שהוצעה לחוק הפונדקאות ושעברה ,  לא זו א� זו15.של הילד
הוצע לעג� הלי� זה כדר� המל� בהכרת , את ועדת השרי
 וקריאה ראשונה בכנסת הקודמת

ל "לסבית בהליכי פונדקאות שנעשו בישראל ובחו�ת הזוג הלא ביולוגי בזוגיות הומו/ב�
  16.כאחד

 ?האומנ� הדרכי� להכרה בהורות המשפטית בישראל היא רשימה סגורה. 2

כוחו של היוע� המשפט לממשלה בהליכי השיפוט אחת הטענות המרכזיות בפי בא , כאמור

בי� בזוגיות הטרוסקסואלית , ל"ה� בפונדקאות חו –השוני
 לקביעת ההורות המשפטית 

 – בזוגיות לסבית הוה� בבקשה להכיר באימהות בת הזוג השניי, לסבית�ובי� בזוגיות הומו

יפה . ות בחוקהיא שאי אפשר להכיר בהורות משפטית אלא באחת משלוש הדרכי
 הקבוע

, ביולוגית:  מישורי
 לקביעת הורות3במדינת ישראל יש רק : "לעניי� זה הקביעה הזאת


ואי� בנמצא חקיקה אחרת המאפשרת הכרה , אימו� ופונדקאות על פי החוק לנשיאת עוברי

 להרחיב את מעגל הזכאי
 להיות מוכרי
 משפטית בישראל �כל ניסיו,  כלומר17".בהורות

ר ועניי� שאינו נופל באחת משלוש הקטגוריות המתוחמות הללו דינו דחייה כהורי
 לכל דב

�שאינו מפוקח ומנוטר בידי כל , ל"וודאי א
 הילד הובא לאוויר העול
 בהלי� בחו, על הס

  . גור
 רשמי של המדינה

 הדי� בערכאות השונות תלמד אותנו יקריאה ביקורתית של פסק, לטעמי, ואול

שמקני
 הורות משפטית אינה , הבלבדיי
 לכאורה, גורמי
 שלושת הבדברשהקביעה 
א
 כני
 . וכי הלכה למעשה אי� מדובר בסו� פסוק כלל ועיקר, נחרצת כלל כפי שהיא נחזית

במחקר קוד
 . דר� המל� באפשרות זו היא צו ההורות הפסיקתי, הרי שללא כל ספק, דבריי
בעניי� מופיע , מינוריהא
 כי ,  בעניי�הראשו�העמדה הפסיקתי שינוי עמדתי על כ� כי 

,  הפיזיולוגיתהאימהותהוס� גור
 המקנה הורות משפטית לילד והוא 
 ש. מחוזי פלונית
וכל זאת א� שהא
 הנושאת , הנותנת משנה חשיבות להלי� נשיאת עובר ברחמה של אישה

 
 .57ש " הלהל� ,מגד�ממטעניי� ראו על כ�   14
  ).2.9.2014, פורס� בנבו (פלונית' פלונית נ 4890/14 �"בע  15
  .60ש "להל� ה, החוקראו הצעת   16
הנחת עבודה . כוח היוע� המשפטי לממשלה�ד לטענות בא' פס, 135ש "להל� ה, .ד.א.מראו על כ� עניי�   17

 17' פס, 8ש "לעיל ה, ש פלונית"תמי� כדוגמת עני, זו באה לידי ביטוי ג� בפסקי די� רבי� אחרי�
הורות : בהתא� לדי� הישראלי ההורות בישראל נקנית ונרכשת באחת משלוש דרכי�, לטענת המדינה("

הורות משפטית מכוח צו אימו� או הורות משפטית מכוח צו הורות לפי חוק הסכמי� לנשיאת , ביולוגית
הדי� הישראלי אינו , כפי שקבע בית המשפט קמא ("13' פס, 8ש "לעיל ה, מחוזי פלוניתעניי� ; ")עוברי�

כי , אי� חולק, יחד ע� זאת. מסדיר באופ� כולל את שאלת ההורות ואי� בישראל חוק המגדיר הורות
  .ועוד") ]... [:אל נקנית ונרכשת באחת משלוש דרכי�הורות בישר, בהתא� לדי� הישראלי
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וכ� נית� להכיר הכרה מחודשת באימהות . לא תרמה ג
 את ביציתה להבאת הילד לעול
פיזיולוגית כעומדת על רגליה �משפטית של האישה היולדת מכוח תרומתה הביולוגיתה

 , הורות זו מעוגנת כיו
 בחוק תרומת ביציות18.הג
 שאינה הא
 הגנטית של היילוד, שלה
יהיה ילדה של הנתרמת לכל דבר , יילוד שנולד כתוצאה מתרומת ביצית: "הקובע כדלקמ�

 בדעת הרוב שנכתבה בידי  פלונית"בג בעניי� מצוייותר ב נוס� וחשואול
 שינוי  19".ועניי�
וכ� , כעוד גור
 מכונ� להכרת ההורות המשפטית" הזיקה לזיקה"שמוסי� את , השופט הנדל

  : הוא מגדיר אותו

אד
 יוכר כהורה של היילוד מתוק� קשר זוגיות בו ,  לעתי
–הזיקה לזיקה 
. עלת הזיקה הגנטית ליילודע
 בעל או ב, עובר להיריו� וללידה, הוא נמצא

הדבר רלוונטי במקרה בו זוג אינו יכול להביא לעול
 צאצא מהחומר הגנטי 
ע
 זאת בתו
 ההלי� שני בני הזוג . אלא רק משל אחד מה
, של שני בני הזוג

אחד מה
 מכוח הזיקה הגנטית והשני כנגזרת : מוכרי
 כהוריו של היילוד
  20.ימהקשר הזוגי שבינו לבי� ההורה הגנט

  אול
21. א� ורק הרחבה של היסוד הגנטיהואקתי יצו ההורות הפס, השופט הנדללדעת 
 קריאה ביקורתית של פסיקות בתי המשפט השונות המצדדות בעשיית שימוש בצו סבורני כי
 מה� אינ� רואות בכ� הרחבה של היסוד הגנטי לפחות אחדותמגלה כי , קתייהורות פס

לפחות רטורית וג
 א
 ,  לפיה�.י נוס� של ההורות ההסכמיתאלא דווקא יישו
 פרקט, גרידא

 
[...] הורות משפטית מכוח : " לפסק דינה של השופטת ברקאי13' פס, 8 ש"לעיל ה, מחוזי פלוניתעניי�   18

ככה לא " לסקירה מלאה יותר של עניי� זה ראו מרגלית ".2010–ע" התשיותחוק תרומת ביצהוראות 
  . 13ש "לעיל ה, "בוני� הורות

 הפכו, 7ש "לעיל ה, � פלונית"בגבעניי� מעניי� כי . 2010–ע"התש, לחוק תרומת ביציות) א(42 'ס  19
על .  את הזיקה הפיזיולוגית ליסוד מכונ� מקובל של ההורות במשפט הישראליוברא�'הנדל וגהשופטי� 

 זה בסעי� על כברת הדר� המסוימת שעשה המחוקק .לפסק דינ� 3'  ופס8–7' פסראו בהתאמה  כ�
' פס, משרד הבריאות' ת נפלוני �4077/12 " מהמודל הגנטי לטובת המודל הפיזיולוגי ראו בגבהתרחקו

להדגשת חידוש חקיקתי זה ). 5.2.2013, פורס� בנבו(רובינשטיי� ) כתוארו אז(מד לפסק דינו של השופט 
, פורס� בנבו (א20' פס, פרקליטות מחוז תל אביב' צ נ.ת 07�60320) א"משפחה ת(ש "ראו ג� תמ

לעיל , "מענה לדילמה"מרגלית ראו לדיו� אקדמי במודל המבכר את ההורות הפיזיולוגית ). 4.3.2012
 .575–571' בעמ, 13ש "ה

יש לסייג את הדברי� . השופט הנדלשל  לפסק דינו 8' פס, � פלונית"בג  בעניי�ראו על כ� בהרחבה  20
 הילד לעול� שתרמה ג� את ביציתה להבאת" הא� המזמינה"מהות יבו מדובר בהכרה באשבהקשר 

פלוני  עניי� למשל ראו". זיקה לזיקה" במקרה של  אי� מדוברלמעשהשהג� , באמצעות צו הורות פסיקתי
להל� , אלמוני עניי�; 91 ש" הלהל� ,פלוני ופלוניתעניי�  ;72ש "להל� ה, 'צעניי�  ;37ש "להל� ה', ואח

  .36ש "ה
נובעת , שהובאהבדומה לחקיקה , ואול� הכרה זו כאמור"(ש� , 7 ש"לעיל ה, � פלונית"בגעניי�  ראו  21

אשר נעדר זיקה גנטית , המשליכה על ב� הזוג השני, מהזיקה הגנטית שבי� היילוד לבי� אחד מבני הזוג
: ת הזוג לבעל הזיקה הגנטית/ת הזיקה של ב�וכ� מבאר הוא בהמש� דבריו את חשיב. )"ישירה ליילוד

וק של אותו אד� ע� בעל ישנה הכרה חברתית במעמדה של הזוגיות ובקשר ההד, באשר לזיקה לזיקה"
קשר זה משלי� ג� על ב� או בת הזוג אשר לא תרמו ללידה מבחינה גנטית או . הזיקה הגנטית

 לטיעו� מחקרי על אודות האפשרות לראות בקשר זוגי תחלי� לתרומה הגנטית לש� הכרה ".פיזיולוגית
 Richard F. Storrow, Parenthood by Pure Intention: Assisted בהורות ההסכמית ראו

Reproduction and the Functional Approach to Parentage, 53 HASTINGS L.J. 597, 646–647 
(2002). 



  ח"תשע מז משפטי�  יחזקאל מרגלית

120  

וכי מדובר , "זיקה לזיקה"יכול הוא להינת� ג
 במקו
 שאינו בהכרח , לא הלכה למעשה
 מ� המקוב� 22.בהכרה בהורות שאינה א� ורק הרחבה גרידא של היסוד הגנטי של ב� הזוג

 
ובי� היתר , דות שוני
 ומגווני
מנעד של יסו שחיקת היסוד הגנטי לטובת עלנמצאנו למדי
, בשלל פסיקותיו של בית המשפט לענייני משפחה,  וכ�23.תההסכמיההורות החברתית ו

הדיו� בשתי הערכאות לרבות במעבר שבי� , בפרק ג, שעליה� אעמוד בהרחבה לקמ�
לבי� הדיו� בערכאה השלישית  – פלונית מחוזי ובעניי� פלונית ש"תמבעניי�  –הראשונות 

 שבה  הלגיטימית והחשובהרביעיתהאפשרות בפסיקת האחרו� ה נוספה  פלונית"בגי� בעני
 חר� הצהרות חוזרות 24. ג
 באמצעות צו ההורות הפסיקתינית� להכיר בהורות המשפטית

מדובר בהסדר ביניי
  כאילו ונשנות של בתי המשפט השוני
 המכירי
 בהורות מחודשת זו
הוא משמש  המקרי
 שבה
 ,יחסית, הולכי
 ומתרבי
 25,בלבד עד אשר יסדיר זאת המחוקק

   .הלכה למעשה

 
על היחלשותו של מודל קביעת ההורות על בסיס גנטי מול ": הזאת ת השיפוטיהאמירה לעניי� זה הפי  22 

, )'הורות פסיכולוגית' אחר או בש�(פונקציונלית �הורות חברתית, מודלי� של הורות פיסיולוגית
בהקשר הרחב נכתב , ומודלי� אחרי� כדוגמת מודל טובת הילד ומודלי� המבוססי� על הסכמת הצדדי�

המעבר למודלי� אחרי� לרבות המודל ההסכמי מחייבי� א� שינוי הגישה והתפיסה לגבי [...] לא מעט 
 .68' פס, 36ש "להל� ה, ל.א עניי�  ראו."אופ� ההכרעה בתובענה לצו הורות

ל לקביעת ההורות המשפטית ראו ועל התמורות השונות שחלו במעמדו של היסוד הגנטי כחזות הכ  23
 ה הורות הסכמית ראועל האפשרות שהורות חברתית הינה למעש .5ש "לעיל ה, "המודל הגנטי"מרגלית 

Katharine K. Baker, Bargaining or Biology? The History and Future of Paternity Law and 
Parental Status, 14 CORNELL J.L. & PUB. POL'Y 1, 26–38 (2004) . לאימו� המודל החברתי

 �5020/08 "בג ;ו' פס, 57ש " הלהל� ,מגד�ממטלקביעת ההורות המשפטית ראו למשל עניי� 
; )12.9.2013, פורס� בנבו(ארז �השופטת ברקלפסק דינה של  11' פס, מדינת ישראל' פולטורצקי נ

02�21910) א"משפחה ת(ש "תמ�  .)27.8.2013, פורס� בנבו (3.2.12–3.2.11' פס, אלמונית' פלונית נ 10
� בחוק הישראלי שלושה מסלולי� בלבד להכרה מימת של טיעו� המדינה כי קיי שיפוטית קודלדחייה  24

ש סברה "כ היועמ"ב: "לפסק דינו 49–36' פס, 135 ש" הלהל�, ד.א.מראו את דברי השופט שני בעניי� 
] ... [דעתי שונה מעט, קאות בתחומי ישראלאימו� וחוק הפונד, ביולוגי:  מסלולי הורות3כי בארצנו א� 

ש "כ היועמ"י ב"כי בצד שלושת מסלולי ההורות אשר תוארו ע, ג� א� דרכי מובילה אותי למסקנה
 "]... [לו יהי, רביעית" חורגת"מצויה דר� 

, ל בחקיקה"הבהירו המשיבי� כי עד שיוסדר נושא פונדקאות חו] ...[ ":האלהראו למשל את הקביעות   25
במקו� צו אימו� לפי , שיינת� בבית המשפט לענייני משפחה' צו הורות פסיקתי'מוכני� להסתפק בה� 

 ;)נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 24' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטעניי� (" ]... [חוק האימו�
 ולפיה עד 10/5/13נתבע על עמדתו בהודעת העדכו� מיו� בפתח הודעת העדכו� המשלימה חזר ה"

בהודעה זו [...] במקו� צו אימו� ', צו הורות פסיקתי'להשלמת החקיקה בנושא נית� להסכי� למת� 
ולא כהסכמה לכינונו של , הודגש כי ההסכמה הינה בנסיבות המיוחדות ועד להשלמת החקיקה

ל "צ[נכו� להיו� לא קיימת חקירה , כידוע"; )12' פס, 36ש "להל� ה, ל.אעניי� (" 'הפסיקתי�ההורות�צו'
אי� זו הפע�  [...] ל"מוסדרת בקשר להליכי� משפטיי� הנלווי� להלי� פונדקאות המבוצע בחו] חקיקה

הסדר חקיקתי מצופה הראשונה בה ניצבי� בתי המשפט בפני מצב בו טר� נקבע הסדר חקיקתי ובאי� 
ההדגשות שלי () 41–26' פס, 135ש " הלהל�, .ד.א.מעניי� ( "מבית המשפט כי ימלא את החסר בפסיקתו

 –במסגרת הדיו� בפרשת ממט מגד ניתנה הסכמה נוספת של המדינה להכרה בהורות , לאחרונה"; )מ" י–
ש לענייני "שיינת� בביהמ' קתייצו הורות פס' באמצעות –ית וללא צור� בהלי� אימו� ללא זיקה ביולוג

, .א.א.ס עניי�(" ל בחקיקה"עד שיוסדר נושא פונדקאות חו, במקו� צו אימו� לפי חוק האימו�, משפחה
י פסיקתו של "יש להל� עפ, ל" חקיקתי לפונדקאות חוכי בהעדר הסדר, סבורני"; )14' פס, 67ש "להל� ה
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הפ� צו ההורות הפסיקתי לדר� הכבושה לרבי
 להיות להורי
 , פרקטית, כלומר

, גנטית או פיזיולוגית לילד, משפטיי
 לכל דבר ועניי� ג
 א
 אי� לה
 כל זיקה ביולוגית

כל דר� נוספת מעי� זו אינה וטיעונה של המדינה בדבר חוסר היכולת המשפטית להכיר ב


סבורני שנית� להניח , הג
 שנבואה ניתנה לשוטי
בשולי הדברי
 אעיר כי . מחזיקה עוד מי

ואנו נוסי� ונראה שחיקה במעמדו האקסקלוסיבי של , בזהירות שמגמה זו א� תל� ותתחזק

� לא וכ. על היסוד ההסכמי, כ� או אחרת,  לטובת יסודות אחרי
 המיוסדי
היסוד הגנטי

בדמות ההורות , העומדת על רגליה שלה, ירחק היו
 שבו תתווס� אפשרות חמישית

   26.ההסכמית

עמדתי בקצירת האומר על הרקע והשורשי
 , לסיכומו של פרק מבואי זה


מדעיי
 של הצור� המתגבר והול� בקביעת ההורות המשפטית והוכחתי בצורה �החברתיי

מסכימי
 לטענת המדינה שלפיה יש שלוש ביקורתית שהלכה למעשה אי� בתי המשפט 

וכ� . וכי מדובר ברשימה סגורה ואי� בלתה עוד, דרכי
 בלבד להכרה בהורות המשפטית

נדחתה טענתה המקורית של המדינה שהלכה למעשה אי� מקו
 לא להכרה בהורות חברתית 

ר קווי
 בפרק השני אסקו. וודאי שאי� להכיר בהורות ההסכמית, באמצעות צו הורות פסיקתי

 ה� זה הקיי
 בכור מחצבתו בחוק ההסכמי
 ובהקשר של זוגיות –לדמות צו ההורות 

הטרוסקסואלית בלבד וה� זה בהרחבה הדרמטית הניכרת המוצעת בתיקו� החקיקה משנת 

  . מינית�ת הזוג בזוגיות חד/שתאפשר הכרה ג
 בב�, 2014

ההורות הפסיקתי בפרק השלישי אציי� הקשרי
 השוני
 שבה
 נעשה שימוש בצו 

, הכרה באימהות הנוספת של בת הזוג הלסביתה� ב, במשפט הישראלי הפוזיטיבי זה מכבר

הכרה באבהות הנוספת של ב� הזוג ההומו וא� בהכרה באימהות על יילוד שנולד ה� ב

לאחר מכ� אסקור בפרק הרביעי את היתרונות . ל בזוגיות הטרוסקסואלית"בפונדקאות חו

אבח� נורמטיבית את שאלת , בפרק החמישי, בהמש�. � שיפוטי חדש זהוהחסרונות של הלי

באיזה הקשר , א
 יש צור� בתסקיר, וא
 כ�, היסוד א
 בכלל ראוי לצעוד באפיק משפטי זה

בפרק , לבסו�. משפחתי ובאילו נסיבות ראוי ונית� להקנות באמצעותו הורות משפטית

ד
 האפשרי את כלל מופעיה של אסיי
 בקריאה למחוקק להסדיר חוקית בהק, השישי

את הגבולות הנורמטיביי
 הראויי
 , בי� היתר, דילמת קביעת ההורות המשפטית ואציע

אול
 ". ויפה שעה אחת קוד
"בבחינת , בעיניי של עשיית השימוש בצו ההורות הפסיקתי

ו בשונה מצ, להצגת קווי
 לדמותו של צו ההורות החקיקתי, כאמור, את תחילת דיוני אקדיש

  .מושא מאמרי, ההורות הפסיקתי

 
בדומה להסדר הקיי� לפי חוק הסכמי� ' צו הורות פסיקתי'ולית� [...] בית המשפט לענייני משפחה 

 . )ש�, 91ש "להל� ה, פלוני ופלוניתעניי� (" לנשיאת עוברי�
המונה , )2017 (הלכה ומעשה, די�: דרכי ההקניה וההוכחה, אבהות ואמהותרידור כדוגמת הספר מלכי מ  26

תובנה . את ארבע האפשריות הקיימות זה מכבר בפסיקה באר� ולאחר מכ� מוסי� וד� בהורות ההסכמית
ובראש ובראשונה היסוד ההסכמי , אודות זניחת היסוד הגנטי לטובת קשת רחבה של יסודות אחרי�על זו 

בפסקי דינו  האלהצי� "בי� היתר בבג, ממחקריתו אי� לקביעת הורות משפטית צוטט בהסכמה כגור� בל
� "בג; מג' פס, 19ש "לעיל ה, משרד הבריאות' פלונית נעניי� : רובינשטיי�) כתוארו אז(של השופט 

 ).18.9.2014, פורס� בנבו (מ' פס, ת עוברי�הוועדה לאישור הסכמי� לנשיא' משה נ 5771/12



  ח"תשע מז משפטי�  יחזקאל מרגלית

122  

  צו ההורות בחוק הפונדקאות ובתיקו� המוצע לו. ב

מאז קו
 המדינה ובמש� עשורי
 רבי
 לא היה נושא ההסכמי
 לנשיאת עוברי
 מוסדר 

 27.לא היה מקובל אלא לרשו
 את היולדת במרש
 האוכלוסי� כאימו של הילד. רגולטורית

א
 כי מדובר בחקיקת ,  על פרקטיקה זו1987נת איסור מפורש הוטל בש, לא זו א� זו

כדיו� בעתירת
 הראשונה של בני הזוג ,  בעקבות פסיקות תקדימיות שונות28.משנה

 שבעקבותיה הוסכ
 למנות ועדה מקצועית שתדו� בהיבטיה השוני
 של ההפריה 29,נחמני

� את � ביטל בפסיקות נוספות כמה תקנות נוספות שהסדירו" ולאחר שבג30,גופית�החו

�בעקבות אימו� מסקנות  31.הגיע הדבר לפתחו של המחוקק, גופית�תחו
 ההפריה החו

.  חוק ההסכמי
1996נחקק בסופו של דבר באר� בשנת , א
 כי חלקית בלבד, הוועדה

�א� זאת בכפו� לקיומ
 של שני , אומנ
 חוק זה מאפשר לבצע הריונות פונדקאיי
 באר

 

 הנושאת ובי� ההורי
 המיועדי
 וקבלת אישור  עריכת חוזה בי� הא–תנאי
 מצטברי

וכ� לראשונה בעול
 כולו הוסדר . להסכ
 זה בוועדת האישורי
 שהוקמה מכוח החוק

לצור� המש� דיוננו אבקש להתמקד . והותר תקדימית בחקיקה הלי� הפונדקאות בישראל

 �צו : "�בסעי� ההגדרות והמוגדר כדלקמ, 1במנגנו� של צו ההורות הקבוע מלבד בסעי


 ג
 בסעי�, "בדבר אפוטרופסות של הורי
 מיועדי
 על ילד וקיו
 יחסי הורות ביניה

   : הרלוונטיי
 ביותר לנדו� דנ�,12–11וזו לשו� סעיפי
 .  לחוק הפונדקאות14–11

תו� שבעה ימי
 מיו
 לידת הילד יגישו ההורי
 המיועדי
 בקשה ) א. (11

לאחר , � צו הורות אלא א
 כ� נוכחבית המשפט ית) ב( ]... [למת� צו הורות

) א. (12] ... [כי הדבר נוגד את טובת הילד [...] 32עובד סוציאליקבלת תסקיר 

 
סדר הדי� וביתר הרחבה שאול שוחט ודוד שאוה , 1965–ה"התשכ,  לחוק מרש� האוכלוסי�6' ראו ס  27

יחזקאל לסקירה מלאה יותר של היסטוריה חקיקתית זו ראו ). 2009( 29בבית המשפט לענייני משפחה 
  "). עובר ושב"מרגלית : להל� ()2015 (124, 27 עור� הדי�" עובר ושב"מרגלית 

לא תושתל ביצית : "שקבעה כ�, 1987–ז"התשמ, )גופית�הפריה חו�(תקנות בריאות הע�  ל11 'ראו תק  28
 ". מופרית אלא באשה שתהיה א� היילוד

  ).6.5.1991, לא פורס�( שר הבריאות' נחמני נ �1237/91 "בג  29
) 1994 (גופית�ית לבחינת הנושא של הפריה חו�מקצוע�ועדה הצבוריתודי� וחשבו� המשרד המשפטי�   30

 .)דוח ועדת אלוני: להל�(
שקבע את , )17.7.1995, פורס� בנבו (שר הבריאות' זברו נ �5087/94 "צי� אלו ראו בהתאמה בג"לבג  31

שקבעה הלי� ) ב(8 לעניי� ביטולה בהסכמה של תקנה .13� ו11 כמועד ביטול תקנות 1.1.1996התארי� 
היתה האשה שבה מתכווני� ): "1(' והקובע כ� בס, מפלה נשי� רווקות ביחס לנשואותלא שוויוני ה

לא תושתל בה ביצית מופרית אלא א� כ� הביצית היא שלה ואלא , להשתיל את הביצית המופרית רווקה
� "בגראו , "א� כ� התקבל די� וחשבו� מעובד סוציאלי של המחלקה המוכרת התומ� בבקשת האשה

לסקירת המצב המשפטי שקד� לחקיקת החוק . )11.2.1997,  בנבופורס�( שר הבריאות' נ וי� 2078/96
, )אישור הסכ� ומעמד היילוד(עשור לחוק הסכמי� לנשיאת עוברי� "ראו דורית שפירא ויוס� שפירא 

 ).2007 (24–22, 19, 36 רפואה ומשפט"  המצוי והרצוי:1996–ו"התשנ
פקיד " לחוק הפונדקאות הביטוי 1'  הומר במסגרת תיקו� מס)א"התשע (2010יוש� אל לב כי בשנת   32

במסגרת תיקו� רחב יותר של כלל החקיקה הישראלית וכדי לשפר את " עובד סוציאלי"בביטוי " סעד
גילת ' העובד הסוציאלי ומה שביניה� ראו ישראל צ, על פקיד הסעד. תדמית� ומעמד� של פקידי הסעד

שנער �רות פלאטו (343 חובות אמו� בדי� הישראלי" בישראל הסוציאלי העובד של הֵאמו� חובת"



  –הורות משפטית מ� הדי� ומ� הצדק   ח"עתש מז משפטי�

  ו הנורמטיביי הראויי של צו ההורות הפסיקתיגבולותי

123  

ע
 מת� צו הורות יהיו ההורי
 המיועדי
 הורי
 ואפוטרופסי
 בלעדיי
 על 

 ...]. [הילד והוא יהיה ילד
 לכל דבר ועני�

 זה מכבר עובר לתחילת הליכי נמצאנו למדי
 אפוא שא� שהסכ
 נשיאת העוברי
 אושר

ג
 כאשר ה
 ,  עדיי� צריכי
 ההורי
 המזמיני
33,בידי ועדת האישורי
 ex-ante הפונדקאות

בתו� שבעה ימי
 לבית המשפט לענייניי  ex-postלפנות , ההורי
 הגנטיי
 של היילוד

 לנתק את הזיקה של הא
 – מטרתו של צו זה כפולה 34.משפחה בבקשה לקבל צו הורות

כל זאת כדי  –ושאת ליילוד ולהסדיר סופית את הורות
 המשפטית של ההורי
 המזמיני
 הנ

 
לצמצ
 עד כמה שנית� את חילוקי הדעות העתידיי
 האפשריי
 והתדיינויות בי� ההורי

בתו� כדי העברתה הסופית של ההורות המשפטית מהא
 , המזמיני
 ובי� הא
 הנושאת

,  רק ע
 השלמת הלי� זה35.ות היא ג
 הא
 הגנטיתשלעיתי
 קרוב, היולדת לא
 המיועדת


יהפכו ההורי
 המזמיני
 ג
 למי שהילד בחזקת
 וג
 כאפוטרופוסי, קבלת צו ההורות 

שלפיו מרגע ,  לחוק10ובכ� מסתיי
 הפיצול הבעייתי מאוד הקבוע בסעי� , בלעדיי
 שלו

יחולו האחריות ועליה
 , פיזית הוא יהיה במשמורת ההורי
 המזמיני
, לידת היילוד

אול
 עובד סוציאלי שייקבע לעניי� יהיה האפוטרופוס הבלעדי על הילד , והחובות ההוריות

שטר
 , למעט במקרה,  צו ההורות יינת� להורי
 כדבר שבשגרה36.עד לקבלת צו ההורות

 
בשולי הדברי� אציי� כי חוששני . עיינו בייחוד בפרק ב). 2016, שגב עורכי�) שוקי(ויהושע 

בראש ובראשונה מער� בתי , שהטרמינולוגיה החדשה עדיי� לא חלחלה לתודעת כלל העוסקי� בתחו�
בלא לציי� העובדה שבעבר הכוונה " תסקיר"ביטוי הסתמי אסתפק מכא� ולהל� ב, אשר על כ�. המשפט

 . ואילו כיו� מדובר בעובד סוציאלי, הייתה לפקיד סעד
עדה לאישור הסכמי� לנשיאת ואתר הועוד על פעילות הוועדה ראו .  לחוק ההסכמי�6–2' ראו על כ� בס  33

 _www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo בכתובת,  משרד הבריאות–) פונדקאות(עוברי� 
Carrying_Agreements/Pages/Surrogacy.aspx. ההגנה " לדיו� עדכני בכללי הוועדה ראו יובל שרלו

�ביו" חוק והלכה,  אתיקה–האתית על הפונדקאית  �, גיל סיגל עור� (214–201, 193אתיקה כחול לב
2015.( 

הרגולטיבי על פני הדעה המעדיפה בכ� התקבלה הדעה המצדדת בבקרה סטטוטורית על פי המודל   34
הא� החילופית  גולד�געתו�לדעות חולקות אלו ראו בהתאמה דנה . לאשר בדיעבד בלבד כל מקרה לגופו

, "מוסמ� במשפטי�"עבודת גמר לתואר ( 175–174 הדי� המצוי והרצוי :והא� הפונדקאית במשפט
 165 כר� ב דיני המשפחה בישראלפנחס שיפמ� ; )1992, למשפטי� הפקולטה – אביב�תלאוניברסיטת 

פונדקאות /על האפשרות לאשר באמצעות הוועדה והסדרי פיקוח ציבורי ג� הסכמי תחלופה). 1989(
דוח ; )1987 (570, 534יז  משפטי�" הא� התחליפית "יק'וילצחלקית ולא רק פונדקאות מלאה ראו אלי 

שהיא גו� , על שיקול הדעת הנרחב המוקנה לוועדה. 44–39' בעמ, 30ש "לעיל ה, ועדת אלוני
לצור� יישו� סמכויותיה ולשלילת סמכות בית המשפט לענייני משפחה לדו� בעתירות , מקצועי�מנהלי

פורס� (  אזרחי–א "פרקליטות מחוז ת'  נפלוני 26140/07) א"משפחה ת(ש "תמנגד שיקול דעת זה ראו 
 .)19.11.2008, בנבו

 4570/98) א"משפחה ת(ש "תמ; )1996 (739, 727 ג משפט וממשל" לקט ידיעות"ראו אפרת שיימ�   35
על האפשרות לערב תרומת ביצית . )5.3.1998, פורס� בנבו( 14' פס ,היוע� המשפטי לממשלה' פלונית נ

דקאות בשילוב ע� פונ"' ישלבי�'בהלי� נשיאת העוברי� ועל המורכבויות הכרוכות בכ� ראו רחל צ
 ). 2008 (82, 39 רפואה ומשפט" בטי� הלכתיי� ומשפטיי�י ה:תרומת ביציות

04�21182 )א"משפחה ת( ש"תמלדיו� בהסדר ביניי� זה ראו למשל   36� 55–54' פס, ש"היועמ'  נל.א 13
 על היות ההורות המשפטית של ההורי� המזמיני� מופחתת עד לקבלת צו). 11.3.2014, פורס� בנבו(

היוע� המשפטי ' פלונית נ   38–12) א"משפחה ת(ש "תמ; ההורות שאינו מוענק אוטומטית ראו ש�



  ח"תשע מז משפטי�  יחזקאל מרגלית

124  

�שבו חוות דעת של עובד סוציאלי וג
 טובת הילד דורשי
 את , התרחש בפועל באר

  37.ורי
 המזמיני
מסירתו לידי הה�אי

ולפיו יש צור� באישור , שאי� לו אח ורע בעול
, לפנינו הסדר ישראלי ייחודי, כלומר

 וה� של בית המשפט כדי לסיי
 את הלי� העברת תכפול ה� של רשות אדמיניסטרטיבי


בכ� שונה פעמיי
 ההסדר . ההורות המשפטית מידי הא
 הנושאת לידי ההורי
 המזמיני

א
 ה� בכלל מאפשרות ביצוע , יקה דומה אחרת במדינות העול
הישראלי מכל פרקט


מכוח חוק מקי
 הוא ועדת אישורי
 , ראשית 38.הליכי
 מורכבי
 אלו ומכירות בה

את תנאי החוזה ולוודא , ראשית דבר, האמורה לבחו�, שאינה גו� שיפוטי, תאדמיניסטרטיבי

מצרי� , שנית 39.הסכ
 הנרק
שאי� הוא פוגע בטובת
 ובזכויותיה
 של הצדדי
 השוני
 ל

וה� של הגו� , עובר לתחילת ההלי�, הוא אשרור כפול ה� של הגו� האדמיניסטרטיבי

בכ� שונה הסדר ייחודי זה . החות
 משפטית הלכה למעשה את ההלי� כולו, השיפוטי

מחד גיסא יש מדינות המסתפקות בצור� . מהפרקטיקות השונות הקיימות במשפט המשווה

לש
 מת� תוק� להסכ
 , judicial preauthorization ,וקד
 של בית המשפטלקבל אישור מ

, לנשיאת העוברי
 ולקביעת ההורי
 המזמיני
 כהוריו המשפטיי
 של הילד עובר ללידתו


 מאיד� גיסא ההסדר הבריטי מסתפק בצור� לקבל 40.וא� קוד
 לכניסתו לתוק� של ההסכ

 
06�35043) א"משפחה ת(ש "תמ; )פלוניתעניי� : להל�() 9.11.2012, פורס� בנבו( 93' פס, לממשלה�12  

 עניי�: להל�() 14.3.2013, פורס� בנבו (47' פס, היוע� המשפטי לממשלה משרדי ממשלה' אלמוני נ 
 ).אלמוני

07�21170) א"משפחה ת(ש "ראו תמ  37�: להל�) (3.2.2013, פורס� בנבו (4–3' פס, ש"היועמ' נ פלוני 12
  ).'פלוני ואחעניי� 

נעו� בתפיסתה , המאפשר לבצע הליכי נשיאת עוברי� באר�, שורש ייחודו של ההסדר הישראלי  38
, ת את מרכזיותה וחשיבותה של הולדת ילדי�נטליסטית הכללית של החברה הישראלי�הייחודית הפרו

אתיקה ישראלית ייחודית �על שורשי תפיסה ייחודית זו ועל היותה ביו. דבר שא� לו אי� אח ורע בעול�
בכל מחיר ובמימו� ,  הורות בכל גיל–מוגבלי� ) בלתי(משאבי� רפואיי� "יחזקאל מרגלית ראו בהתאמה 

) בלתי(משאבי� רפואיי� "מרגלית : להל� ()2014 (283–273 ,267 ט מאזני משפט" ?המדינה
אתיקה כחול �ביו" אתיקה ומשפט רפואי בישראל� ביו–אתיקה כחול לב� �ביו"גיל סיגל ; ")מוגבלי�

 � ).2015, גיל סיגל עור�( 33–31, 15לב
; 313–312, 309' בעמ, 8 ש"ה לעיל ,Lifshitzלתיאור תמציתי ומלא יותר של עניי� זה ראו בהתאמה   39

Sharon Shakargy, Surrogacy in Israel, in INTERNATIONAL SURROGACY ARRANGEMENTS: 
LEGAL REGULATION AT THE INTERNATIONAL LEVEL 231, 231–238 (Katarina Trimmings & 

Paul Beaumont eds., 2013) .  
ראו על כ� , יניה וניו המפשיר'ורג, טקסס, אילינוי: ת ארצות הברית האלהמדובר בי� היתר במדינו  40

§ .ILL. Comp. Stat. 47/25 (2005); Tex. Fam. Code Ann 750: בהתאמה בחקיקה הזאת  
160.751–63 (West 2002 & Supp. 2005); VA. Code Ann. §§ 20-159, 20–160 (2010); N.H. 

Rev. Stat. Ann. 168-B:20 to B:24 (West 2013) .  
 Yehezkel Margalit, In Defense of Surrogacy Agreements: Aלתיאור מחקרי של עניי� זה ראו למשל  

Modern Contract Law Perspective, 20 WM.& MARY J. WOMEN & L. 423, 466 (2014)) להל� :
Margalit, Surrogacy Agreements(;Brock A. Patton, Buying a Newborn: Globalization and the 

Lack of Federal Regulation of Commercial Surrogacy Contracts, 79 UMKC L. REV. 507, 
518–519 (2010) .  

�למודל חקיקתי קרוב ראו את ה  Alternative A ,ל709–701' הקבוע בס �Model Act Governing 
Assisted Reproductive Technology (2008) ,http://apps.americanbar.org/family/committees/ 



  –הורות משפטית מ� הדי� ומ� הצדק   ח"עתש מז משפטי�

  ו הנורמטיביי הראויי של צו ההורות הפסיקתיגבולותי

125  

כדי לנתק את , �parental orderדמות הב, את אישורו של בית המשפט לאחר לידת הילד
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FEMINISM 210, 244–248 (2012) . על האפשרות לייש� פרוצדורה זו ג� בתרומת זרע ובהליכי פריו�
 Yehezkel Margalit, Artificial עתידניי� שיערבו כמה הורי� משפטיי� אפשריי� לילד ראו בהתאמה

Insemination from Donor (AID) – From Status to Contract and Back Again?, 21 B.U. J. SCI. & 

TECH. L. 69 (2015)) להל�: Margalit, Artificial Insemination from Donor(; Yehezkel Margalit 
& John Loike, The New Frontier of Advanced Reproductive Technology: Reevaluating 

Modern Legal Parenthood, 37 HARV. J.L. & GENDER 107, 129–133 (2014). 
 Ruby L. Lee, New Trends in Global Outsourcing of:ראו למשל את הקביעות במחקרי� האלה  42

Commercial Surrogacy: A Call for Regulation, 20 HASTINGS WOMEN'S L.J. 275, 293–298 
(2009) (“Israel: A Successful Model for Regulating Surrogacy”); Emily Gelmann, “I'm Just 
the Oven, it's Totally Their Bun”: The Power and Necessity of the Federal Government to 
Regulate Commercial Gestational Surrogacy Arrangements and Protect the Legal Rights of 
Intended Parents, 32 WOMEN'S RTS. L. REP. 159, 188–192 (2011); Cara Luckey, Is 
Regulation Necessary to Manage the Industry? 26 WIS. J.L. GENDER , &, SOC'Y 213, 221–222, 
227–228 (2011); Trisha A. Wolf, Why Japan Should Legalize Surrogacy, 23 PAC. RIM. L. & 

POL'Y J. 461, 488 (2014) (“Israel regulates surrogacy in a particularly logical way that serves 
as a good model”). 

43  Matter of Baby M, 109 N.J. 396 (N.J.1988).  
 Re C (A minor), [1985] Fam. 846 (Eng.); K. Cotton & D. Winn, Baby Cotton: For Loveראו   44

and Money (1985).  
. Baby Burger King הבריטית התורנית בעניי� הי והשערורייתאילנד�האוסטרלי Baby Gammy כדוגמת  45

 Leslie R. Schover, Cross-Border Surrogacy: The Case of Baby Gammy לפרשייה הראשונה ראו
Highlights The Need for Global Agreement on Protections for All Parties, 102 FERTIL. 
STERIL. 1258 (2014); David Bell et al., Transnational Healthcare, Cross-Border Perspectives, 
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 בשירותיה של א
 רמלהיעז, לעת הזו, תביעה חוזרת ונשנית של זוגות ופרטי
 המודרי

וכ� נית� למצוא את . נושאת ישראלית להרחיב את מעגל הזכאי
 להשתמש בפרקטיקה זו

 וא� בני זוג הטרוסקסואלי
 שהולידו 47 ובני זוג הומואי
46עתירתה של אישה רווקה

גילו , א� בפע
 הרביעית כאשר נזקקו לשירותי א
 נושאת, האר�שלושה ילדי
 כדר� כל 

בהתאמה בשל דרישת החוק ,  זאת48.שרגליה
 מודרות על הס� מלעשות שימוש בשירותיה

, לכאורה,  וכ� בשל הגבלה49הקפדנית לצור� בזוג הורי
 הטרוסקסואלי
 מזמיני
 בלבד

 לא למותר לציי� 50.יקה זוהקיימת על מספר הילדי
 שאות
 נית� להוליד באמצעות פרקט

שבכתיבת פסק הדי� בעניינה של הרווקה מתח השופט חשי� ביקורת חריפה על המצב 

�   51.וקרא למחוקק לבחו� מחדש את ההסדר הקיי
 החקיקתי באר

בשולי הדברי
 יצוי� שהסדר חקיקתי זה שב ואושרר במסקנות ועדה ציבורית נוספת 

הוועדה קבעה שכל ).  משפחה חדשהעניי�(זה � אחרו� " בעקבות בג2004שהוקמה בשנת 

לאומיי
 �ולא התקבלו תוצאות מחקרי
 בי�, עוד לא נרכש ניסיו� נוס� בהפעלת החוק

אי אפשר לשנות את ההיתר החקיקתי , עתידיי
 בשאלת טובת הילד הנולד מהיריו� פונדקאי


מדינה  אול
 ללא ספק תחילת נפילת החומה הבצורה של התנגדות ה52.המוגבל הקיי

לפתוח את ההלי� ג
 למשפחות החדשות שאינ� בני זוג הטרוסקסואלי
 נעוצה בעתירה 

שמשכו בסופו של דבר ומחקו את עתירת
 בעקבות , פנקס�הראשונה של בני הזוג ארד

 
 53.ועדה ציבורית לנושא ההסדרה החוקית של הפריו� וההולדההסכמת המדינה להקי

 
124 SOC. SCI. MED. 284 (2015); Julianna Photopoulos, Baby Gammy Granted Australian 
Citizenship, BIONEWS (Jan. 26, 2015), www.bionews.org.uk/page.asp?obj_id=488186& 
PPID=488554&sid=986; Andrea Whittaker, Merit and Money: The Situated Ethics of 

100 .IOETHBPPROACHES A .EMF .J .NTI7 , Transnational Commercial Surrogacy in Thailand
 Ed Payne, “Burger King Baby” Reunites with Birth Mom after לפרשייה האחרונה ראו. (2014)

Facebook Quest, CNN (Mar. 26, 2014), http://edition.cnn.com/2014/03/26/us/pennsylvania- 
burger-king-baby-reunion; Olivia B. Waxman, “Burger King Baby” Finally Meets Birth 
Mom, TIME (Mar. 26, 2014), http://time.com/38956/burger-king-baby-finally-meets-birth- 

mom/#38956/burger-king-baby-finally-meets-birth- mom. 
  ).2002 (419) 1( נזד"פ, הוועדה לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי�' משפחה חדשה נ �2458/01 "בג  46
ת נשיאת עוברי� על פי חוק הסכמי� לנישאהועדה לאישור הסכמי� ל' פנקס נ�ארד   �781/15 "בג  47

 .)3.8.2017, פורס� בנבו (ו"התשנ, )הסכ� ומעמד הילוד אישור (עוברי� 
בשולי . )26.7.2011 ,פורס� בנבו(הוועדה לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי� ' פלונית נ �625/10 "בג  48

הדברי� אציי� לפסיקה הפוכה של ערכאה נמוכה יותר שלפיה אי� מקו� להתערב בהחלטת ועדת 
כאשר בעת הגשת הבקשה לוועדה הייתה התובעת כבת , האישורי� שדחתה בקשת תובעי� בגיל מתקד�

להתקשר בהסכ� לנשיאת עוברי� בנימוק שהתובעי� עברו את גיל הפוריות , 58 והתובע כב� 53
' נ פלוני) א"משפחה ת (26140/07ש "ראו תמ, ובהתחשב בכ� שה� כבר הורי� ביולוגיי� לילדה

 ).15.2.2010, פורס� בנבו (  אזרחי–א "פרקליטות מחוז ת
  . לחוק ההסכמי�1' או סר  49 
 . 48ש "לעיל ה, פלונית האישורי� כנגד בני הזוג בעניי� כ� טענה וועדת  50
 .46ש "לעיל ה, משפחה חדשהראו עניי�   51
 הוועדה דוחמקצועית לבדיקת נושא הזכאות לכריתת הסכ� לנשיאת עוברי� �הוועדה הציבורית  52

 .www.health.gov.il/publicationsfiles/insler_internet.pdf ,)2004( והמלצותיה
, לטיעו� על אודות חוסר השוויו� הקיי� ברמה החקיקתית בכל הנוגע לנגישות הקהילה הגאה להורות  53

ב "טהפוליטיקה של זכויות לה"ראו למשל אייל גרוס , בראש ובראשונה באמצעות הלי� נשיאת העוברי�



  –הורות משפטית מ� הדי� ומ� הצדק   ח"עתש מז משפטי�
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דנה בהיבטי
 השוני
 של הפריו� , 2011ת שנת שמונתה בתחיל, ועדת מור יוס�, ואכ�

 
וההולדה בישראל אשר אינ
 מוסדרי
 כיו
 בחוק או שעלה הצור� לבחו� א
 בשלו התנאי

לאחר שנתיי
 של דיוני
 שבה
 ישבה על המדוכה בעניי� זה . לערו� בה
 שינוי חקיקתי

שמעה , � דיוננולצור� המש,  בי� היתר2012.54פרסמה לבסו� הוועדה את מסקנותיה במאי 

מיניי
 שביקשו לשכנע את הוועדה לפתוח �הוועדה פניות רבות ומגוונות של בני זוג חד

בראש ובראשונה בשל עקרו� השוויו� ורצונ
 העז , בפניה
 את שערי הפונדקאות בישראל

מה עוד ששתי . גנטית לפחות לאחד משני הוריו" שיי�"להוליד את ילד
 כאשר הוא 

מורכבות מאוד עד , אימו� ילד והסכ
 להורות משותפת ע
 אישה, יו
הדרכי
 הקיימות כ

  55.לא קיימות כלל

א� טבעי הוא שרבי
 , מיניי
�הואיל ושערי הפונדקאות באר� חסומי
 בפני בני זוג חד

 יהלי� הנתפס בעיני רבי
 כבירוקרט, ל"מה
 פנו להביא את ילד
 באמצעות פונדקאות חו

ונוח יותר דווקא בשל הריחוק והניתוק בי� ההורי
 המזמיני
 נגיש , זמי�, זול יותר, פחות

בשל הבעיות השונות הכרוכות ,  ואול
56.ל"הישראלי
 ובי� הא
 הנושאת המתגוררת בחו

 ה� של – גרסה הוועדה שיהיה נכו� להסדיר בחוק רגולציה כפולה 57ל"בפונדקאות חו


קראה הוועדה לפתוח , הלי�בסופו של . ל"ארצית וה� זו המבוצעת בחו�הפונדקאות הפני

לסביי
 ולאפשר אותו א� ורק �ברמה מסוימת בלבד את הלי� הפונדקאות בפני זוגות הומו

 נוס� על 58.שאינה מזכה את הא
 הנושאת בשכר בגי� שירותיה, בפונדקאות אלטרואיסטית

חשובה לנדו� דנ� ההמלצה הבאה של הוועדה הדנה בקביעת הדי� הנורמטיבי הרצוי , זה

  : ל"ארצי של הסדרת פונדקאות חו�ור הפני
במיש

 בפונדקאות אופ� ההכרה את תסדיר ישראל מדינת כי ממליצה הוועדה

 המוכר המסלול במסגרת פונדקאות ביצוע] ... [לישראל מחו� הנעשית

 
 ,)2013 (106, 101 ה מעשי משפט" לאומיות לפוליטיקה קווירית) הומו(נורמטיביות ו) הומו( בי� –

 ). 2017 (171 ט חוקי�" פונדקאות והמדינה שביניה�, הורות"חיי� אברה� ראו וביתר הרחבה 
לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריו� וההולדה המלצות הוועדה הציבורית שרד הבריאות מ  54

ועדת מור : לעיל ולהל� (www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf, )2012 (בישראל
� ).יוס

 .56, 52–51 'בעמ, ש�  55
לתיאור חוויות של אב מזמי� שהוליד את ילדתו ע� ב� זוגו בהודו ולניפו� הנחות עבודה אלו בדבר   56

חוויות של הורי פונדקאות ישראלי� : מסע אחר"ל ראו צבי טריגר "עדיפות ההולדה בפונדקאות בחו
 של בתי המשפט �על הירתמות"). מסע אחר"טריגר : להל�) (2015 (177, 44 תיאוריה וביקורת" בהודו

ש "לעיל ה, "דיני משפחות"הקר ראו , ל"הנאלצי� בצר לה� להשתמש בפונדקאות חו, לסייע לזוגות אלו
 .35–34' בעמ, 3

: � המנחה שנית� באר� ובמאמרי שחציו הראשו� מוקדש לתיאור בעיות אקוטיות אלו"ראו בהתאמה בבג  57
 Yehezkel Margalit, From Baby; )28.1.2014, פורס� בנבו( משרד הפני�' נ מגד�ממט �566/11 "בג

M to Baby M(anji): Regulating International Surrogacy Agreements, 24 J. L. & POL'Y 41 

  ).Margalit, International Surrogacy Agreements :להל�( (2016)

לעיל , Lifshitz; 30–24 'בעמ, 8ש "לעיל ה, "הגדרת אמהות" זפר� להערכת מסקנות ועדת מור יוס� ראו  58
התערבות "יוסי גרי� ; 237–231' בעמ, 39ש "לעיל ה, Shakargy; 329, 326–325, 309' בעמ, 8ש "ה

מאזני  "ישראל�בי� הזכות להורות לבי� ערכיה של מדינת: המדינה באוטונומיה של התא המשפחתי
 ).2014 (137–132, 118, 115, 94, 85 ט משפט
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 ולכניסה בהורותו להכרה בדרישות יזכה בהקלות ,זה בסעי� המתואר

של  להלי� בפנייה צור� ללא שראלבי הורות צו לקבל יהיה נית�] ... [לישראל

� בצירו� בדיקה ל"בחו שנער� הפונדקאות הסכ
 יסוד על וזאת ,אימו

  59.גנטית

משרדי לצור� יישו
 �ל משרד הבריאות צוות בי�"בעקבות מסקנות ועדת מור יוס� מינה מנכ

והמסקנות הונחו על , המלצות הוועדה ולבחינת שינויי חקיקה המתחייבי
 מ� ההמלצות

על סמ� המלצות אלו נוסחו ה� התזכיר וה� ההצעה לתיקו� . 2013נו בחודש פברואר שולח

את ועדת בשלהי הכנסת הקודמת עברה ו, 23.7.2014פורסמה ברשומות בתארי� ש, החוק

לצור� המש� דיוננו נתמקד א� ורק בהלי� הכרת  60. בכנסתבקריאה ראשונההשרי
 ו

בהצעת החוק מציעה המדינה , ואכ�. ורותת הזוג באמצעות צו הה/ההורות המשפטית בב�

ל יתבקשו "מקיפה ומרשימה הלי� שבו כדי להניע הסכ
 פונדקאות בחו, בצורה מפורטת


, היכולי
 להיות כאמור ג
 גברי
 ונשי
 יחידני
 ולאו דווקא בני זוג, ההורי
 המזמיני

 61.הסכמי
לקבל את אישורה של וועדת אישורי
 בדומה להלי� הקיי
 כיו
 באר� בחוק ה

רק לאחר שתוודא הוועדה כי חוזה הפונדקאות המתגבש ייחת
 בתו� כדי שמירה קפדנית 


. תאשר הוועדה את חתימת ההסכ
, והדוקה על רווחת שלושת הצדדי
 להלי� וזכויותיה

 �ארצית � לקבלת צו ההורות בפונדקאות פני
11בדומה להלי� הקבוע כיו
 בחוק בסעי

 �  : ולפיו, חוק הלי� דומהכו להצעת ה17נקבע בסעי

יגישו ההורי
 המיועדי
 , בתו� שבעה ימי
 מיו
 כניסתו של הילד לישראל

 �בית המשפט רשאי לתת ; 11בקשה למת� צו הורות בהתא
 להוראות סעי

,  שפנה בבקשה למת� צו כאמור יחד ע
 הורה מיועד יחידצו הורות ג
 למי

שורי
 כי מתקיימי
 לגביו ובלבד שנית� לפונה כאמור אישור מאת ועדת האי

  ].... [התנאי
 הנדרשי
 מהורה מיועד

להרחיב באופ� , המובאת מפורשות בדברי ההסבר, בכ� מתממשת מטרת הצעת החוק


לרבות גברי
 , ל"בי� באר� ובי� בחו, שוויוני את מעגל הזכאי
 לביצוע הלי� נשיאת עוברי

ת הזוג שאינו ההורה הביולוגי / ב�כעת כל שנדרש. לסביי
�ונשי
 יחידני
 ובני זוג הומו

 
59  �משפחה (ש "לדיו� משפטי במסקנות הוועדה ראו תמ. 69–68' בעמ, 54ש "לעיל ה, ראו ועדת מור יוס

09�21535) ס"כ� ,מגד� ממטעניי�  ; )17.6.2012, פורס� בנבו (10 היוע� המשפטי לממשלה' נ' א' ס 11
 .57ש "הנזכרי� שניה� לעיל בה, במאמריו, נאור) כתוארה אז( של השופטת  לפסק דינה45' פס

ח "ה, 2014–ד"התשע, )2' מס תיקו�) (היילוד ומעמד הסכ� אישור(עוברי�  לנשיאת הסכמי� חוק הצעת  60
הצעת  :להל�(  http://fs.knesset.gov.il//19/law/19_ls1_298583.pdf: זמי� בכתובת, 886הממשלה 

בשולי הדברי� אציי� כי אחד ההבדלי� המהותיי� שבי� . )עותק מתזכיר החוק מצוי בידי המחבר() החוק
תזכיר החוק ובי� הצעת החוק הסופית הוא האפשרות להתקשר עצמאית בהסכ� פונדקאות מחו� 

 בהקשר של ת היבט אחד של הצעת החוקלביקור.  להצעת החוק18' בס' ראו על כ� סימ� ה, לישראל 
ולמצער בידי עמותה , הפקדת ההלי� בידי גופי� פרטיי� מסחריי� ולא א� ורק בידי רשות ממשלתית

 . 122' בעמ, 27ש "לעיל ה, "עובר ושב " ראו מרגליתללא כוונות רווח
הורה מיועד "שהוא לרבות ,  של הורי� מזמיני�3' בהרחבת ההגדרה בס, בראש ובראשונה, ראו על כ�  61

כ� ראו על ". ילד הולדת נושאת לש� א� ע� המתקשרי� ,ישראל תושבי ,אישה או איש"שהוא , "יחיד
 . ג לנוסח החוק המוצע� להצעת החוק בסימ� ב ו18' כ� בס
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לעשות הינו להגיש בקשה לקבלת צו ההורות ובלבד שיפנה יחד ע
 ההורה הגנטי לבית 

 10הקבוע כיו
 בסעי� , הבעייתי מאד בעיניי, בדומה להסדר הביניי
,  ושוב62.המשפט

לאחר לידת הילד ועד למועד קבלת צו ההורות תפוצל המשמורת הפיזית של הילד , לחוק


ובי� , ויחולו עליה
 האחריות והחובות ההוריות השונות כלפיו, בידי ההורי
 המזמיני

סעי� , וכ� קובע הסעי� העוקב. האפוטרופסות שתיוחד א� ורק להורה הגנטי של הילד

   :כז17

מיו
 כניסת הילד לישראל עד למת� צו ההורות יהיה הילד במשמורת ) א(

 כל האחריות והחובות של הורה ההורי
 המיועדי
 ויחולו עליה
 כלפיו

, מיו
 הגשת הבקשה לקבלת צו הורות עד למת� הצו כאמור) ב. (כלפי ילדו

  .יהיו ההורה או ההורי
 הגנטיי
 אפוטרופסי
 על הילד

שכ� על פי תנאי , ע
 זאת בהצעת החוק הומתקה מעט הבעייתיות הגלומה בפיצול הזה

� ההורי
 המיועדי
 להיות קשור גנטית על הורה אחד לפחות מבי, היסוד של הצעת החוק

שג
 עד לקבלת צו ההורות יהיה האחרו� לא רק במשמורת הפיזית אלא ג
 , משמע. אל הילד

ודאי שא
 שני ההורי
 קשורי
 גנטית . באפוטרופסות המשפטית של אחד מהוריו לפחות

חות יהיה הורה משפטי אחד לפ, כ� או כ�. הוא יהיה באפוטרופסות
 המשותפת, לילד

המוכר בידי רשויות המדינה שיקבע בכל עניי� הדרוש לטיפול ביילוד בתקופה של עד 

ההכרה בהורות המשפטית של ההורי
 המיועדי
 היא הכרה , ויודגש. לקבלת צו ההורות

לפיכ� מוצע בהצעת החוק לתק� ה� את חוק האזרחות באופ� . משפטית לכל דבר ועניי�

ת וה� את חוק מרש
 האוכלוסי� שיאפשר רישו
 של ילד שיכיר באזרחות ג
 מכוח צו ההורו

   63.ובכ� זכאי הוא למעשה לאזרחות ישראלית, על פי צו ההורות

שקידמה במר� רב את הצעת , יעל גרמ�' הגב, שרת הבריאות הקודמת, אול
 כידוע

יותר משלוש , נכו� למועד כתיבת מאמר זה. התפטרה מתפקידה בממשלה הקודמת, החוק

 ובשל 64,טר
 הוחלה רציפות חקיקתית על העניי�,  כינונה של הממשלה החדשהשני
 לאחר

אי� כל מקו
 להניח שהצעת החוק תקוד
 , הדתי של הממשלה הנוכחית�הפרופיל השמרני

 הרחבת מעגל הפרטי
 –לעת הזו , אול
 את מה שהמחוקק ניסה וכשל. בכנסת הנוכחית

 הצליחו בתי המשפט בערכאות –ורות המוכרי
 באר� כהורי
 משפטיי
 לילד מכוח צו ה

מנומקת , מעמיקה, לרבות פסיקה מקיפה,  משפחהיבעיקר בבית המשפט לעניינ, השונות

 
כי הוא מתאי� לביצוע , ימת ההסכ�עובר לחת, זה מכבר את אישור ועדת האישורי� זאת לאחר שקיבל  62

כי הוא נכנס להלי� מרצונו החופשי וכי מעול� לא , ה� מבחינה רפואית וה� מבחינה פסיכולוגית, ההלי�
בכפו� לאמור בתיקו� , זאת). 4(5' הורשע בישראל באחת מהעברות המפורטות בתיקו� המוצע לחוק בס

א ראה עובד סוציאלי שקיי� חשש לפגיעה בטובתו ולפיו הצו יינת� רק כל עוד ל,  לחוק11' המוצע לס
באחד משני . או שנודע לו כי הא� הנושאת מתכוונת להגיש בקשה להותרת הילד בחזקתה, של הקטי�

 . מלהכריע בבקשה לקבלת צו ההורות עד לקבלת תסקיר לפי החוקעמקרי� אלו על בית המשפט להימנ
א� היא א� , ת ההורות המשפטית הקבועה בסעי� זהבכ� תימנע הסגה המשפטית שהתפתחה סביב הגדר  63

ד "פ ,שר הפני�' ויס נ  �10533/04 "כפי שנדונה סוגיה זו בהרחבה רבה בבג, ורק מכוח לידה א� לאו
  .57ש "לעיל ה, מגד�ממטעניי�  ;)2011 (807) 3(סד

 .31' בעמ, 8ש "לעיל ה, "הגדרת אמהות"זפר� על אפשרות זו שלא מומשה ראו   64
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לסקירת התפתחות הפסיקה .  לקד
 במידה רבה ביותר65,מגד�ממטותקדימית ביותר בעניי� 

 
ות  הכרה באימהות על יילוד שנולד בפונדקא–התקדימית בעניי� בשלושת הקשריה השוני

הכרה ; הכרה באימהות הנוספת של בת הזוג הלסבית; ל בזוגיות הטרוסקסואלית"חו

  .אפנה כעת –במהל� השני
 האחרונות , באבהות הנוספת של ב� הזוג ההומו

   במשפט הישראלי הפוזיטיבי66צו הורות פסיקתי. ג

  ? אי� צו הורות פסיקתי נולד. 1

 בת מכוחו באימהות דווקא בהכרה צוי מקתיי של צו ההורות הפסמעניי� כי ערש הולדתו

 
, מקרה זה 67.ברחמההמשות� הזוג הלסבית שתרמה את ביציתה לבת זוגה שנשאה את ילד

היה , "רעה"שהוליד תוצאה שאינה דווקא " מקרה קשה"בבחינת , שהיה על דר� הפראפרזה

 ובשל המצב המשפטי ששרר באר� עת הוגשה התובענה כאשר, ייחודי מאוד בעול
 בכלל

ואילו חוק תרומת ביציות טר
 , חוק ההסכמי
 נחקק לפני יותר מעשור וחצי שני
 קוד
 לכ�

מדובר בבנות זוג לסביות שקיימו מערכת יחסי
 זוגית יותר מעשור וא� עיגנו . בפרט, נחקק


שנוצר משאיבת ביצית , עובר לתחילת ההיריו�. את יחסיה� בהסכמי
 משותפי
 שוני

ת שהופרתה ביני וביני בזרעו של תור
 אנונימי ברחמה של מאחת מה� והשתלת הביצי

והובהר לה� , קיבלו השתיי
 אישור מיוחד מהיוע� המשפטי למשרד הבריאות, האחרת

 �הבהר היטב שעליה� לעג� את מערכת היחסי
 ההורית העתידית שלה� בהסכ
 ערו� שישק

הקטי� נרש
 . ואת הבנת� המשותפת באשר לכלל ההשלכות של מהל� זה על כל היבטי

 �צו המכיר בהורותובית המשפט התבקש לית� , במרש
 האוכלוסי� כבנה של הא
 היולדת

 
לביקורת ולהערכת חדשנות פסק הדי� ראו ברשימות שפורסמו . 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו עניי�   65

פיקוח : הורי� חשודי�"חגי קלעי ): 2014 (28  פסיקהרותאמבזקי ה –זכויות אד� : המשפט ברשתב
על מקרי� קלי� "שמש �יעקב ב�; )5' בעמ ("ושליטה משפטיי� על משפחות לא הטרונורמטיביות

 ).46' בעמ" (אד�קול הד� במקו� קול "יהודית מייזלס ; )35' בעמ" (שמובילי� לדי� רע
ראו ב� ציו� שרשבסקי ומיכאל " רות משפטיתצו הו"ב" צו הורות פסיקתי"לקריאה להמיר את המונח   66

אול� יש להשיב על קריאה זו שהכוונה בביטוי הרווח כיו� ). 2015 (52 כר� א דיני משפחהקורינאלדי 
ראו . מצו ההורות החקיקתי הקבוע בחוק ההסכמי�, יציר החקיקה השיפוטית, היא לבדל את צו ההורות

הסכימו ("נאור ) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 24' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטלעניי� זה עניי� 
 ").עד להסדרת הנושא בחקיקה] צו הורות פסיקתי["כי נית� להשתמש בכינוי זה ] נציגי המדינה[

 ;3ש "לעיל ה, "הגדרת אמהות" לתיאור עובדות המקרה ראו זפר� .19ש "לעיל ה, צ.תעניי� ראו על כ�   67
Ruth Zafran, More Than One Mother: Determining Maternity for the Biological Child of a 
Female Same-Sex Couple – the Israeli View, 9 GEO. J. GENDER & L. 115, 115–116 (2008); 
Ayelet Blecher-Prigat, Same-Sex Relationships and Israeli Law in SAME SEX COUPLES: 
COMPARATIVE INSIGHTS ON MARRIAGE AND COHABITATION 131, 157–158 (Macarena Saez 

ed., 2015) .נדו� לפני בית המשפט בשונה מהמקרה ש, לסיכו� הנסיבות המיוחדות שבה� נית� ההיתר
 לפסק דינה של השופטת 20' פס ,26ש "לעיל ה, משה ראו עניי�, שבו לא נית� היתר שכזה, העליו�

בי� מקרה שבו ל, שיש בו אלמנט של נשיאת היריו�, לאבחו� נוס� שבי� מקרה זה. חיות) כתוארה אז(
ח צו הורות פסיקתי באימהות המשפטית הנוספת של בת הזוג שאינה הא� נתבקשה ההכרה מכו

01�245) א"משפחה ת (�"ראו אמ, הביולוגית בזוגיות לסבית�פורס�  (9'  פסש"היועמ' נ. א.א.ס 14
 ).4.9.2014, בנבו
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ג
 את תורמת  של הקטי� ולהורות למשרד הפני
 לרשו
 תיה�של שתי בנות הזוג כאימו

בלא כל צור� בהלי� רשמי של אימו� הילד ,  במרש
 האוכלוסי�הביצית כאימו המשפטית

  .בידיה

ה מילר סוקרת בפסק הדי� את המצב המשפטי הקיי
 ומכריעה כי השופטת עליס

. ובלא יצירתיות משפטית היא תגיע למבוי סתו
, תהתביעה נופלת חקיקתית בי� הכיסאו


בשונה מהלי� , שהרי הא
 הנושאת, מחד גיסא אי� מקרה זה נכנס בגדרו של חוק ההסכמי

 רבנסיבות המקרה להיוותמבקשת , רגיל של נשיאת עוברי
 המשולב בתרומת ביצית

שהרי בדר� , ומאיד� גיסא אי� מקרה זה בגדר תרומת ביצית, בתמונת האימהות המשפטית

דבר שא� הוא אינו מתקיי
 , שבעול
 תורמת הביצית מבקשת לצאת מהאימהות המשפטית

  68.במקרה דנ�

שתי דרכי
 מרכזיות אלו להשגת ההורות המשפטית של הא
 הנוספת היו , כלומר

שהרי היה קיי
 , הלי� וצו האימו� לא היו אפשריי
, בדומה לזה. ת בפני העותרותחסומו

 יכולה היאלא ברור כלל כיצד ולכ� לדעת השופטת , קשר ד
 בי� הא
 הנוספת ובי� היילוד

 מה ג
 שאפשרות זו לא הייתה 69, הבריא�וההיגיואפשרות הנוגדת את השכל הישר , לאמצו

ולדעתה אי� מנוס , לדעת כבוד השופטת מילר, ו כל הקיצי�לפיכ� כל. רצויה כלל מבחינת�

וכ� מחדשת היא ומנמקת את החלטתה להכיר תקדימית באמצעות . מחקיקה שיפוטית

  : פסיקה שיפוטית ג
 באימהות בת הזוג

כא
 ] א
 השניהה[' תהכרה ב, לדעתי. המקרה דכא� נופל בי� הכסאות

ש בה כדי לפתור מקרה נקודתי וי, משפטית נוספת של הקטי� חיונית וחיובית

 הא
 הגנטית כא
 'בתהכרה , ראשית .קשה שנוצר בנסיבות מיוחדות


] ... [משפטית נוספת מתיישבת לפחות ע
 חלק מדעות הפוסקי
 ההלכתיי

 הפסיקה מורה לנו לבחו� את טובתו של קטי� באספקלריה הוליסטית, שנית

") אמהות אזרחית("לוסי�  כאימו ורישומה ככזו במרש
 האוכ'תהכרה ב[...] 

מבחינת ] ... [חברתית וכלכלית, תקנה לו וודאות ובטחו� מבחינה נפשית

, שלישית[...] ראוי ורצוי , צודק, ההיבט של טובת הילד זהו פתרו� פרגמטי

הנתפסת ,  זכות יסוד–לממש את זכותה להורות ' פתרו� כאמור ג
 יאפשר לת

 
 תו� פיצול, )IVF(במקרה דיד� ההריו� הושג בהלי� של הפריה חו� גופית : "וכ� כותבת השופטת מילר  68

תרומת (לבי� הרכיב הגנטי , ]בת הזוג הראשונה[' נאותו מלאה ) נשיאת ההריו�(בי� הרכיב הפיזיולוגי 
מצב דברי� זה אינו נכנס בגדר א� אחד מההסדרי� החוקיי� הקיימי� . ]בת הזוג[' תאותו מלאה ) ביצית

רי� היה להגיע למסקנה צ, לפי המצב החוקי בישראל, לכאורה] ... [או שהיו קיימי� במועדי� הרלוונטיי�
ש "לעיל ה, צ.תעניי� ראו ". והיה צרי� לדחות את התביעה,  כא� נוספת'תלפיה אי� אפשרות לרשו� את 

  .21' פס, 19
10�10509) א"משפחה ת(ש "לתובנה זו ראו למשל תמ  69� היוע� המשפטי לממשלה משרד' נ. פ.י   11

א� כי בהקשר הכללי יותר של יחסי אימהות , לתובנה קרובה). 5.3.2012, פורס� בנבו (17' פס, הפני�
 :Nancy D. Polikoff, A Mother Should Not Have to Adopt Her Own Child ראו, לסביי�

Parentage Laws for Children of Lesbian Couples in the Twenty-first Century, 5 STAN. J.C.R. 
& C.L. 201 (2009).   
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וכזכות החשובה לכבוד , שלנוככזו הנובעת מהאנושיות , כזכות טבעית

 70.האד
 או למימוש אישי והגשמה עצמית

, הא
 הגנטית, סוברת כבוד השופטת כי יש להכיר באימהות של הא
 הנוספת, אשר על כ�


לפיכ� במסקנת פסק . א� לא אוטומטית אלא בשאיבת השראה לעניי� זה מחוק ההסכמי

מורה היא לעובד , נגנו� חוקי אחרקובעת היא כי בשל היעדרו של כל מ, 34' בפס, דינה

הסוציאלי לפי חוק ההסכמי
 להגיש לבית המשפט תסקיר א
 טובתו של הקטי� מאפשרת 

חקיקה שיפוטית , כפי שנראה מיד. את רישומה של הא
 השנייה כא
 משפטית נוספת לילד


ובראש ובראשונה , זו התקבלה בזרועות פתוחות ובנפש חפצה בקרב בתי המשפט השוני

שמיהרו להשתמש בה בהקשרי
 הוריי
 שוני
 שלסקירת
 , י המשפט לענייני משפחהבת

  .אעבור כעת

  ל בזוגיות הטרוסקסואלית"הכרה באימהות על יילוד שנולד בפונדקאות חו. 2

 הפנימו מהר מאוד בתי 71צ.תאת החקיקה השיפוטית המחודשת הגלומה בעניי� , כאמור

מנגנו� פותח , האחרונות בלבדבשני
 ולמעשה , בתקופה האחרונה. המשפט לענייני משפחה

צו שהלכו והרחיבו צעד אחר צעד את השימוש ב, בפסיקות בתי המשפט השונות זה ועוג�

בי� היתר שימש העניי� לפתרו� דילמות ובעיות קביעת האימהות . הפסיקתיההורות 

לא מדובר בהתפתחות אבולוציונית ו, ויודגש. ל"המשפטית העולות מפונדקאות חו

: מדובר בשני מקרי בוח�, כלומר. רבולוציונית שאינה בבחינת גר� ליניארי ההול� ועולה

ל בזוגיות הטרוסקסואלית והכרה בהורות "הכרה באימהות על יילוד שנולד בפונדקאות חו

קרי במספר , שבה
 ניכרת התפתחות כמותית, מינית�� הזוג בזוגיות חד/הנוספת של בת

שכ� לא בהכרח מקרה אחד , שאינה בהכרח תמיד איכותית, תהמופעי
 שבה
 היא מיושמ

נית� לאשרר מכוח מת� צו הורות פסיקתי אימהות משפטית של  כיו
, וכ�. מחודש ממשנהו

בלא כל צור� בהלי� , כאשר זו תרמה את ביציתה, ל"הא
 המזמינה בהלי� פונדקאות בחו

 אפשרות 72.ה משפטית שכזושאותו דרשה לא פע
 המדינה כתנאי ס� להכר, אימו� פורמלי

וחר� העובדה , זו חדשנית הרבה יותר כאשר מדובר בא
 מזמינה שנעזרה בתרומת ביצית

מוכרת היא כא
 משפטית של הילד מכוח צו , לא גנטית ולא פיזיולוגית, שאינה א
 ביולוגית

  .ההורות הפסיקתי בלא כל צור� בהלי� אימו� כלשהו

 נדרש בית המשפט צ.תההורות הפסיקתי בעניי� חצי שנה לאחר כינונו של צו , וכ�

מעמיקה ונרחבת בפסק די� שזכה לערעור בבית , לענייני משפחה לסוגיה זו הידרשות מקיפה

המשפט המחוזי וא� הגיע לעליו� ונדו� בשתי ערכאות אחרונות אלו ברמה העקרונית 

 
 ההלכתית של תורמת הביצית ראו הלחיזוק נימוקה בדבר אימהות. 29' פס, 19ש "לעיל ה, צ.תעניי� ראו   70

03�35590) צ"משפחה ראשל(ש "למשל תמ�, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' נ. ע.א 12
11�43811) א"מחוזי ת(ש "עמ; )7.7.2013�) 9.5.2013, פורס� בנבו (48' פס ,פלונית' נ ש"היועמ 12

 ).ש"היועמעניי� : להל�(
 .19ש "לעיל ה  71
03�35569) צ"משפחה ראשל(ש "ראו למשל תמ  72�, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' נ' צ 12

24.7.2013( .  
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ש
 , ורגיה המקרה עסק בזוג ישראלי
 שפנו להליכי פונדקאות בגא73.ותאורטית בלבד

�, החוזה לנשיאת עוברי
 והדי� המקומי. נולדו לה
 תאומי
 ממטענ
 הגנטי המשות

שהוסדר בהוראת חוק הבריאות ושהוכח באמצעות הגשת חוות דעת לדי� הזר לבית 

, קבעו נחרצות שהא
 המזמינה היא הא
 המשפטית של הילד ולא הא
 הנושאת, המשפט

רי
 המזמיני
 בתעודות הלידה של היילודי
 ל של ההו"דבר שעוג� א� ברישומ
 בחו


 75,"ל"נוהל חו" אול
 באת כוחו של היוע� המשפטי לממשלה הסתמכה על 74.כהוריה

ולמעשה , שאינו כתוב ואיננו מפורס
 ברבי
, שהוא נוהל פנימי שגיבשה לעצמה המדינה

יוסדר משרדית של כלל משרדי הממשלה עד אשר �הוא הסדר ביניי
 שנוצר בהתייעצות בי�

על בני הזוג לבצע בדיקת , לפי נוהל זה. ל בחקיקה מפורשת בישראל"הלי� הסכמי חו

בפסק . רקמות שתוכיח את הורות
 הגנטית על הילד וממילא את הורות
 המשפטית עליו

הדי� קובע בית המשפט כי הואיל ולעת הזו אי� בישראל כל דבר חקיקה או הלכה מחייבת 

צדד בזכות
 של ההורי
 המזמיני
 לניהול ההלי� המשפטי יש ל, של בית המשפט העליו�


המקרה שלפניו משיק בלבד לחוק ההסכמי
 המסדיר ,  לדעת בית המשפט76.על פי דרכ


לפיכ� נית� להסיק ממנו ומהסדר משפטי קרוב , ארצי�את הלי� נשיאת העוברי
 הפני

בדבר הצור� , דשה זואת המתווה המשפטי הראוי בסוגיה ח –חוק אימו� ילדי
  –לענייננו 

בקיו
 הלי� משפטי מסודר שיסדיר סופית את הקשר ההורי שנרק
 באמצעות הכרה בהורות 


  .המשפטית של ההורי
 המזמיני

ללא כל ספק הלי� בדיקת הרקמות הוא הראיה הטובה ביותר , לדידו של בית המשפט

לבחו� כל מקרה לגופו ויש , לא� אי� לראות בו חזות הכו, לעניי� הוכחת ההורות הביולוגית

וממילא ההחלטה כפופה בי� היתר לעקרו� טובת , על פי נסיבותיו וראיותיו המיוחדות

 שהרי בסופו של דבר עוסקי
 אנו בבדיקה מדעית האמורה לאשש את טענת ההורי
 77,הילד

 
 לפסק דינה של השופטת 2' פס, 70ש "לעיל ה, ש"היועמעניי� ; 36 ש"לעיל ה, פלוניתעניי� ראו   73

 משרד –ישראל מדינת ' נ פלונית 4408/13מ "בע; ")פסק די� זה הוא על כ� תיאורטי בלבד("שרו� �לבהר
סגה משפטית זו א� זכתה לתיעוד ). 'פלונית ואחעניי� : להל�) (29.12.2013, פורס� בנבו( הפני�

 /http://docu.nana10.co.il/Article ,)2012, 10ערו�  (אמא בהמתנהולסקירה נרחבת בסרט הדוקומנטרי 
?ArticleID=906408. 

  .10–6' פס, 36 ש"לעיל ה, פלוניתעניי�   74
פורס� ( 3–2'  פס, משרד הפני�–מדינת ישראל ' פלונית נ  4408/13מ "על נוהל עלו� זה ראו למשל בע  75

  .65ש "לעיל ה, מייזלס; )29.12.2013, בנבו
ביצוע ולפיכ� קבע ש, ד השופט זגורי בהסתמכו על התקדי� דנ�זכות זו שבה והוכרה לאחרונה בידי כבו  76

תהיה על פי , הא� והקטינה חסרי מעמד חוקי בישראלכאשר , בדיקה גנטית של תושבי חו� בישראל
לא כל , כלומר. א החריגו מחו� לישראל הוביצועה ,א הכללו הבדיקה בישראל ההכלל שלפיו ביצוע

משפחה (ש "ראו תמ, נסיבות מקרה זהכב, דיק פנייה אל החריגמקרה של תושב חו� השוהה בישראל מצ
03�34209) 'נצ�  ). 26.5.2015, פורס� בנבו (משרד הרווחה – היוע� המשפטי לממשלה' נ. ד.ב.מ   15

לתקדי� המרכזי שבו נקבעה אבהות משפטית בלא צור� בביצוע בדיקת רקמות כדי למנוע את החשש   77
. )5.7.2006, פורס� בנבו (פלונית' ש נ"היועמ   1364/04) א"מחוזי ת(ע "רב, בי� היתר, לממזור הילד ראו

שלפיה נקבל כל ראיה אפשרית לאבהות הגבר " שיטת הדירוגי�"בערעור זה חידש השופט שנלר את 
; ורק בלית בררה יש לבצע בדיקה זו,  להלי� בדיקת רקמות בשל החשש לממזור הילדקבלא להיזק

שבו הוכרה אבהות פסיכולוגית , )14.2.2011, פורס� בנבו (.נ.מ' נ. ה.א 50330/04) א"תמשפחה (ש "תמ
בלא לבצע בדיקת רקמות ולהצהיר , של אב מבי� שני אבות אפשריי�, לרבות זכויות הוריות שונות, בלבד

ש "לעיל ה, ד ראו מרקוס"להשלמת התמונה ולדיו� בפס. ממזור הקטינהמיהו אביה הגנטי בשל החשש ל



  ח"תשע מז משפטי�  יחזקאל מרגלית

134  

ושאת תוצאתה העובדתית נית� להוכיח באמצעות , המזמיני
 במאז� הסתברויות בלבד

מגייס בית המשפט את , 128–125' בפס,  בסיו
 פסק הדי�78.יביות אחרותראיות אובייקט

דוקטרינת טובת הילד לתמיכה במסקנה שטובת הקטיני
 דווקא תומכת בקביעת ההורות 

וכי טובת
 משמעה שהמדינה לא תעלה ספק , המשפטית של הוריה
 בהקד
 האפשרי

 .ההורות המשפטיתבזהות הוריה
 בדרישה לבדיקת רקמות בלבד כדי להוכיח את 
 לפיכ� ממנה הוא כשלב ביניי
 בלבד את הא
 המזמינה כאפוטרופסית לגו� של 

הקטיני
 ואת האב המזמי� קובע הוא כאביה
 המשפטי לכל דבר ועניי� עד אשר יתקבלו 

הצור� בהמש� ההליכי
 רק . תגובות הצדדי
 לגמר השלמת קביעת האימהות המשפטית

נובע מטענת היוע� , ר שלא נצר� בנוגע לקביעת האבהותדב, בנוגע לקביעה אחרונה זו

וכי אי אפשר להכריע באימהות , המשפט לממשלה כי לפונדקאית יש זכויות הוריות כיולדת

לכ� יוכר לעת עתה מעמדה של הא
 המזמינה כאפוטרופסית . על סמ� בדיקת הרקמות בלבד


הובאו להוכחת ההורות ולצור� החלטה זו די בראיות ש, לגופ
 ולרכוש
 של הקטיני

ואילו הקביעה השיפוטית הסופית בדבר אימהותה תינת� רק , ובחוות דעת הדי� הזר

בפסק די� קביעה סופית זו תהיה  לא ברור מפסק הדי� א
  בשולי הדברי
 יצוי� כי79.בהמש�

הצהרתי ודקלרטיבי בדבר אימהותה המשפטית של הא
 בשל הזיקה הגנטית הקיימת בינה 

בדומה . על הבחנה זו אעמוד בסמו�. מושא דיוננו,  או שמא בצו הורות פסיקתי,ובי� הילד

לא לגמרי ברור א
 יהיה צור� בתסקיר כדי להשלי
 את הלי� ההכרה באימהות , לזה

. ואולי נית� להסיק בזהירות משתיקת בית המשפט בעניי� שאי� צור� שכזה, המשפטית


שסביר מאוד שהיא , עה בפסיקה שיפוטיתהאבהות המשפטית של האב המזמי� נקב, לסיכו

בית .  ובלא שבוצעה בדיקה גנטית"ל"נוהל פונדקאות חו"חריגה מב, פסק די� הצהרתי

א� , המשפט ניאות לקבוע בעתיד בדר� דומה ג
 את האימהות המשפטית של הא
 המזמינה

לעת עתה הוא מכיר בה , בשל התמשכות ההלי� לנוכח טענת היוע� המשפטי לממשלה

  .כאפוטרופסית לגופ
 ולרכוש
 של היילודי
, בשלב הראשו�, פטיתמש

רגישותו והשלכות , לצור� המש� דיוננו יש לציי� שבשל תקדימיות וחדשנות העניי�

�הגישה המדינה ערעור על , הרוחב שיש בו על כלל הליכי קביעת ההורות המשפטית באר

 העניי� הפ� תאורטי במחוזי .פסק די� זה באמצעות משרד הפני
 והיוע� המשפט לממשלה

שכ� הצדדי
 קיבלו את המלצת בית המשפט שא
 שני בני , עד לכתיבת פסק הדי� בפועל

 
, פורס� בנבו( פלוני' פלוני נ 7038/12מ "בעלערעורי� על פסק הדי� ראו . 474–473' בעמ, 3

03�24955) א"מחוזי ת(ש "עמ; )16.10.2012�מחוזי (ש "עמ; )28.8.2012 ,פורס� בנבו ( 'ה' נ' מ   11
03�24955) א"ת�  .)28.8.2012, פורס� בנבו ( 'ה' נ' מ   11

שבה� נדרשה בדיקת רקמות להוכחת ההורות , להבחנה שבית המשפט עור� בי� תיקי� אחרי�  78
על ההסדר המשפטי הקוד� . 117' פס, 36 ש"לעיל ה, פלוניתעניי� ובי� המקרה שלפניו ראו , המשפטית

 בחוק מידע 2008והחדש של הלי� בדיקת רקמות בישראל לצור� בדיקת אבהות לפני התיקו� של שנת 
על פגמיו של ההסדר הקיי� בדי� הישראלי ? של מי אתה ילד"ראו בהתאמה רות זפר� , גנטי ואחריו

בירור "רות זפר�  ;")?של מי אתה ילד"זפר� : �להל) (2003 (311 מו הפרקליט  "בשאלת קביעת האבהות
 191 ג חוקי�"  בא לתק� ונמצא מקלקל– 2008–התשס�ח, )3תיקו� מסי (אבהות על פי חוק מידע גנטי 

 ושוב לדילמת עריכת בדיקת –?  אמת עדי�–אמת ויציב "וראו לאחרונה יחזקאל מרגלית ). 2011(
 ).בהליכי שיפוט" (רקמות לקטיני� בישראל

  . 130–129' פס, 36 ש"לעיל ה, פלוניתעניי� או ר  79
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, תסכי
 המדינה, הזוג יעברו בדיקה גנטית שתלמד על האימהות הגנטית של הא
 המזמינה

. להכיר באימהותה בלא כל צור� בנקיטת צעד נוס� כלשהו, במקרה ספציפי זה בלבד

והמדינה הסכימה להסתפק בכ� לצור� הכרה בא
 הגנטית כא
 המשפטית , בוצעההבדיקה 

, של התאומי
 ורישומ
 לאלתר של זוג ההורי
 המזמיני
 כהורי
 המשפטיי
 של הילד

שנכתב רובו ככולו בידי כבוד השופט , נרחב ומובנה, ובכל זאת זכינו לפסק די� מעמיק

מור יוס� שהמליצו על המש� השימוש בצו בי� היתר עומד הוא על מסקנות ועדת . שנלר


כדי להכיר , ההורות רק לאחר שתוכח ההורות הגנטית של לפחות אחד מההורי
 המזמיני

ה� כאשר , בהורות המשפטית של ההורי
 המיועדי
 ג
 כשה
 ההורי
 הגנטיי
 של היילוד


הדי�  בשל מסקנת פסק 80.ל"ארצי וה� כאשר מדובר בפונדקאות חו�מדובר בהלי� פני

 בשל הודעת המדינה העדכנית ביותר שהובאה בפני בית המשפט 81,'פלוני ואחבעניי� 

 ובשל עקרו� השוויו� והרצו� להשוות בי� קביעת האימהות המשפטית בדומה 82המחוזי

ודי יהיה בכ� , בית המשפט יכול לקבוע את ההורות המשפטית, לקביעת האבהות המשפטית

י
 כהורי
 המשפטיי
 של היילוד לעניי� רישומ
 בכל הקשור להכרה בהורי
 המיועד

  . במרש
 האוכלוסי�

כל זאת רק לאחר שתוכח ההורות הגנטית של שני ההורי
 המיועדי
 כדי למנוע חששות 

שוני
 בדבר עקיפת רישומו של היילוד במרש
 האוכלוסי� את האפשרות לסיכול המטרות 

 ג
 83.ל עקבו של סחר ביילודי
שבבסיס חוק אימו� ילדי
 ואת החשש הכרו� בשל כ� ע

מצדיקה את הוכחת ההורות הגנטית , לדעת השופט, הכללית והספציפית כאחד, טובת הילד

שהרי , של לפחות אחד משני הוריו המזמיני
 עובר לקביעת
 כהורי
 המשפטיי
 של הילד

בכ� יהיה נית� להפיג כל ספק בעתיד בדבר החשש שאי� הוא בנ
 הגנטי א� לא של אחד 

שהיא בעלת השלכות , הדברי
 ודאי אמורי
 כאשר מדובר בקביעת אימו של הילד. הוריומ

ע
 זאת דוחה הוא . ועל היבטי
 שוני
 של רפואה ותורשה, דרמטיות על יהדותו של היילוד

מכול וכול את דרישתה הראשונית של המדינה להכיר באימהותה של הא
 המזמינה רק 

 מבקש כבוד השופט שנלר להסיק שכל עוד לא הוסדר  מכא�84.לאחר שזו תאמ� את היילוד

שומה על בית המשפט לקבוע את ההורות המשפטית א� ורק , ל"בחקיקה עניי� פונדקאות חו

בייחוד משו
 שמדובר בהסכ
 פרטי שלא נבדק ולא עבר את שבט , על יסוד ההורות הגנטית

כדוגמת ועדת , לשהי כתהביקורת לא של ערכאה שיפוטית ולא של ערכאה אדמיניסטרטיבי


  . האישורי
 הפועלת מכוח חוק ההסכמי

 
למסקנת הוועדה המדוברת .  לפסק דינו של השופט שנלר36–32' פס, 70ש "לעיל ה, ש"היועמראו עניי�   80

� .69, 65' בעמ, 54ש "לעיל ה, ראו ועדת מור יוס
  .37ש "לעיל ה, 'פלוני ואחעניי�   81
  .70ש "לעיל ה, ש"היועמעניי�   82
 ההורות הפסיקתי להפחית במידה ניכרת חששות של סחר לדחיית התובנה שלפיה בכוחה של דרישת צו  83

 לפסק דינו של 22–21' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטבילדי� וקיומו של הלי� פונדקאות פוגעני ראו עניי� 
ל בשל "ת� ארצה מחולהדי� לחשד פלילי בגי� סחר בילדי� והבא. וברא�'ג) כתוארו אז(כבוד השופט 

מדינת  5796/14פ "בשהתאמה גנטית בי� הילד ובי� לכל הפחות אחד מהוריו המזמיני� ראו למשל �אי
 .)6.11.2014 , פורס� בנבו( ממט' ישראל נ

, 'פלוני ואחט שילה ראו עניי� לפסק הדי� של השופ. 51, 50–44' פס, 70ש "לעיל ה, ש"היועמראו עניי�   84
  .37ש "לעיל ה
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ההיקש מ� החובה להוכיח הורות גנטית של אחד ההורי
 כפי , בכל הכבוד, ואול

�את , כבנדו� דנ�, שמקובל בהליכי הפריו� השוני
 הוא מטבע הדברי
 חלש מכדי לתק

בדיוק בשל דרישה ייתכ� ש. הדרישה להוכחת ההורות של שני ההורי
 המזמיני
 ג
 יחד

מחמירה ונוקשה הרבה יותר מזו מגיע השופט למסקנה שאינה כה נחרצת בחובת הוכחת 

האימהות הגנטית של הא
 המזמינה כאשר הוכחה זה מכבר האבהות הגנטית והמשפטית 

נחר� הוא בקביעתו שיש צור� מוחלט בהוכחת האבהות הגנטית כדי ,  כלומר85.של האב

אול
 אשר , ")יש מקו
 לדרישה מהדרגה הגבוהה ביותר"(להכיר באבהות המשפטית 

הקביעה הופכת להיות נחרצת , להוכחת האימהות הגנטית לצור� הכרה באימהות המשפטית

   86").נראה שיש מקו
 לעודד ג
 עריכת בדיקה גנטית("הרבה פחות ואמורפית הרבה יותר 

י בהליכי הסכמי
 כבוד השופט שנלר לא הוכיח במסקנת דבריו אלא את הצור� האקוט


להוכיח את הזיקה הגנטית , ל"ובייחוד בפונדקאות חו, ארצי�לנשיאת עוברי
 בהלי� פני

. לא זה היה העניי� שעמד להכרעתו, אול
 בכל הכבוד. שבי� האב המיועד ובי� היילוד

 הצור� בהוכחת האימהות הגנטית כתנאי בלתו –דווקא את לוז הטיעו� בעיקרו של ערעור 

וממילא אי אפשר לראות בפסק ,  לא הוכיח הוא כדבעי–ת האימהות המשפטית אי� לקביע

דינו הלכה ברורה ומחייבת בדבר הצור� בהוכחת זיקה גנטית שכזו ג
 לצור� קביעת 

ג
 כאשר מבקש כבוד השופט להיבנות מהלי� נשיאת , יתר על כ�. האימהות המשפטית

אי אפשר להסיק אלא את , דו� דנ�לצור� הני)  לפסק הדי�57' בפס(העוברי
 הישראלי 

אחת הפרצות הגדולות , יתר על כ�. הא ותו לא מידי. הצור� בזיקה הגנטית של האב המיועד

הג
 , ביותר של החוק במתכונתו דהיו
 היא האפשרות שהביצית תהיה מתורמת אנונימית

הגנטית ולכ� אי אפשר להסיק דבר וחצי דבר על הצור� בהוכחת האימהות , שאינה יהודייה

  87.משפטית�של הא
 המזמינה נוס� על הוכחתה המוחלטת של האבהות הגנטית

 
לפיה יש מקו� לדרישה , ולקבל את עמדת המדינה, כי יש לקבל את הערעור, מסקנתי: "וזו לשונו  85

הנצר� למעלה מ. דהיינו בדיקה גנטית כתנאי להכרה בהורות של האב המיועד, מהדרגה הגבוהה ביותר
באופ� שימנע את הצור� , ידי הא� המיועדת�כי נראה שיש מקו� לעודד ג� עריכת בדיקה גנטית על, נציי�

תימנע בדיקה שכזו את , כ� ג� ככל שמדובר ביהודי�, ידי הא� המיועדת�בנקיטת הליכי אימו� על
 .56, 55–52' פס, 70ש "לעיל ה, ש"היועמראו עניי� ". הצור� בעריכת גיור

אציע לחבריי לקבל את הערעור , לאור כל האמור: "58' ש� פס, עמימות זו חוזרת ג� בהמש� דבריו  86
על בית המשפט , ל"ולקבוע כי מעת שמדובר בפונדקאות חו, ולבטל את פסק דינו של בית משפט קמא

, ידו�עריכת בדיקה גנטית על, ביחס לאב המיועדות  בקביעת הורלדרוש כתנאי מוקד�, לענייני משפחה
ולו במסגרת אותו , ונראה כי יש מקו�, סבורני כי לא די בכ�, אול�. וכפי שדרשה המדינה במקרה דנ�

" ובמיוחד לאור עמדתה האחרונה של המדינה, עריכת בדיקה גנטית של הא� לדרוש א� ,'הסדר ביניי�'
  ).מ" י–ההדגשות הוספו (

ישה הבלתי מתפשרת של החוק לזיקה הגנטית של האב המיועד בשונה מהאפשרות שהא� על הדר  87
הזרע המשמש להפריה : "הקובע כ�, לחוק ההסכמי�) 4(2' ראו ס, המזמינה לא תהיה הא� הגנטית כלל

לקביעה מחקרית ושיפוטית כי תנאי . 35ש "לעיל ה', ישלבי�'צ; "גופית הוא של האב המיועד�חו�
לעיל , שפירא ושפירא ראו בהתאמה, הכרחי זה מקורו בדי� היהודי וברצו� למנוע בעיות הלכתיות שונות

לביקורת ההסדר החוקי הקיי� בשל . 476' בעמ, 46ש "לעיל ה, משפחה חדשה עניי�; 33' בעמ, 31ש "ה
בי� היתר בדרישה שהאב המזמי� יהיה בהכרח ג� האב , השפעתה המסיבית של ההלכה היהודית עליו

 Carmel Shalev, Halakha and Patriarchal Motherhood-an ת ראו בהתאמהולהדיפת הביקור, הגנטי
Anatomy of the New Israeli Surrogacy Law, 32 ISR. L. REV. 51 (1998); Rhona Schuz, 
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. לערעור נוס� זכה עניי� זה בבית המשפט העליו� במסגרת הגשת בקשת ערעור ברשות

אומנ
 קיבל את בקשת רשות הערעור כאילו , שכתב את דעת הרוב, כבוד השופט הנדל

שני , כלומר. הותיר את פסק המחוזי על כנוא� הלכה למעשה , ניתנה הרשות והוגש הערעור

א� לא ,  רשומי
 במרש
 האוכלוסי� כהורי התאומי
רההורי
 המזמיני
 יכולי
 להישא

בשל נימוקו העקרוני של המחוזי אלא א� ורק בשל הסכמת הצדדי
 להצעת הפשרה שהעלה 

 של בפסק די� קצר וסתו
 מבקש השופט שלא להכריע דבר לגופו. בית המשפט המחוזי

 בפני הרכב מורחב של מגד�ממטשכ� במועד כתיבת פסק הדי� היה תלוי ועומד עניי� , עניי�


בשל מורכבות הסוגיה וההשלכות הניכרות הרחבות שיש , לדידו, וכ�. שבעה שופטי

יש להסתמ� א� ורק על ההסכמה הדיונית מבלי להכריע דבר , לפסיקה לגופו של עניי�

  88.מגד�ממט� בעניי� "ל בגמהותית ולהמתי� למוצא פיו ש

חודשי
 ספורי
 לאחר מכ� שב ועסק בית המשפט לענייני משפחה במקרה , בדומה לזה

, שבה הא
 המיועדת תרמה את תרומתה הגנטית, ל שנעשתה בגאורגיה"של פונדקאות חו

ל באמצעות בדיקת רקמות "דבר שהוכח לפי נוהל חו, להבאת הילד לעול
, בדומה לבעלה


ג
 שנציגת היוע� המשפטי לממשלה הסכימה למת� פסק די� הצהרתי  ה89.של שניה

הואיל וטר
 , התנגדה היא בתוק� לקביעה דומה שכזו בנוגע לא
, שהתובע הוא אבי הקטי�

. ל"גובשה העמדה העקרונית של המדינה כלפי הא
 המיועדת בכלל הליכי פונדקאות חו

ירה לחוק ההסכמי
 על המקרה בדיונו שב והסכי
 בית המשפט שהואיל ואי� תחולה יש

שלפניו לא נית� אלא לשאוב ממנו השראה בדבר הצור� בהלי� שיפוטי שבסופו יינת� צו 

נית� להצהיר "ולפיכ� , הדברי
 אמורי
 בייחוד בשל הרצו� לשמור על שוויו� מגדרי. הורות

כאשר , בניגוד לכ�. על אימהותה של התובעת בדומה להצהרה על אבהותו של התובע

ברר כי הא
 המיועדת איננה בעלת המטע� הגנטי אלא א� ורק נשואה לבעל המטע� מת

 חידושו של פסק הדי� הוא בכ� שאי� מקו
 90".הגנטי היא תתבקש לאמ� את הנולד

לדרישתה התקיפה של המדינה שעל הא
 לאמ� את הילד כדי להכיר באימהותה 

י ההורי
 המיועדי
 ה
 ג
 כל עוד נחה דעתו של בית המשפט ששנ,  תחת זאת91.המשפטית

ואי� צור� , נית� לית� פסק הצהרתי בדבר האימהות המשפטית, ההורי
 הגנטיי
 של הילד

 
Surrogacy in Israel: An Analysis of the Law in Practice, in SURROGATE 

MOTHERHOOD: INTERNATIONAL PERSPECTIVES 35 (Rachel Cook et al. eds., 2003) . 
 .73ש "לעיל ה, 'פלונית ואחראו על כ� עניי�   88
  .37ש "לעיל ה, 'פלוני ואחעניי�   89
ל הורתה כבוד השופטת אליה נוס " פונדקאות חובפסק די� קוד� שנית� בעניי�, ואכ�. 40–38' פס, ש�  90

שא� מיועדת שהביאה ילד לאוויר העול� באמצעות א� נושאת ותרומת ביצית אנונימית צריכה לאמ� 
את הילד כדי להיות מוכרת כא� משפטית שלו ודחתה את בקשת העותרי� למת� פסק די� הצהרתי על 

 . 59ש "לעיל ה, 'א' סראו עניי� . אימהותה של המבקשת על הקטי�
01�21535) 'משפחה נצ(ש "תמ ;69ש "לעיל ה, .פ.יראו עניי�   91� היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ 12

פוטית נוספת שלפיה כאשר מוכחת לקביעה שי. )פלוני ופלוניתעניי� : להל�) (2.4.2013, פורס� בנבו(
משפחה (ש " צו הורות כפול לאבהות ולאימהות ראו תמ�ההורות הגנטית של שני ההורי� יכול להינת

06�45675) קריות�ש "להל� ה, .ג.מנזכר בעניי� , )השופט סילמ�' כב) (לא פורס� (ש"היועמ' פלוני נ 12
 . 26' פס, 98
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וממילא ג
 אי� כל צור� בתסקיר לש
 הוצאת הסעד , כלל בצו הורות פסיקתי שיורה על כ�

  . המבוקש

 וכי מה בי� פסק די� הצהרתי בדבר ההורות: בשולי הדברי
 יש להקשות ולשאול

סבורני ?  והא
 אי� ה
 בבחינת שניי
 שה
 אחד,המשפטית ובי� צו הורות פסיקתי

והלכה למעשה מדובר באותה הגברת א� , שאפריורית תשובה מספקת לעניי� זה אי� בנמצא

כל עוד מדובר בצו הורות דקלרטיבי המבקש להכריז על ההורות , רק בשינוי האדרת

משו
 ששניה
 כאחד שואבי
 , זאת. זה מכברהמשפטית על יסוד הזיקה הגנטית הקיימת 

את חיות
 מכוח סמכותו הכללית של בית המשפט לענייני משפחה להכריע בתובענות 

 צו הורות הנית� בחקיקה – ושניה
 מכווני
 לאותה התוצאה 92,בענייני אבהות ואמהות

 המצהירה על האימהות המשפטית מכוח הזיקה הגנטית הקיימת 93,שיפוטית דקלרטיבית

, הידועות לי, ג
 שתי ההתייחסויות השיפוטיות היחידות. בי� ההורה המזמי� ובי� היילוד

שביקשו להבחי� בי� שני הליכי
 שיפוטיי
 , הפרק הבאי
�שעליה� אעמוד בהרחבה בתתי

בשל חשיבות ההבחנה לנדו� . נלאו מלמצוא את הפתח להבחנה ברורה ומספקת בעניי�, אלו

, שלפיה מדובר בהבדל סמנטי בלבד, נאור) כתוארה אז (ופטתדנ� אצטט את דברי כבוד הש

מקור , שהרי על פני הדברי
, ספק בעיני א
 יש הבדל של ממש בי� השניי
": שהרי לדבריה

 סמכותו הכללית של בית המשפט לית� –הסמכות לית� את שני סוגי הצווי
 הללו הוא אחד 

   94".פסקי די� המצהירי
 על אבהות ואמהות

התוצאה , כ� או אחרת: "בקובעה,  החזיקה אחריה כבוד השופטת אופקכ� החרתה

ובכל מקרה הינה כזו הנעשית בהלי� משפטי פוגעני פחות מהלי� של , האופרטיבית זהה

�, לדבריה. ע
 זאת מנסה האחרונה את כוחה בחידוד ההבדל שבי� השניי
 95."]... [אימו

שכ� הורתו , ו ההורות הפסיקתידווקא בהקשר של פונדקאות מתאי
 יותר להשתמש בצ


דווקא בהקשר , יתר על כ�. ארצי הקבוע בחוק�ולידתו של מונח זה בהלי� הפונדקאות הפני

 של הא
 הנושאת תמסוי
 זה יש צור� במת� הצו כדי לאיי� את זיקת האימהות הפיזיולוגי


פסק , ה בשונה מז96.לטובת הכרה משפטית לכל דבר ועניי� בהורות
 של ההורי
 המזמיני

בהכרה באימהות , כבנדו� שלפניה, ונית� להשתמש בו, די� הצהרתי הוא כללי ורחב יותר

. הפרק שבסמו��כפי שיידו� בתת, הכפולה של זוג לסביות על בנה הביולוגי של אחת מה�

 
' ענייני משפחה לדו� בתובענה לאימהות או לאבהות מכוח סעל סמכותו הייחודית של בית המשפט ל  92

שרשבסקי ; 29–20' בעמ, 27ש "לעיל ה, שוחט ושאוה משפחה ראו ילחוק בתי משפט לעניינ) 4(1
, 69ש "לעיל ה, .פ.ילהכרה שיפוטית שכזו ראו למשל עניי� . 53–51' בעמ, 66ש " לעיל ה,וקורינאלדי

לעיל , אלמוניעניי� ; 52' פס, 36 ש"לעיל ה, פלוניתעניי� ; 19' פס, 67ש "לעיל ה, .א.א.סעניי� ; 13' פס
� בעניי� "הדבר א� זכה לאשרורו של בג.  ועוד67' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי�  ;53' פס, 36ש "ה

  .נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 43, 16' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממט
על כ� ראו בחידוד ובפיתוח שערכתי בי� צו ההורות הקונסטיטוטיבי והדקלרטיבי על פי הבחנתו   93

  .101ש "להל� בטקסט שעל יד ה, הראשונית של קורינאלדי
 .נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 43' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו על כ� עניי�   94
   .25' פס, 67ש "לעיל ה, .א.א.ס עניי�  95
' בעמ, 13ש "לעיל ה, "מענה לדילמה" ראו מרגלית תאמהות הפיזיולוגיעל חשיבותה של ה. ש�ראו   96

 הגדרת הורות בנסיבות – משפחה בעיד� הגנטיה"רות זפר� לצור� באיונה של אימהות זו ראו . 575–571
  .)2006 (268–266, 223ב  די� ודברי�" של הולדה מלאכותית כמקרה מבח�
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פרק זה שלפיו �על ניסיו� הבחנה ראשוני זה סבורני שיש להוסי� את מסקנות האמור בתת

אול
 לדעת רוב
 ,  פסק די� הצהרתי שאינו זוקק תסקיר לש
 נתינתומעצ
 טבעו וטיבו של


למעט , בנדו� דנ� יש צור� בתסקיר לש
 נתינת צו ההורות הפסיקתי, ככול
 של השופטי

במהל� חודש . שסבר שאי� צור� בתסקיר ג
 בהקשר זה, יוסי'חידושו של כבוד השופט ג

קנה שלפיה נית� להסתפק בפסק הצהרתי  מגיעי
 שני שופטי
 נוספי
 לאותה המס2013יולי 

   97. להלי� המחודש של צו ההורות הפסיקתיקבלא כל צור� להיזק

וא� ש
 העלתה , בפסק הדי� הראשו� נדונה הסוגיה בפני בית המשפט לענייני משפחה

 
המדינה את דרישתה לצו הורות פסיקתי ג
 לאחר שתוכח אימהותה הגנטית של הא

הואיל . ועד להסדרת חקיקה מסודרת בעניי�, ת מור יוס�בשל המלצות ועד, המזמינה

ל הייתה תלויה ועומדת בפני "והסוגיה של הסדרת קביעת ההורות המשפטית בפונדקאות חו

� בתקופה זו"בג ,�הודיע היוע� המשפטי לממשלה על , ולאור מסקנות ועדת מור יוס


.  שאות
 התנתה הוועדההסכמתו למת� צו הורות פסיקתי בכפו� למילוי התנאי
 המסוימי

, בי� היתר בשל עקרו� השוויו�, במסקנת הדברי
 בית המשפט מכיר בפסק די� הצהרתי

וקובע כי היא , באימהותה המשפטית של הא
 המזמינה והגנטית על סמ� הבדיקה הגנטית

 98.בלא כל צור� בתסקיר, ולכ� יש לרשו
 אותה ככזו במרש
 האוכלוסי�, הא
 של הקטינה

בי� היתר , ושוב עולה דרישת המדינה,  השני נדרש כבוד השופט כה� לסוגיה זובפסק הדי�

�לבצע הלי� משפטי בדמות מת� צו הורות פסיקתי כדי שיהיה , בשל מסקנות ועדת מור יוס

אי� כל צור� לנתק , לדעת השופט.  של הא
 המזמינה שהוכחה גנטיתהנית� להכיר באימהות

שהרי כל עניינו של ההלי� הוא ,  כדרישת המדינה,את זיקת האימהות של הא
 הנושאת

לפיכ� נית� להסתפק בתוצאות . הכרה באימהות הא
 המזמינה מכוח זיקתה הגנטית ליילוד

, לרבות קבלת צו הורות פסיקתי, הבדיקה הגנטית בלא כל צור� בפעולה משפטית נוספת

  99.וודאי שאי� צור� בהגשת תסקיר לש
 כ�

, שהיא ג
 א
 גנטית, רה באימהות של הא
 המזמינהכל עוד מדובר בהכ, כלומר

שלושה שופטי
 גרסו שנית� להכיר באימהות המשפטית מכוח , ל"במסגרת פונדקאות חו

וממילא מתייתר הצור� , ואי� כל צור� להיזקק לצו ההורות הפסיקתי, פסק די� הצהרתי

משפט לענייני נית� לדבר על זר
 פסיקתי אחר בבית ה, מנגד. בתסקיר הכרו� על עקבו

ולפיו יש צור� בצו ההורות הפסיקתי כדי להכיר באימהות המשפטית במסגרת , משפחה

הג
 שהאימהות הגנטית הוכחה בוודאות , ל של זוגות הטרוסקסואלי
"פונדקאות חו

שקבע כי לאור , יוסי'כבוד השופט גדוגמה בולטת לכ� היא פסיקתו של . מוחלטת) כמעט(

 
  .72ש "לעיל ה, 'צעניי� ; 70ש "לעיל ה, .ע.אראו עניי�   97
מרכזי של היסוד הגנטי בקביעת ההורות בדבריו מסתמ� הוא על מקומו ה. 70ש "לעיל ה, .ע.אראו עניי�   98

. בייחוד האימהות, יסוד זה איננו עוד בהכרח חזות הכול בהליכי קביעת ההורות המשפטית. המשפטית
ראו מרגלית ,  שלו לטובת יסודות אחרי�תעל עלייתו ושחיקתו של יסוד זה ואיבוד האקסקלוסיביו

 ש"תמלמסקנה דומה וקודמת ראו בפסק די� של השופטת שירה ב. 5ש "לעיל ה, "המודל הגנטי"
03�53246 )צ"משפחה ראשל(�לדיו� ). 2.4.2013, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' ג נ.מ 12

 .428–427 'בעמ, 3ש "לעיל ה, ראשוני בפסקי די� אלו ראו מרקוס
לחיזוק נוס� לקביעת השופט בדבר תקפות . 26' פס, 72ש "לעיל ה, 'צעניי� לסיכו� פסק הדי� ראו   99

ההסכ� לנשיאת עוברי� והכרה באימהותה המשפטית של הא� המזמינה ולא הא� הנושאת ראו 
Margalit, Surrogacy Agreements ,40ש "יל הלע .  
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והואיל וג
 לפי המדינה , ל"דר הסדר חקיקתי לפונדקאות חוהיע, המצב המשפטי הקיי

בדומה למצב הקיי
 לפי , "צו הורות פסיקתי"עומדת בפני בית המשפט האפשרות של מת� 


, בשונה מצו ההורות החקיקתי, ואול
. יש להורות על מת� הצו כמבוקש, חוק ההסכמי

 עולה בקנה אחד ע
 טובת מסקנה זו א�. נית� לית� צו שכזה א� בלא כל צור� בתסקיר

פרק זה נית� �בפסיקות ארבעת השופטי
 שנסקרו בתת,  ויודגש100.לדבריו, היילוד, הקטי�

למעט המקרה (שכ� מדובר בפסק די� הצהרתי , הסעד המבוקש בלא כל צור� בתסקיר

החידוש הגדול יותר נעו� בפסיקתו של כבוד , אול
 לטעמי). הראשו� שאינו בהכרח כזה

בדומה להסדר החקיקתי הקיי
 , שמבקש להיבנות מצו ההורות הפסיקתי, סייו'השופט ג


דבר שלא יכירנו מקומו בצו , א� לראשונה וכתקדי
 בלא כל צור� בתסקיר, בחוק ההסכמי

  . ההורות החקיקתי

א
 עד עתה עסקנו בצור� השיפוטי בצו הורות פסיקתי או בפסק די� הצהרתי לש
 הכרה 


הדברי
 ודאי ,  המזמינה במקו
 שהיא ג
 הא
 הגנטיתבאימהות המשפטית של הא

. ל ששילב ג
 תרומת ביצית מתורמת זרה"אמורי
 במקו
 שבו מדובר בהלי� פונדקאות חו

דקלרטיבי המשלי
 את ההכרה ) או פסק די�(כל האמור לעיל עוסק בצו הורות , שהרי


 לדו� בצו הורות אול
 כעת אנו עוברי. באימהות המשפטית מכוח הזיקה הגנטית הקיימת

היוצר את ההורות המשפטית של הא
 המזמינה חר� היעדרה של זיקה , קונסטיטוטיבי

בהקשר זה חשוב לציי� את הבחנתו של . ל"גנטית בינה ובי� היילוד מהלי� פונדקאות חו

הראשו� עניינו ביצירתה של . מיכאל קורינאלדי בי� צו הורות קונסטיטוטיבי ודקלרטיבי

ואילו האחרו� עניינו , הורות שלא הייתה קיימת קוד
 לכ�,  בבחינת יש מאי�הורות משפטית

 101.ופסק הדי� א� מצהיר על אודותיה, בהצהרה בלבד על ההורות הגנטית הקיימת ממילא

אפשרות זו אומנ
 קיימת זה מכבר במסגרת ההסדר החקיקתי הקבוע בחוק , ויודגש


ת היא במסגרת פסיקה שיפוטית של בית אול
 היא מחודשת עד מאוד כאשר נוצר, ההסכמי

לראשונה נדרש לכ� בית המשפט לענייני משפחה לאחר שזוג . המשפט לענייני משפחה

האב המזמי� תר
 את ; ל בארמניה"הורי
 הטרוסקסואלי
 נקטו הלי� של פונדקאות חו

 בית המשפט קובע כי על פי נסיבות 102.ואילו הביצית התקבלה מתרומה אנונימית, זרעו

אלא , אי� כל חובה להצרי� דווקא בדיקה גנטית להוכחת הקשר הגנטי, ניי� ועל פי הדי�הע

נית� לקבוע את ההורות המשפטית על סמ� מכלול של שיקולי
 ולפי נסיבות החיי
 של כל 

  . משפחה ומשפחה

וממשי� וקובע בית המשפט כי אי� כל עדיפות בראיה מערכתית של הלי� האימו� על 

פיקוח , שהרי כ� או כ� מושגת אותה מטרה של בקרה, וטי של צו ההורותפני ההלי� השיפ

המהירות בהשגת האימהות המשפטית של הא
 המזמינה עולה בקנה אחד . ובירור כדבעי

 
  .91ש "לעיל ה, פלוני ופלוניתעניי� ראו   100
 –לשאלת הפונדקאות בישראל "מיכאל קורינאלדי  ראו בהתאמה וליישו� הפרקטי שלהלהבחנה זו   101

, 63 ג המשפט" ח ועדת אלוני" ודו1996–ו"� לנשיאת עוברי� תשנחוק ההסכמי הערות אחדות בשולי
משפחה (ש "תמש ב"לעמדת היועמ 12–11' פס; ")פונדקאות בישראל"קורינאלדי : להל� ()1996 (68

12�57740) ג"ר�, )פלוניותעניי� : להל� ()1.3.2015, לא פורס� (היוע� המשפטי לממשלה' פלוניות נ 13
https://goo.gl/QpSc5U.  

 .3–1' פס, 36ש "לעיל ה, אלמוניעניי�   102
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 מילוי החובות ההוריות בהקד
 האפשרי של מי שהתקשר בהסכ
 אע
 טובת היילוד בווידו

שאינה הא
 , של הא
 המזמינה אול
 כדי להכיר באימהות המשפטית 103.הורות שכזה

לא ברור . ורק לאחריו יושל
 ההלי� ומת� הסעד המבוקש, יש צור� בקבלת תסקיר, הגנטית

א� . פסק די� הצהרתי או שמא צו הורות פסיקתי, מסיו
 פסק הדי� באיזה סעד בדיוק מדובר

נטית בי� שהרי אי� כל זיקה ג, מדובר כעת בצו הורות קונסטיטוטיבי, א
 כני
 דבריי לעיל

אלא יש , דקלרטיבי גרידא�ולכ� אי� להסתפק בפסק די� הצהרתי, הא
 המזמינה ובי� היילוד

מסכי
 אני ע
 בית המשפט שהצרי� תסקיר , לבסו�. צור� בצו הורות פסיקתי קונסטיטוטיבי

שהרי נית� , כדי להשלי
 את ההכרה באימהות המשפטית במקו
 שבו אי� זיקה גנטית

, הצהרתי או בצו הורות דקלרטיבי כל עוד הזיקה הגנטית קיימת זה מכברלהסתפק בפסק די� 

נכו� וראוי להצרי� ג
 תסקיר כדי לתת תוק� , אול
 כאשר מדובר בצו הורות קונסטיטוטיבי

בי� היתר בהקשר , לצור� הנורמטיבי בתסקיר. ומשקל נוספי
 להורות המשפטית המבוקשת

  .2.אחזור לעסוק בהרחבה לקמ� בפרק ה, זה

פסיקתו של בית המשפט לענייני משפחה הלכה כברת דר� לא , פרק זה�לסיכו
 תת

קצרה בהרחבתה וביסוסה של ההכרה בהורות המשפטית של זוג ההורי
 המזמיני
 שהביאו 

עיקר החידוש נעו� ביכולתה של הא
 . ל"את ילד
 לאוויר העול
 באמצעות פונדקאות חו

,  דבר ועניי� בלא כל צור� בהלי� אימו� רשמיהמזמינה להיות מוכרת כא
 משפטית לכל


הדברי
 פשוטי
 יותר כאשר הוכח שהא
 . כפי שדרשה זאת בתוק� המדינה פע
 אחר פע

ואי� נדרש אלא פסק די� הצהרתי או צו הורות , המזמינה היא ג
 הא
 הגנטית של היילוד

, ומת ביציתאול
 הכרה זו מחודשת יותר כאשר נעשה שימוש ג
 בתר. דקלרטיבי בלבד

והא
 המזמינה הופכת להיות לא
 משפטית א� ורק באמצעות צו הורות קונסטיטוטיבי 

בכ� הושווה הלכה למעשה באמצעות חקיקה שיפוטית מעמד
 של ההורי
 . ופסיקתי

הלי� שאינו מפוקח ואינו מנוטר בידי , ל"המזמיני
 שנקטו את הלי� נשיאת העוברי
 בחו

ארצי �
 מזמיני
 שהביאו את ילד
 באמצעות הלי� פני
להורי, כל גו� ממלכתי רשמי

א� שההסכ
 לנשיאת , זאת. שאת הורות
 המשפטית הסדיר צו ההורות הקבוע בחוק, שכזה

עוברי
 אושר זה מכבר בוועדת האישורי
 לאחר שתנאי החוזה השוני
 ומידת התאמת 


דעת מספר לא ל, יתר על כ�. הצדדי
 להלי� נבדקו בקפידה רבה עובר לחתימת ההסכ


יפה כוחו של צו ההורות הפסיקתי בכ� שההורי
 המזמיני
 יכולי
 , מבוטל של שופטי

 
וצל , יש לדאוג להסרת כל חשש "–וכ� מנומק הצור� בקבלת תסקיר במסגרת הלי� של מת� צו שיפוטי   103

,  מלאהבנסיבות הללו סברתי כי יש מקו� לקבל תמונה. בכל הנוגע להורותה של הקטינה, צילו של חשש
תאפשר ג� בסופו , וללא הלי� אימו�, קבלת תסקיר במסגרת הלי� זה. עדכנית ושלמה באמצעות תסקיר

קבלת התסקיר תענה על דרישת הליכי הפיקוח ...]  [ליצור שני מדרגי� שוני� לא� ולאבשלא של יו� 
המשפט כלי והבקרה הנדרשי� במקרי� אלה תו� פגיעה מידתית בקטינה ובהורי� והיא תאפשר לבית 

נוס� חשוב לבחינת יחסי המשפחה ותסייע ליצירת הוודאות המשפטית הנדרשת תו� פגיעה מינימלית 
לתמיכה בכל העובדות הנזכרות לעיל בפסק . 69–65' פס, 36ש "לעיל ה, אלמוני ראו עניי� ."בצדדי�

בשולי הדברי� יצוי� פסק די� תקדימי נוס� של . 63–60, 56–55, 52, 43' פס, ראו בהתאמה ש�, הדי�
אי� מקו� ,  תאומי�הורי� המזמיני� שבו נולדו לל"ולפיו בהלי� פונדקאות חו, פורר�השופטת סנונית

משפחה  (ש"תמ ראו .משיבהבאימהות הלפתיחת שני תיקי� נפרדי� עבור כל קטי� לצור� מת� צו הורות 
08�6370 )א"ת� ).16.1.2014, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה'  נלוניפ 13
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אפשרות זו לא יכירה מקומה . לקבל את ההכרה המשפטית הנכספת א� בלא צור� בתסקיר


  .ארצי�כאשר נדרש צו הורות הקבוע בחוק המסדיר את הלי� נשיאת עוברי
 פני

  בת הזוג הלסביתהכרה באימהות הנוספת של . 3

התפתחות נוספת וחשובה עוד יותר נית� למצוא בשימוש שעשו בתי המשפט בצו ההורות 

לסבית להיות �ת הזוג שאינו ביולוגי בזוגיות הומו/הפסיקתי כדי לקד
 את האפשרות של ב�

ובדר� כלל ג
 , מוכר כהורה משפטי נוס� של הילד ג
 כשאי� הוא קשור ביולוגית אל הילד

ודאי כאשר אלו נעשו , ואי
 של הזוג מוכרי
 כנשואי
 רשמיי
 במדינת ישראלאי� הניש

�, למרות הארת האזהרה הזאת,  וכ� התפתחות זו קורמת עור וגידי
 לנגד עינינו104.באר

   105:צ.תשאותה הדגישה כבוד השופט מילר בפסקת הסיו
 בפסק די� בעניי� 

קתי יש ילפסאני ערה לכ� ש – א� לא למעלה מהנצר�, למעלה מהצור�

של  ]מ" י–כ� במקור [ השלכות מהותיות ומשמעותיות לא רק על בהיבט

פסק הדי� , יחד ע
 זאת [...] הגורמי
 להלי� אלא ג
 בהיבט הציבורי הכללי

  .לנסיבותיו המיוחדותאינו מתיימר להכיר בתא משפחתי חדש והוא מוגבל 


בר בישראל ונפרצה הדר� וכ� שוב נפל ד. נראה שאזהרות לחוד ומציאות לחוד, ואול

באימהות המשפטית הנוספת לכל דבר ועניי� ג
 של בת הזוג שאינה א
 , בי� היתר, להכיר

וכ� עקב . מכוח צו הורות פסיקתי במסגרת זוגיות לסבית, גנטית או פיזיולוגית, ביולוגית

נית� למצוא הכרה הולכת , זעיר פה זעיר ש
, בצעדי
 מדודי
 א� בוטחי
, בצד אגודל

 ש
 106,צ.תהג
 שבשונה מעניי� , זאת. לסביתהזוג הבת של ומתחזקת באימהותה הנוספת 

בכל מקרי
 חדשי
 אלו בת , הייתה הא
 המשפטית הנוספת לכל הפחות א
 גנטית לילד

גנטי או , הזוג המבקשת להיות א
 משפטית נוספת לילד אינה קשורה אליו בכל קשר ביולוגי

לכדי הגשת עמדת היוע� המשפטי לממשלה בתחילת חודש הדברי
 מגיעי
 עד  .פיזיולוגי

 �ולפיו לראשונה אי� הוא מתנגד כעניי� שבשגרה ,  באחד התיקי
 שלא פורסמו2015מר

 בשולי הדברי
 יודגש כי קביעה זו מנוגדת להליכי
 המשפטיי
 שאות
 107.להכרה שכזו

, ל" אימו� מחובנות זוג לסביות היו צריכות לעבור בעבר כדי להכיר בתוקפו של צו

  108.ולחלופי� כדי שיוכלו לאמ� באימו� צולב את ילדי בת זוג�

 
נישואיה� יהיו מוכרי� לצורכי המרש� , ל"לסביי� נישאו בחו�בשולי הדברי� יצוי� שא� בני הזוג ההומו  104

) 3(ד סא"פ, מנהל מינהל האוכלוסי�' ארי נ�ב� �3045/05 "בגראו על כ� בפסק הדי� המנחה , בישראל
 בי� נישואי�"ברמ�  ויונת� יקיר לביקורת ולהערכת חדשנותו המוגבלת של פסק הדי� ראו ד�). 2006 (537
ד לתגובתו של כבו). 2008 (169  אמעשי משפט" ?רצוי האומנ� ?הכרחי האומנ� :המי� אותו בני

� זה באשר לנישואי בני זוג מאותו המי� ראו "השופט בדימוס ריבלי� לפשר ההתייחסות הניטרלית בבג
העליו�  בית המשפט שופט ע� ריאיו� :המאזניי� כפות על וצדק שוויו�"רני 'צ ורומ� אסקלסקי אלדה

 ).2015( 307, 297ח  ודברי� די�" ריבלי� אליעזר) בדימוס(
  .33' פס, 19ש "לעיל ה, צ.תעניי�   105
  . ש�  106
  .רעותק של העמדה שמור אצל המחב. 101ש "לעיל ה, פלוניותעניי�   107
ע� היו' חקק נ�ירוס 10280/01א "ע; )2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' נ פלונית �1779/99 "בג  108

ובעיקר בקרב , על הקושי הכללי בהכרה בהורות ב� הזוג). 2005 (64) 5(ד נט"פ, המשפטי לממשלה
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 בדלתיי
 סגורות ומעול
 לא פורס
 2014בפסק הדי� הראשו� שנית� בעניי� באוגוסט 

רשמית עסק בית המשפט לענייני משפחה בבקשה של בנות זוג לסביות שחיו יחד יותר 

ובמסגרתו הוסכ
 , אושר בבית המשפטמעשור שני
 וחתמו על הסכ
 לחיי
 משותפי
 ש

ביניה� כי כל הילדי
 שייוולדו לה� במהל� חייה� המשותפי
 ייחשבו לילדיה� 


שנולדו , לכל א
 ילדה ביולוגית משלה,  לזוג הנשי
 היו שתי ילדות נוספות109.המשותפי

ל ובעניינ� ניתנו זה מכבר צווי אימו� שבה
 נקבעה האימהות הנוספת ש, לה� מתרומת זרע

בעתירת� עתרו בנות הזוג לקבל צו הורות . שלא הייתה הא
 הביולוגית, הבת הזוג השניי

שכ� הלה הוגש זה מכבר במסגרת , פסיקתי על הילד השלישי בלא כל צור� בעריכת תסקיר

בית . לטענת�, ולא חל כל שינוי נסיבות מני אז, הליכי האימו� של שתי הבנות הקודמות

גנטי או פיזיולוגי בי� הא
 הנוספת ובי� , של קשר ביולוגיהמשפט הדגיש את היעדרו 

א� דחה את טענת היוע� המשפטי לממשלה שלפיה אי� בסמכותו של בית המשפט , היילוד

. שכ� עניי� זה מוסדר א� ורק בהליכי
 הקבועי
 בחוק ההסכמי
, לית� צו הורות פסיקתי

ות ליצירת הורות משותפת המלמדות על כוונת המבקש, לאור עובדות המקרה המיוחדות

 הג
 שבמקור 110,אלמוניובשל הסתמכות על התקדי
 לעיל בעניי� , לקטינות וגידול� יחד

ימהותה נית� להכיר באהסיק בית המשפט ש, ל"נית� פסק הדי� בהלי� של פונדקאות חו

ודי , לעבור הלי� אימו� מלאהיא מבלי שתצטר�  א� ביולוגית לאה
 המשפטית של הא

הג
 שהזהיר שמדובר בחידוש הרלוונטי א� ורק לנסיבות המיוחדות של , תזא. תסקירב

ליצור קונסטרוקציה משפטית חדשה בבקשות "וכי אי� בהחלטתו כדי , המקרה שלפניו

   111".למת� צו הורות


קביעה זו היא בבחינת מס שפתיי
 יותר משהיא קריאה אמיתית וכנה , לטעמי, ואול

להעמיק ולבסס את ההכרה בלגיטימיות , י להרחיבשלא לנקוט את חדשנות הדברי
 כד

 לפיכ� לא מפתיע כלל ששבועיי
 מאוחר יותר נתבקש שוב בית 112.הזוגיות הלסבית

המשפט לית� צו הורות פסיקתי בנסיבות מקרה דומה מאוד שעסק בבנות זוג המנהלות משק 


ולאחר מכ� , י
ל בטקס נישואי� אזרחי"בנות הזוג נישאו בחו. בית משות� זה כשמונה שני

אשררו זאת בטקס נישואי� שאינו מוכר בישראל קוד
 ללידת הקטי� שנולד מתרומת זרע 

 בהחלטה נועזת מקודמתה נקבע שבהתקיי
 נסיבות מסוימות נית� לקשור 113.אנונימית

 
מעמד� המשפטי המצוי : הורי� או זרי�"פריגת ודפנה הקר �ראו איילת בלכר, לסביי��הורי� הומו

 רז אימו� צו של והכרה רישו�"מנשה שאוה ; )2010 (5מ  משפטי�" זוג של הורי��והרצוי של בני
 קרית המשפט" גבולותיה ובתיחו� שלזינגר�פונק בהלכת מחדש בעיו� הצור�: לסבית משפחה במסגרת

 ").צו אימו� זר"שאוה : להל�) (2001 (103א 
06�27525) 'משפחה חי (�"אמראו   109� ,)18.8.2014, לא פורס�( היוע� המשפטי לממשלה'  פלוניות נ13

goo.gl/b5u7wB.  
 .36ש "לעיל ה, אלמוניעניי�   110
06�27525) 'משפחה חי(אמצ ראו על כ�   111� . 30' פס, 109ש "לעיל ה, 13
ת הזוג ובי� הכרה בלגיטימיות /על המתא� הקיי� בי� הכרה בהורות המשפטית הנוספת על ילד ב�  112

 Yehezkel Margalit, Intentional Parenthood: A Solution toמינית שבה הוא גדל ראו�החדהזוגיות 
the Plight of Same-Sex Partners Striving for Legal Recognition as Parents, 12 WHITTIER J. 

CHILD & FAM. ADVOC. 39 (2013). 
 .67ש "לעיל ה, .א.א.ס עניי�  113
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קשרי הורות בי� הורה לא ביולוגי ובי� קטי� שהוא ילד� הביולוגי של בת הזוג באמצעות צו 

על , בי� היתר, בנימוקיו הסתמ� בית המשפט. כל צור� בהלי� אימו� רשמישיפוטי ובלא 

על התקדימי
 שסקרתי לעיל , אנלוגיה לתרומת זרע במסגרת זוגיות הטרוסקסואלית

שבו ניתנה הסכמה נוספת , מגד�ממטל ועל עניי� "הפרק הקוד
 במסגרת פונדקאות חו�בתת

. קה הביולוגית לא נצר� כל הלי� אימו�שחר� היעדר הזי, של המדינה להכרה בהורות שכזו

ל "עד אשר יוסדר נושא פונדקאות חו, במסקנת הדברי
 הסתפק הוא במת� צו הורות פסיקתי

  . בחקיקה

הרצו� וההסכמה של בנות הזוג , בית המשפט העלה בהכרעתו על נס את הכוונה

קולי
 שבכוח
 כשי, דבר הבא לידי ביטוי היטב בגידול� יחד את הילד, לאימהות� המשותפת

הדברי
 מקבלי
 משנה . לאו דווקא בדר� של אימו�, להנביע אפשרות לקביעת קשרי הורות

ת הזוג /לסביי
 להכיר בהורות של ב��חשיבות ביחס לאפשרות הקיימת בפני בני זוג הומו

בית המשפט התלבט א
 לית� צו הורות פסיקתי או פסק . ה מכוח
 של אלמנטי
 אלו/השני

ובהתחשב בנסיבות , תסקיר, ראשית דבר, א� כ� או כ� ביקש הוא לקבל, די� הצהרתי

היה נית� להתחיל את הלי� , כלומר. די היה לדידו בתסקיר מהיר ומקל, המיוחדות של העניי�

שהרי , ומתכונתו והיקפו היו צריכי
 להיות מצומצמי
 יחסית, קבלתו כבר עובר ללידת הילד

  . לא מהותי כפי שתסקיר על פי חוק ההסכמי
 מצרי�מדובר בתסקיר שהוא טכני עקרונית ו

במסקנת פסק הדי� הסיק הוא שלפי המלצת התסקיר נית� לשקול מת� פסק די� הצהרתי 

 114.שג
 בת הזוג הלא גנטית היא הורה נוס� של הקטי� לכל דבר ועניי�, כמבוקש, שיצהיר


ות הנוספת של שגה לדעתי בית המשפט בכ� שביקש להכיר באימה, בכל הכבוד, ואול

שכ� בנדו� דנ� , הא
 באמצעות מת� פסק די� הצהרתי ולא באמצעות צו הורות פסיקתי

מדובר בצו הורות קונסטיטוטיבי המבקש ליצור יש מאי� את האימהות הנוספת חר� היעדרה 

פרק הקוד
 את ההבדל �לאור ניתוחי בתת. של הזיקה הגנטית בי� הא
 הנוספת ובי� היילוד

, מת� פסק די� הצהרתי מתאי
 רק כאשר יש זיקה גנטית, לדידי, כי
 דומי
 אלושבי� שני הלי

ואי� נדרש בית המשפט אלא להכריז דקלרטיבית על קיומה של האימהות המשפטית 

הדר� , אול
 כאשר מדובר בצור� קונסטיטוטיבי של יצירת אימהות משפטית. הנובעת מכ�

צדק , לטעמי, ע
 זאת. ההורות הפסיקתיהכבושה לרבי
 לש
 השלמת הכרה זו היא רק צו 

שכ� לעומת ההלי� של מת� פסק , בית המשפט בכ� שהצרי� תסקיר לש
 מת� הצו המבוקש

  .מת� צו הורות פסיקתי אכ� זוקק זאת, שבו אי� צור� שכזה, די� הצהרתי

באמירת אגב של כבוד , ראשית דבר, רוח גבית חזקה מאוד לקו פסיקתי זה נית� למצוא

וגלמ� בדיונו בסכסו� שנתגלע בי� בנות זוג פרודות שהביאו כל אחת מה� את השופט פ

לאחר שגב� הר ביניה� נסב הדיו� על אודות . ילדת� לאוויר העול
 מאותו תור
 זרע אנונימי

אגב פסיקתו בעניי� , וכ�. הסדרי הראייה הזמניי
 בי� הצדדי
 השוני
 למשפחה שהתפרקה

   :אכותב הו, ולצור� המש� דיוננו

 שאיני רואה מניעה עקרונית להעניקו במקרי
 –" צו הורות פסיקתי"] ...[


צו הורות מעי� זה מעג� את הקשר המשפטי בי� הורי
 . המתאימי

ויש בו כדי להקל ולקצר את הלי� , מיניות לבי� ילדיה
�ממשפחות חד

 
   .34, 31' פס, ש�ראו   114
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 עוד מוב� כי. מיניי
�ביולוגי שלו נדרשי
 כיו
 זוגות חד�ההכרה בהורה הלא

אי� לומר כי לא נית� להכיר במשמורת משותפת של בני אותו המי� ביחס 

�   115.לילדי
 אשר הובאו למסגרת הקשר המשות

מחזיקי
 היוע� המשפט לממשלה ובית המשפט בקו חדש וחדשני זה �מחרי
, בדומה לזה

הדיו� עסק . ג"בדיו� שהתקיי
 בפני כבוד השופט אליהו בבית המשפט לענייני משפחה ר

וה� עיגנו את זוגיות� , ורשומות במשרד הפני
 כנשואות, ת זוג שנישאו זו לזו בקנדהבבנו


השתיי
 ביקשו לקבל צו הורות פסיקתי כדי להכיר ג
 . בכמה הסכמי
 וחוזי
 משפחתיי

 1.3.2015וביו
 , הדיו� נער� בדלתיי
 סגורות. באימהות של הא
 השנייה על ילדת בת זוגה

ולפיו בשל המסמכי
 אשר הוגשו לתיק בית המשפט ולאחר , יתינית� צו הורות קצר ותמצ

מורה כבוד השופט אליהו על רישומה של הא
 הראשונה כהורה , עיו� בבקשה לצו ההורות

 חשובה מאוד לנדו� דנ� הקביעה 116.והוא יירש
 כבנה לכל דבר ועניי�, נוס� של הקטי�

  :  בית המשפטשהוגשה לתיק, העולה בעמדת היוע� המשפטי לממשלה, הזאת

ונוכח התפתחויות שאירעו , על דעת היוע המשפטי לממשלה, ובכל זאת

אי� מקו� עוד סברנו כי , ל" הנממט� "לאחר הודעת המדינה בבג

בסייגי� , בנסיבות המקרה דנ�" צו הורות פסיקתי"להתנגדותנו למת� 

משפט �אי� לנו התנגדות לכ� שבית, אשר על כ�] ... [ובגדרי� אות� נפרט

  117".צו הורות פסקתי"נכבד זה ינקוט במסלול של 

 
, ד אירית רוזנבלו�"בעקבות אמירת אגב זו פנתה עו. 7' פס, 15ש "לעיל ה, פלונית' פלונית נראו   115

להפסיק בדרישה , ד אורית קור�"עו, ליוע� המשפטי לממשלה ולמשנה לו, לית משפחה חדשה"מנכ
ראו , ל"חולאלתר את נוהל בדיקת הרקמות לבני זוג מאותו המי� ולילדיה� שנולדו באמצעות פונדקאות 

 " סווג רקמותDNA דיקותב חייב להביא לביטול הדרישה ל–קתי יצו הורות פס: דעה"אירית רוזנבלו� 
  . https://goo.gl/3CdBRC  23.10.2014 אתר משפחה חדשה

  .101ש "לעיל ה, פלוניותראו על כ� עניי�   116
12�57740) ג"משפחה ר(ש "תמ עמדת היוע� המשפטי לממשלה בעניי�ראו   117�היוע� ' פלוניות נ 13

נוסח עמדת היוע� . https://goo.gl/vXVSfu, )17.6.2013, לא פורס� (31' פס, המשפטי לממשלה
החלטתו . ולכ� אני מסתמ� על הנוסח המלא המצוי בידי, המשפטי לממשלה מקוטעת במקור זה

ת הנושאת תארי� התקדימית של היוע� המשפטי לממשלה יצאה עוד קוד� לכ� במסגרת הודעה לעיתונו
8.2.2015, https://goo.gl/69YKqv, היוע� המשפטי לממשלה אינו מתנגד למת� צו  "– תחת הכותרת

עמדת היוע� : שעיקרה כדלקמ�, "הורות פסיקתי על מנת להכיר בבת זוג של א� ביולוגית כא� נוספת
 א� כי במצבי� ,היא כי דר� המל� שקבע המחוקק היא במת� צו אימו�, בתמצית, המשפט לממשלה

אי� עוד מקו� להתנגד שבית המשפט ינקוט מסלול של , )מ" י–כ� במקור (דוגמת אלה שהובאו הלי� זה 
העל �שנועדו להבטיח שמירה על עקרו�, יש לציי� שהעמדה מונה תנאי ס� שוני�". צו הורות פסיקתי"

והיא נסמכת על שלושה ,  יהיה נית� לקבל את צו ההורות המבוקש�שרק בהתקיימות, של טובת הילד
" מסלול"הצעת חוק הכרה בהורות ב� זוג והנכונות שגילו משרדי הממשלה בקידו� : אדני� שוני�

עניי� ; דרישה לקשר זוגי נמש� כדי לשמור על טובת הילד; חקיקה חדש וייחודי של צו הורות פסיקתי
 –תיקו� (הצעת חוק מרש� האוכלוסי�  1432/19/באד� הראשו� הכוונה לפ. 57ש "לעיל ה, מגד�ממט

עשרה ביו� �שהונחה על שולח� הכנסת התשע, 2013–ג"התשע, )רישו� בת זוג או ב� זוג כהורה
ת זוג שאינו הורה ביולוגי /שנועדה להקל את הלי� הרישו� במרש� האוכלוסי� של ב�, 17.6.2013

להורה שהביא את ילדו באמצעות תרומת , ג� א� מדובר בידועי� בציבור, יתלסב�במסגרת זוגיות הומו
ועליה הגיש השר אורי אריאל ערר ביו� , מדובר בהצעת חוק בלבד, אול� בכל הכבוד. זרע או ביצית
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עיקר ההסכמות שניתנו בבית המשפט , הפרק הקוד
�כפי שראינו בתת, סיכומ
 של דברי

למת� צו הורות פסיקתי עסקו רוב� ככול� במת� צו הורות דקלרטיבי בלבד בהקשר של 

דקה רבה למת� אכ� יש הצ, כאשר מדובר בא
 מזמינה שהיא ג
 א
 גנטית. ל"פונדקאות חו


. הצו כיאה למקרי
 הקרובי
 והדומי
 עד מאוד לצו ההורות המקורי הקבוע בחוק ההסכמי

, אול
 בתי המשפט הרחיבו חיש מהרה את מנעד המקרי
 שבה
 יוש
 חידוש פסיקתי זה

פרק זה כבר מדובר בהכרה באימהות המשפטית הנוספת של בת זוג �ובמקרי
 שהובאו בתת

הזיקה המקורית בי� צו , כלומר. אשר אי� מדובר בהלי� פונדקאותבמשפחה לסבית ג
 כ

הדברי
 אמורי
 ג
 , יתר על כ�. ההורות הפסיקתי ובי� צו ההורות החקיקתי ניתקה זה מכבר

ולמעשה מדובר בצו הורות , במקו
 שבו אי� כל זיקה גנטית בי� הא
 המיועדת ובי� היילוד

ניתנה הסכמה עקרונית של היוע� המשפטי , יודגשו. קונסטיטוטיבי ושאינו דקלרטיבי גרידא

הדבר עשוי לסלול את הדר� . שמכא� ולהל� אי� הוא מתנגד עקרונית להכרה שכזו, לממשלה


כפי שההיסטוריה הפסיקתית מלמדת לאור התקדי
 של אישור , למקרי
 רבי
 ונוספי

  . 'ת הזוג וכד/אימו� צולב של ילד ב�

  הזוג ההומוהכרה באבהות הנוספת של ב� . 4

אול
 עולה הרוש
 שאת ההכרה השיפוטית והחקיקתית הרחבה והחשובה ביותר בשימוש 

 משפטי כאבהומו הזוג הב� בצו ההורות הפסיקתי נית� למצוא דווקא בהקשר של הכרה ב

משו
 שזהו ההקשר היחיד שבו הוכרה האפשרות להכיר בב� הזוג , זאת. נוס� של הילד

והכרה זו א� עוגנה בהצעת , �"רות קונסטיטוטיבי ג
 בבגלסבי באמצעות צו הו�ההומו


 ,גנטית,  כל זיקה ביולוגיתלב� הזוגחר� העובדה שאי� כל זאת . החוק לתיקו� חוק ההסכמי

 אינ
 מוכרי
 – א
 בכלל נישאו –והעובדה שנישואיה
 ,  לילד, פיזיולוגיתוודאי לא

הוחל במחצית הראשונה של שנת בנתינת כלל פסקי די� בהקשר צר זה . עקרונית בישראל

שנה וחצי לאחר שעניי� זה חזר ועלה בבתי המשפט השוני
 בהקשרי
 –כשנה, 2014

שנדו� , מגד�ממט הורתו של חידוש זה בעניי� 118.הפרקי
 הקודמי
�השוני
 שנדונו בתת

מדובר . בפני הרכב מורחב של שבעת שופטי בית המשפט העליו� כעתירה מאוחדת

מיניי
 אשר הביאו את ילד
 לאוויר העול
 באמצעות �וגות גברי
 חדבעתירת
 של שני ז

כאשר הביצית שהתקבלה מתורמת , ל בפנסילבניה שבארצות הברית"הלי� של פונדקאות חו

  . אנונימית הופרתה בזרעו של אחד מבני הזוג והושתלה ברחמה של הא
 הנושאת

פטיי
 של הילד על סמ�  כשני הוריו המש
ה
 ביקשו להירש, כאשר שבו הזוגות ארצה

א� פקיד , ל ועל סמ� פסק די� הצהרתי שקיבלו ש
"תעודת הלידה שהונפקה לה
 בחו

 
ולכ� קשה מאוד להסתמ� על הלי� חקיקתי ,  וביקש להביא את החוק לדיו� מחודש בממשלה28.5.2014

. בכוחו לכונ� את החדשנות הגדולה הנעוצה בעמדת היוע� המשפטי לממשלהראשוני שכזה כמי ש
שבו לא נראה , ביקורתי אמורה בייחוד בשל המצב הפוליטי הקיי� בישראל נכו� לכתיבת שורות אלו

קל וחומר שהצעת ,  תבשיל לכדי חקיקהעוברי� לנשיאת הסכמי� בעתיד הנראה לעי� שהצעת החוק
 .שפטי לממשלה את דבריו היא משענת קנה רצו� בלבדהחוק שעליה מבסס היוע� המ

על גורל� של בני זוג הומואי� ששפר עליה� בזכות יחס� האוהד של בתי המשפט כלפיה� במהל� שנת   118
, 3ש "לעיל ה, "דיני משפחות"הקר ראו , לרבות הכרה באבהות המשותפת בנדו� דנ�, ד"הפסיקה התשע

 .35–34' בעמ
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זוג העותרי
 הראשו� לא עבר כלל בדיקה גנטית להוכחת אבהותו . הרישו
 סירב לבקשת

, לאחר שסורב בידי משרד הפני
, ואילו זוג העותרי
 השני, הביולוגית של אחד מבני הזוג

הבדיקה הוכיחה . וזה הורה על עריכת בדיקה גנטית, בית המשפט לענייני משפחההופנה ל

אול
 . והדבר א� עוג� בצו בית המשפט המצהיר על כ�, את אבהותו של אחד מבני הזוג


משרד הפני
 יידע אות
 שרק האב הגנטי יוכל להירש
ואילו ב� הזוג שאינו האב ,  במרש

חשוב . טי של הילדה מבלי שיאמ� אותה תחילה כאביה המשפ
הגנטי אינו יכול להירש

 
לציי� בהקשר זה על שינוי בגישת המדינה שחל בסירובה הראשוני והתקי� לתת לילדיה

. של העותרי
 אזרחות ישראלית ולרשו
 אות
 כהוריה
 המשפטיי
 במרש
 האוכלוסי�

וכ� הובהר שמ, 9.5.2013שהוגשה לבית המשפט ביו
 , בעמדת היוע� המשפטי לממשלה

הוא להסתפק בצו הורות פסיקתי שיינת� בבית המשפט לענייני משפחה בלא כל צור� בהלי� 

ובלבד שיתמלאו התנאי
 המסוימי
 שהוא פירט
 בהודעה המשלימה מיו
 , אימו� רשמי

בצד הסכמתו למינוי האב הלא גנטי כאפוטרופוס נוס� לילד עד למת� הצו , זאת. 13.6.2013

   119.המבוקש

אבקש למקד את , מפותל ונפתל ורווי בנושאי
 ובעמדות שונות, הדי� ארו�הואיל ופסק 

דיוני בפסק הדי� בחוות הדעת המרכזיות ובקביעות המרכזיות בנושאי
 השוני
 שעלו בו 

, ל"נאור עמדה על חדשנות הלי� פונדקאות חו) כתוארה אז(כבוד המשנה לנשיא . בלבד

העניי� הוסדר הלכה למעשה בנוהל ,  לדבריה.שטר
 זכה להסדרה חקיקתית מקיפה כראוי לו

שעל פיו יש לערו� בדיקה גנטית שתוכיח את ההורות הגנטית בי� הילד ובי� ההורה , ל"חו

הדרישה לבדיקת רקמות אינה . כדי שיהיה נית� להכיר בו כהורה משפטי של הילד, המיועד

ני מת� מעמד קשורה בנטיית
 המינית של ההורי
 המזמיני
 אלא בחששות המדינה מפ

בחשש מפני סחר בילדי
 ומפני עקיפה של דיני האימו� , בישראל למי שאינו זכאי לכ�

גנטי � בפסק דינה צידדה היא בדרישת המדינה להוכיח קשר ביולוגי120.מדינתי ועוד�הבי�

וממילא לזכאותו לקבל אזרחות , כתנאי בלתו אי� להכרת ההורות המשפטית על היילוד

  : היאוכ� קבעה . ישראלית

 בי� האזרח גנטי�ביולוגיקשר להוכיח אני סבורה כי הגישה לפיה יש , לכ��אי

בדיקה [...] ל היא נכונה בבסיסה "לילד שנולד בחו) האב הביולוגי(הישראלי 

פשוט ואמי� להוכחת הורות , גנטית הוכרה זה מכבר כאמצעי מדעי יעיל

 מצהיר בית ,לאחר שמתקבלות תוצאות הבדיקה הגנטית[...] ביולוגית 

 
. נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 5–1' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו בהתאמה עניי�   119

לתנאי� השוני� שהציבה המדינה עד להשלמת הסדר העניי� בחקיקה לקבלת צו ההורות הפסיקתי ראו 
  .24' פס, ש�

על אודות הלי� בדיקת , שהתנהל כבר לפני כמה שני�, ל"לדיו� ראשוני בנוהל חו. 12–6' פס, ש�  120
14816) ��מחוזי י(ש "הרקמות הנדרש לצור� הוכחת האבהות המשפטית ראו למשל עמ�04�' פלוני נ 10

נדרש עוד על הלי� בדיקת הרקמות ה). 6.5.2010, פורס� בנבו (אזרחי – פרקליטות מחוז ירושלי�
 �6165/13 "בג; 76ש "לעיל ה, .ד.ב.מ ד בעניינו ראו למשל עניי� "ל לאחר מת� פס"להתבצע לפי נוהל חו

, לביקורת שיפוטית ואקדמית על אודות נוהל זה ).5.1.2015, פורס� בנבו (שר הפני�' ווקה אסקדר נ
, והמפלה הלכה למעשה את הזוגות המביאי� את ילד� לאוויר העול� בדר� זו, נפקד�שהוא בבחינת נוכח

, נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 39' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו למשל עניי� 
 .52–48' בעמ, 65ש "לעיל ה, מייזלס ; לפסק דינו של השופט דנציגר1' וש� פס
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ופסק דינו , המשפט לענייני משפחה על ההורות הביולוגית שהוכחה בפניו

המונחת בפני פקיד המרש
 בבואו לרשו
 את " תעודה ציבורית"מהווה 

זוהי מתכונת פשוטה . ולהקנות לילד אזרחות ישראלית, הילד והורהו

  121.בענייננו" דר� המל�"ודומני כי ראוי שתהיה בבחינת , לביצוע


היא לא ראתה בבדיקה הגנטית ,  שסירוב לבצע בדיקה גנטית יש בו כדי לעורר פליאההג

ולדידה פתוחה הדר� בפני כל מי שמעוניי� להוכיח בראיות אחרות את ההורות , חזות הכול

 122.הגנטית שלו על הילד להתייצב בפני בית המשפט לענייני משפחה לצורכי קבלת מעמד

כמת בא כוחו של היוע� המשפטי לממשלה לרשו
 הדברי
 אמורי
 בייחוד לאור הס

במרש
 האוכלוסי� את ילדו של אד
 כילדו המשפטי א� ורק על סמ� פסק די� זר המעיד על 

על המדינה לאפשר ג
 דרכי
 אחרות , לדעת כבוד השופטת. פי תוכנו על ההורות הביולוגית

,  יתר על כ�123.ל"בחולרבות הוכחת הזיקה במרפאות מסוימות , להוכחת הזיקה הביולוגית

 עימו כאביו 
יוכל ג
 ב� זוגו להירש, כאשר תוכח האבהות הביולוגית של אחד האבות

המשפטי השני של הילד במרש
 האוכלוסי� על יסוד התעודות הציבוריות שהוצגו בפני 

פקיד הרישו
 שלא יוכל להוסי� ולהתנגד לרישו
 שניה
 חר� הטענות והמענות השונות 

ע
 זאת סברה כבוד השופטת שבשל . שני
 נגד קו טיעו� מורכב ובעייתי זהשהעלו במהל� ה

, כדוגמת ענייני ירושה, ההשלכות הדרמטיות שיש להלי� קביעת ההורות המשפטית

למע� טובת הילד טוב יעשו ההורי
 א
 יסירו כל ספק בנוגע להורות
 , אפוטרופסות ומזונות

ענייני משפחה בהוצאת צו אימו� המשפטית באמצעות הלי� פורמלי בבית המשפט ל

  : וכ� כתבה היא במסקנת דבריה. ולמצער בקבלת צו הורות פסיקתי

א� שאי� זה מתחייב כחיוב שבדי� לפנות לבית המשפט לענייני , ע
 זאת

דומה כי יכולה להיות בכ� , משפחה כדי לזכות ברישו
 של ההורה השני

מחייבת בעניי� מעמדו עדי� לילד כי תושג הכרעה משפטית . תועלת ממשית

לאחרונה ניתני
 בבתי המשפט לענייני [...] כלפי ההורה שאינו הורה ביולוגי 

 �על , כאשר נחה דעתו של בית המשפט, "צווי הורות פסיקתיי
"משפחה א

בירור [...] כי לפניו הורות שיש לקובעה בצו , יסוד הראיות המוצגות לו

 
 .נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 15–14' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו עניי�   121
06�45596) 'משפחה חי(ש "ליישו� פרקטי של תובנה זו ראו תמ  122� משרד –מדינת ישראל ' ח נ.א   11

ל איננה קבילה בהלי� להצהרת אבהות "בדיקה גנטית שנערכה בחו) (4.8.2015, פורס� בנבו ( הפני�
את  א� כי נית� בבית משפט להוכיח, שמתקיי� בישראל לאחר כניסתו לתוק� של חוק מידע גנטי

  ).האבהות באמצעי� אחרי�
את . נאור) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 18–16' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטעניי�   123

כתוארו ( לבדיקה הגנטית לש� הוכחת האבהות המשפטית חידד כבוד השופט תהיזקקו�הפליאה שבאי
כחת הקשר נית� להסתפק ג� בהו, חיות) כתוארה אז(לדעת השופטת .  לפסק דינו1' רובינשטיי� פס) אז

 שכזה �לניסיו.  לפסק דינה1' ראו על כ� פס, ש או תעודת הלידה הזרה"הגנטי הדרוש על סמ� צו ביהמ
05�32901 )א"משפחה ת(ש "תמשכשל ראו �, פורס� בנבו( היוע� המשפטי לממשלה' ממט נ 14

לפיכ� . שבו מידת ההוכחה הדרושה היא מאז� ההסתברות, תביעת אבהות היא הלי� אזרחי) (9.9.2014
יש לאפשר לתובעי� לנסות ולשכנע את בית המשפט באמצעות העדי� שהגישו את ההצהרות כי יש 

05�32901) א"ת(ש "תמושוב לאחרונה ). להיעתר לתביעת� ולהכיר באבהות��היוע� ' פלוני נ   14
  ).7.8.16, פורס� בנבו (המשפטי לממשלה
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ומת� פסק די� הצהרתי בסיו
 , חהסוגיות מסוג זה בבית המשפט לענייני משפ

עשוי לאפשר בירור יעיל וענייני של הנסיבות הכרוכות בכל מקרה , הבירור

   124.בלא חשש לפיצול סטטוס ומתו� ראייה של טובת הילד[...] ומקרה 

רק קביעה שיפוטית ברורה שיחסיה
 של ב� הזוג והילד ה
 יחסי הורות לכל דבר , כלומר

בכוחה לחסו
 בעתיד , יו ע
 אביו הביולוגי ה
 יחסי הורות גמורי
בדיוק כפי שיחס, ועניי�

דבר העולה בקנה , כל טענה ומענה שהורות זו אינה הורות משפטית מוכרת לכל דבר ועניי�

לפיכ� אי� להסתפק א� ורק ברישומו הסתמי של הילד במרש
 . אחד ע
 טובת הילד

 מת� תוק� מלא ליחסי האבהות האוכלוסי� בלא לנקוט כל הלי� פורמלי שיפוטי שיית�


 לצור� המש� דיוננו חשובה 125.הקיימי
 בפועל זה מכבר או שלמצער נרקמי
 והולכי

ואי , דעתה של כבוד השופטת ארבל שלפיה יש להמתי� להסדרת ההלי� בידי המחוקק

עד , לשיטתה, לפיכ�. אפשר להסדיר זאת באמצעות חקיקה שיפוטית במסגרת העתירה דנ�

מבלי " כללית"שא בידי המחוקק נית� לרשו
 במרש
 האוכלוסי� הורות להסדרת הנו

ג
 בלא כל צור� לכלול מידע שיאפשר , להבחי� בי� הורות ביולוגית להורות משפטית

   126.להבחי� בי� ההורה הביולוגי להורה המשפטי

בשולי הדברי
 אציי� שמסכי
 אני ע
 קביעתה הראשונה של כבוד השופטת ארבל 

תי המשפט א
 ימתינו למוצא פה המחוקק בעניי� היכולת להשתמש בצו שטוב יעשו ב

וכי לא נית� לפתור סוגיה זו באמצעות חקיקה , הורות קונסטיטוטיבי בהקשר ייחודי זה

 ע
 זאת שולל אני מכול וכול את האפשרות שהעלתה בדבר רישו
 הורות 127.שיפוטית

חר� , זאת.  ביולוגי להורה משפטיבמרש
 האוכלוסי� בצורה כללית מבלי להבחי� בי� הורה

, הצעתה לתעד את ההורות הביולוגית והמשפטית בלבד במסגרת פנקס או מרש
 ייעודי

כפי שיפורט , לטעמי. ממרש
 האוכלוסי�, א
 כי בנפרד, להתנהל לצד, להצעתה, האמור

 השחיקה, ביתרונות צו ההורות השיפוטי. 1.בדיו� הנורמטיבי שאותו אערו� לקמ� בפרק ד

כשהרישו
 הוא כביכול א� ורק סטטיסטי ולצורכי , הנמשכת והולכת של מרש
 האוכלוסי�

 
כתוארה ( לפסק דינה של המשנה לנשיא 43, 37–26' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו בהתאמה עניי�   124

על התועלת הרבה העשויה לצמוח מפנייה לבית המשפט וקבלת סעד הצהרתי המכיר בקשרי . נאור) אז
  .וברא�'ג) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 27' פס, ש�ההורות המשפטית ראו 

 דרישת הוכחת האבהות הגנטית בי� אחד מבני הזוג לבי� היילוד לצור� –פוטית כפולה זו לתובנה שי  125
א� כי אי� צור� הכרחי דווקא בביצועה של בדיקה , הקניית מעמד ליילוד ורישומו במרש� האוכלוסי�

  הסכימו השופטות–ולאפשרות מכוח זה לרשו� ג� את ב� הזוג השני באמצעות צו הורות פסיקתי , גנטית
רובינשטיי� ומלצר הסכימו לקביעה הראשונה א� ) כתואר� אז(השופטי� . ארבל וחיות) כתואר� אז(

 לפסק דינה של השופטת ארבל 3' פס, 57ש "לעיל ה, ש�ראו בהתאמה . חלקו על הקביעה השנייה
בשל חשיבות� של שתי הדעות . רובינשטיי� ומלצר, חיות) כתואר� אז(ובפסקי דינ� של השופטי� 

לסיכו� הדעות . 1החולקות האחרונות להמש� הדיו� שלנו אבקש לדו� בדבריה� באריכות להל� בפרק ד
 . 6' פס, 123ש "לעיל ה, ממטהשונות שנאמרו בעניי� ראו עניי� 

� כל צור� בדרישת הלי� אשרורה של הכרה בפסק די� זר או בתעודת לידה זרה אי, לדעתה, בדומה לזה  126
 6' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו עניי� . משפחה כפי שדורש כבוד השופט מלצר לענייני בבית משפט

   .מלצר ראו ש� בפסק דינה) כתוארו אז(על דרישתו זו של כבוד השופט . לפסק דינה של השופטת ארבל
מסודר ומפורט בנוגע , מטבע הדברי� ראוי שהמחוקק הוא זה שיאמר את דברו באופ� מפורש: "וכלשונה  127

פתרונה של סוגיה זו מחייב הסדרה בחקיקה ולא יהא זה נכו� לעשות זאת [...] לכל הלי� מסוג זה 
 .ק דינה של השופטת ארבל לפס6–4' פס, ראו ש�". במסגרת העתירה הנוכחית
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הפיצול ההול� וגובר בי� המציאות הביולוגית . בעייתית מאוד בעיניי, עיבוד נתוני
 בלבד

ובי� המציאות המשפטית הנקבעת על פי הרישו
 במרש
 האוכלוסי� מערער את המשמעות 

שבה ההלכה , ילדי
 במדינה יהודית ודמוקרטית–קשרי הורי
העמוקה והרחבה יותר שיש ל

הביולוגית היא עדיי� שחק� מרכזי מאוד ה� �היהודית ותובנותיה בדבר ההורות הטבעית

לכל הפחות בהקשר של רישו
 ההורות , אשר על כ�. בהיבט המשפטי וה� בהיבט החברתי

גנטית ובי� �יולוגיתיש לעשות כל מאמ� לשמר את הזיקה שבי� ההורות הב, המשפטית


  .ההורות המשפטית הנרשמת במרש

נאור בעניי� התועלת ) כתוארה אז(אול
 לא הכול היו תמימי דעי
 ע
 כבוד השופטת 

ודאי , הממשית העשויה לצמוח לעותרי
 מפנייה לבית המשפט וקביעת הורות
 המשפטית

 היחסי
 המשפטית כדי להסדיר את מערכת, כאשר זו תיקבע א� ורק על סמ� היסוד הגנטי

לדעת כבוד , מחד גיסא. פורמלית באמצעות קבלת צו אימו� ולמצער צו הורות פסיקתי

אי� לקבוע מסמרות בקביעה שלפיה בית המשפט אינו רשאי , וברא�'ג) כתוארו אז(השופט 

למסקנה זו הגיע הוא לאור . לתת צו הורות פסיקתי אלא כאשר תוכח ההורות הגנטית

פוגעת , ולמצער צו הורות פסיקתי מהאב הנוס� הלא גנטי, צו אימו�התובנה כי דרישת 

 אול
 128.שכ� בפועל הנפגעי
 העיקריי
 מדרישה זו ה
 בני זוג מאותו המי�, בזכות לשוויו�

לטעמי טיעו� זה שוברו בצידו בשל דרישתה הזהה של המדינה להלי� זה ג
 בזוגות 

אומנ
 נכו� הוא שלא מעט מהזוגות . ל"הטרוסקסואלי
 שהולידו את ילד
 בפונדקאות חו

ובכ� , מדובר בהבדל כמותי ולא איכותי, אול
 לדעתי, מיניי
�הנדרשי
 להלי� זה ה
 חד

 אול
 ממשי� הוא וקובע כי ג
 דרישת ההוכחה 129.ניטל עוקצו של טיעו� ההפליה הפסולה

טיעו� , י� בשל תחולתה רובה ככולה על זוגות בני אותו המ�הגנטית פוגעת בזכות לשוויו

בכוחו של בית המשפט לית� צו , לשיטתו. מטיעונו הראשו�, ג
 לטעמי, שכוחו רב יותר

ונית� להסתפק בבחינה , הורות פסיקתי בלא כל כורח בהוכחת ההורות הגנטית דווקא

מהו טיב הקשר שבי� ההורי
 , פרטנית של כל מקרה לגופו א
 מדובר בהורות כנה ואמיתית

א
 נחה דעתו של בית . ומהי טובת הילד בנסיבות המקרה, הילדהלא ביולוגיי
 לבי� 

. בידו לית� את צו ההורות המבוקש א� בלא כל צור� בקיומה של בדיקה גנטית, המשפט

, שבה
 יעלה חשש לקיומה של זיקה גנטית בי� הא
 הנושאת ליילוד, במקרי
 נדירי
 בלבד

הגדיל , מאיד� גיסא 130.ורית זויוכל בית המשפט לדרוש הוכחות נוספות לשלילת זיקה ה

קבע שאי� לקבל את , א
 כי בנחרצות רבה, לעשות כבוד השופט דנציגר שבקצירת האומר

נאור שלפיה הרישו
 במרש
 האוכלוסי� אינו מקנה דבר ) כתוארה אז(דעת כבוד השופטת 

 
וברא� נית� לראות המש� ישיר של הטיעו� על ההפליה המובנית 'ג) כתוארו אז(בביקורת של השופט   128

מיניי� כתנאי להכרת� כהורי� �א� ורק מזוגות חד" רישיו� הורות"המצרי� , הקיימת במשפט הישראלי
לטיעו� . ש הוא הטרוסקסואלידבר שאינו נדרש כלל ועיקר כאשר הזוג המבק, המשפטיי� של הילד

" רשיו� הורות"הכללי בעניי� ולהתמקדות רבה יותר בפסק הדי� מושא דיוננו ראו בהתאמה צבי טריגר 
 .65ש "לעיל ה, קלעי; )2010, תמר מורג עורכת (389 זכויות הילד והמשפט הישראלי

הסבורה שלא הונחה , חיות) כתוארה אז(ת טיעו� בעייתי בעיניי זה צועדת השופטת בכיוו� נוס� של דחיי  129
בפני בית המשפט כל תשתית עובדתית המלמדת כי הקבוצה המרכזית שעליה חלי� בפועל הסדרי 

ולכ� קשה לקבל את הטיעו� בדבר הפליה תוצאתית של בני הזוג , ל ה� בני זוג מאותו המי�"פונדקאות חו
 .  לפסק דינה3' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממט ראו עניי� ,מיניי��החד

 .וברא�'ג) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 37–36; 15–2, 1' פס, ש�  130
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נו ובלא כל הלי� פורמלי משלי
 תיוותר מערכת היחסי
 שבי, לב� הזוג שאינו ההורה הגנטי

המרש
 הוא , לשיטתו. והמעמד המשפטי כלפי הילד יהיה לא ברור, ובי� הילד תלויה באוויר

ואי� כל , ודי ברישו
 בו כדי להקנות מעמד משפטי לכל דבר ועניי�, בבחינת חזות הכול

 לדיו� וביקורת מעמיקי
 ונרחבי
 יותר במנעד 131.צור� בנקיטת הלי� משפטי נוס� בעניי�

  .בפרק ה של המאמר, סוק לקמ�דעות אלו אחזור לע

בפסק הדי� הראשו� שנית� לאחר מכ� בבית המשפט לענייני משפחה עסק בית המשפט 

בבני זוג הומואי
 המנהלי
 חיי
 משותפי
 זה כמה שני
 ושהביאו את ילד
 בהלי� 

הביצית שהושתלה ברחמה נתקבלה . ל באמצעות פונדקאית אמריקאית"פונדקאות חו

 האבהות הגנטית של האב הגנטי 132.הופרתה בזרעו של אחד מה
מתורמת אנונימית ש

ועתירת
 הייתה , הוכחה בבדיקת רקמות שמכוחה הוא הוכר בבית המשפט כאביה המשפטי

היוע� המשפט . בדרישה להכיר ג
 באבהות הנוספת של ב� הזוג שאינו האב הגנטי


 מסר מגד�ממטא� לאור ההתפתחות שהייתה בעניי� , לממשלה התנגד בתחילה לבקשת

 .ולפיה נית� לית� צו הורות פסיקתי בהלי� זה בכפו� לצור� בקבלת תסקיר, הודעה משלימה

כפי שקורה , את בני הזוג המזמיני
 היכרות מוקדמת הואיל והעובד הסוציאלי אינו מכיר


עלול ההלי� לארו� זמ� רב יותר בשל הצור� בעריכת , ארצי בישראל�בהלי� פונדקאות פני

הסתמ� בית , בשל היעדר חקיקה מסודרת בעניי�. כזה הדורש בדיקה רחבה יותרתסקיר ש

וה� על העמדה המעודכנת של היוע� המשפטי מגד �ממטהמשפט בהכרעתו ה� על עניי� 

ולא נותר , לממשלה בעניי� שלפיה מוסכ
 על הכול שנית� להסתפק במת� צו הורות פסיקתי

בית המשפט בפתח הדברי
 וקובע כי אי� כל לפיכ� מקדי
 . לו אלא לדו� בצור� בתסקיר

וכי העניי� נתו� , חובה לקבל תסקיר כתנאי בלתו אי� למת� צו הורות פסיקתי בהקשר זה

   133.לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט

מחוק ההסכמי
 , ל"פונדקאות חו, במסגרת נימוקיו מעלה הוא שנית� להקיש לנדו� דנ�

לחוק נית� להסיק כי צו ההורות נועד בראש ובראשונה מדברי ההסבר . כמקור השראה בלבד


דבר שבנדו� דנ� אינו , לנתק את זיקתו של היילוד מהיולדת ולייחסו להורי
 המזמיני

על זרועות , ואילו המדינה, שכ� הא
 הנושאת יצאה זה מכבר מתמונת ההורות, רלוונטי כלל

נות המהותית בביצוע ההלי� השו, לטעמו. טר
 נכנסה להלי�, הרווחה ופקידי הסעד שבה

הואיל ובתיק בית . גורר א� שוני בתוצאה המשפטית בכל הקשור בצור� להזמי� תסקיר

השוות ער� , המשפט יש הוכחות רבות המלמדות על האבהות המשפטית המבוקשת

אי� הכרח , והואיל והדבר נתו� ממילא לשיקול דעתו המלאה של בית המשפט, לתסקיר

 בסיו
 הדברי
 מציי� בית המשפט 134.ר בלבד את הזיקה המבוקשתלקבוע על יסוד תסקי

 
המשנה ' בנקודה זו שבה השופטת חיות וצידדה בדעת כב.  לפסק דינו של השופט דנציגר4' פס, ש�  131

שטוב יעשו העותרי� א� יעגנו בדר� , נאור וכנגד דעתו החולקת של השופט דנציגר) כתוארה אז(לנשיא 
את האבהות המשפטית הכפולה בשל טובת הילד וטעמי�  – בצו הורות פסיקתי –משפטית מתאימה 

 . לפסק דינה של השופטת חיות2' פס, ראו ש�. נוספי�
  .36ש "לעיל ה, ל.אעניי�   132
 . 49' פס, ש�  133
שהכיר בצו הורות פסיקתי , לתקדימי� דומי� נוספי� שניתנו בידי השופט אליהו. 62–60' פס, ש�  134

 )א"משפחה ת(ש "של תמראו למ, א� בלא כל צור� בתסקיר, באבהות הכפולה של בני הזוג ההומואי�
14253�10� ג� ארבע שני� לאחר �צו ההורות יכול להינת) (14.12.2014, לא פורס� (ש"היועמ' נ. כ.מ 14
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שמסקנה זו א� עולה בקנה אחד ע
 טובת הילד במניעת הלי� ארו� ומסורבל של קבלת 

וברצו� שלא לפגוע , שא� היוע� המשפט לממשלה מודה שהוא יאר� זמ� רב, התסקיר

  .ההכרה המשפטית של אחד מה
�בשוויו� בי� הצדדי
 באי

 ניתנו שני פסק די� 2014וכבר בחודש מאי , חודשיי
 מאז נית� פסק די� זהלא חלפו 

ל אי� "במסגרת הלי� פונדקאות שנעשה בחונוספי
 בעניי� המצדדי
 א� ה
 בתובנה שלפיה 

אתמקד בפסק  135.קתיילמת� צו הורות פסבלתו אי� חובה להורות על קבלת תסקיר כתנאי 


שבו אומנ
 הוסכ
 שנית� להכיר באבהות , .ד.א.מ� עניי, הדי� המקי� והמפורט מבי� השניי

א� המחלוקת נסבה על דרישת , המשפטית של ב� הזוג באמצעות מת� צו הורות פסיקתי

, העשוי לארו� קרוב לשנה, היוע� המשפטי לממשלה כתנאי מקדמי לכ� להגיש תסקיר

 הלי� בית המשפט עמד על כ� שטר
 הוסדר. דרישה שהתובעי
 התנגדו לה מכול וכול

� א
 הצור� בתסקיר "וכ� טר
 הוכרע בבג, כפי שהיה נכו� וראוי, ל בחקיקה"פונדקאות חו

חר� החשיבות הרבה שהוא מייחס . הוא תנאי בלתו אי� לקבלת צו ההורות המבוקש

סובר הוא , בלא כל קשר לנטייתו המינית של המבקש להיות מוכר כהורה משפטי, לתסקיר

�, כבנדו� דנ�,  א� אי� הוא נצר� בהכרח בהקשר הרחב יותר,שמקורו נעו� בהלי� האימו

  . בקביעת ההורות המשפטית שלא על דר� זו

, במציאות העגומה ובתקני
 החסרי
 שבה נתו� כיו
 השירות למע� הילד, יתר על כ�


ועד קבלתו מצויי
 היילוד וההורי
 המזמיני
 במציאות , הלי� זה עלול לארו� כמה שני

לפיכ� קובע הוא מפורשות כי . אינה עולה בקנה אחד ע
 טובת הילדש, בעייתית מאוד

לדידו נית� לקבל השראה בלבד מצו ההורות הקבוע בחוק ההסכמי
 על הצור� בתסקיר 

הותיר הוא בכוונת , א
 צור� יש בתסקיר א
 לאו, צ"משלא פסק בג"אול
 . הכרו� על עקבו

בבחינת ערכאה ראשונה אשר , המכוו� את השאלה פתוחה לבית המשפט שבכא� לענות ב

 מעלה את מגד�ממטפשט קריאתו של עניי� ,  לשיטתו136".דעתה תיבח� במעלה המדרג

 יש מקרי
 שבה
 –נסיבות �והדבר הוא תלוי,  לתסקיר כאפשרית בלבדתהצור� בהיזקקו

אלא די בראיות , ואילו במקרי
 אחרי
 אי� כל צור� בחובה אוטומטית שכזו, יידרש תסקיר

לפיכ� מסכ
 הוא שכל עוד המחוקק לא אמר את דברו מפורשות . ות הקיימותהמסוימ

א� אי� כל חובה ,  בו רק בעת הצור�רהתסקיר אינו אלא בבחינת כלי עזר שיש להיעז, בעניי�

ג
 , השופט אליהו' ושנינו ג
 כב] ...[: "ומוסי� הוא וקובע. ל"שכזו בכל מקרי פונדקאות חו

 566/11צ "בגנאור ב] כתוארה אז[ השופטת המשנה לנשיא יכולי
 לסמו� על דברי, אני

 
03�36474) א"משפחה ת(ש "תמ; )לידת היילוד בלא כל צור� בתסקיר�משרד הרווחה ' נ. ל.א 15

בשולי הדברי� אציי� פסק די� עדכני נוס� שנית� ). 27.7.2015, לא פורס� (א"ת –והשירותי� החברתיי� 
02�62950) א"משפחה ת (ש"ראו תמ. בעניי� בידי השופט שני�משרד הרווחה ' נ. ח.ש.וא. ח.ש.נ 15

שהמציאה לי , ד ויקטוריה גלפנד"אני מודה לעו). 29.7.2015, לא פורס� (א"ת –והשירותי� החברתיי� 
 .העתקי� מהחלטות אלו שלא פורסמו

08�4355) א"משפחה ת(ש "תמראו   135� ;)8.5.2014, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' נ. ד.א.מ 13
01�50794) א"משפחה ת(ש "תמ�לשכת העבודה והרווחה תל  –היוע� המשפטי לממשלה ' פלוני נ 14

 . )פלוניעניי� : להל� ()27.5.2014, פורס� בנבו( אביב
אני סבורה  ("17' פס, ש�, לוניפלמסקנה דומה ראו עניי� . 44, 34–32' פס, 135ש "לעיל ה, .ד.א.מעניי�   136

כי במקרה שבפני אי� חובה להורות על קבלת תסקיר סעד כתנאי למת� צו הורות פסיקתי וכי הזמנת 
 ").התסקיר הינה עניי� הנתו� לשיקול דעתו של השופט היושב בדי� בהתא� לנסיבות המתאימות



  –הורות משפטית מ� הדי� ומ� הצדק   ח"עתש מז משפטי�

  ו הנורמטיביי הראויי של צו ההורות הפסיקתיגבולותי

153  

ל נכוני
 הדברי
 בשינויי
 "לדעתי באי� חוק לעניי� פונדקאות חו] ... []מגד�ממטעניי� [

  137".בי
 ג
 לעניי� דרישת תסקיריהמחוי

ולדידו אי� טע
 לבחו� את העניי� , הילדבסיו
 פסקו פונה הוא לסקור את היבט טובת 


כדר� שאי� המדינה עושה זאת בהליכי אימו� או , רק לאחר מסירת הילד להוריו המיועדי


לפיכ� דוחה הוא את הדרישה לתסקיר כמעשה . ארצי�בהלי� נשיאת עוברי
 פני

 ובידי בית המשפט לוותר על דרישת, אלא כל מקרה ונסיבותיו המיוחדות, "אוטומטי"

בית המשפט תמה על , לא זו א� זו. התסקיר כאשר מונחות לפניו ראיות המייתרות אותו

, חובה שאינה עומדת במבח� השכל הישר, עמדת המדינה המצריכה פע
 אחר פע
 תסקיר

אשר . והוא מקיי
 מערכת יחסי
 טובה ע
 שני אבותיו, במקו
 שהילד גדל זה מכבר בבית

ואי� כל , ית� להסתפק בחומר הראיות הקיי
 בפני השופטבנדו� דנ� ובדומי
 לו נ, על כ�

   138.צור� בתסקיר לש
 מת� צו ההורות המבוקש

נמצאנו למדי
 אפוא שיפה כוח
 של בני זוג המביאי
 את ילד
 לאוויר , קיצורו של עניי�

מכוח
 של בני זוג העושי
 זאת , שרוב
 ככול
 ה
 הומואי
, ל"העול
 בפונדקאות חו


, זאת. הטרוסקסואלי
 בלבד, לעת הזו, שבשל גזרת המחוקק ה
, צי בישראלאר�בהלי� פני

ודי , שכ� בני הזוג ההומואי
 פטורי
 מלהוכיח את זיקת
 הגנטית של שניה
 אל היילוד


ויכולי
 ה
 להירש, בהוכחה של אחד מה
 בלבד 
 כשני הוריו המשפטיי
 במרש

ואילו , מות א� בלא כל צור� בתסקירולדעות מסוי, האוכלוסי� באמצעות צו הורות פסיקתי


ג
 , ההטרוסקסואלי
 לא יוכלו לקבל את ההכרה המשפטית באימהותה הנוספת של הא

   .בלא קבלת צו הורות וביצוע תסקיר כתנאי מקדמי לקבלתו, כאשר היא הא
 הגנטית

  

  

 
נימוק נוס� לייתור הצור� בתסקיר בהקשר של פונדקאות . 58–51' פס, 135ש "לעיל ה, .ד.א.מעניי�   137

ל עולה בפסק דינה של השופטת גליק והנעו� בהבדל המהותי שבי� ראשוניות שלב ביצוע התסקיר "חו
: וכלשונה. ל"בהלי� הישראלי ובי� השלב המתקד� יחסית שבו נעשית בדיקה זו במסגרת פונדקאות חו

ל הקטי� מגיע לישראל לאחר שנבדק הסכ� הפונדקאות ויש "ובהליכי פונדקאות המתבצעי� בחומאחר "
וא� בדר� כלל נית� פסק די� במדינה זרה אודות , חוות דעת שהקטי� הינו ילד� של ההורי� המיועדי�

השוני� באופ� מהותי , נראה כי קבלת התסקיר איננה הכרחית בהליכי� אלו, קשרי ההורות של הקטי�
 .23' פס, 135ש "לעיל ה, פלוניראו עניי� ". מהליכי הפונדקאות המתבצעי� במדינת ישראל

אי� חובה שלפיה , השופטת גליק אומנ� מסיקה מסקנה דומה. 85–67' פס, 135ש "לעיל ה, .ד.א.מעניי�   138
על בית המשפט להורות על קבלת תסקיר אלא נית� להכריע בתביעה ג� על סמ� ראיות אחרות שיובאו 

ויודגש אי� בהכרעתי זו כדי : "בסיו� דבריה מעלה היא את הארת האזהרה הבאה, אול�. ש"בפני ביהמ
, ל"שנערכו בחולקבוע מסמרות לגבי כל תביעה למת� צו הורות פסיקתי המתייחסת להליכי פונדקאות 

 וביחס לאותו – טובתו הקונקרטית של אותו קטי� –אלא יש לשקול בכל תביעה ותביעה את עקרו� העל 
. )29' פס, 135ש "לעיל ה, פלוניעניי� (" עקרו� העל יש לבחו� הא� יש צור� בהגשת תסקיר א� לאו

, א� כי בזוגיות הטרוסקסואלית בלבד, המצדדת א� היא בתיקו� החוק הקיי�להצעה חקיקתית דומה 
יהיה די בכ� כדי לקבל צו הורות פסיקתי , ולפיה א� הוכחה ההורות הגנטית של שני ההורי� המיועדי�

הצעת חוק הסכמי� , 1930/19/כ עדי קול פ"ראו את הצעת החוק של ח, בלא כל צור� בקבלת תסקיר
, 2013–ד"התשע, ) תסקיר עובד סוציאלי–תיקו� ) (ישור הסכ� ומעמד היילודא(לנשיאת עוברי� 

www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1930.rtf.  
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  היתרונות והחסרונות של צו ההורות הפסיקתי. ד

  היתרונות .1

  וטי מסודר שיקבע את ההורות המשפטיתקיומו של הלי� שיפ) א(

אבקש לעמוד בקצירת האומר על , המונה את יתרונות צו ההורות הפסיקתי, פרק זה�בתת

בקיומו של הלי� משפטי מסודר שיכיר בסופו של הלי� בהורות , לטעמי ,הצור� האקוטי

 הדברי
 יפי
 ג
 כאשר מדובר. מת� הצו –המשפטית המבוקשת באמצעות הסעד המבוקש 

א� נכוני
 ה
 שבעתיי
 כאשר מדובר במת� צו , דקלרטיבי בלבד�במת� צו הורות פסיקתי

יתרונות אלו נכוני
 להיעדרו של כל הלי� שיפוטי מובנה וסדור . הורות קונסטיטוטיבי

בלא לנקוט כל הלי� פורמלי , זאת. המסתפק ברישומו הסתמי של הילד במרש
 האוכלוסי�

, כפי שעלה לא אחת מפי העותרי
, י מלא לקשרי ההורותמשפטי שיית� מת� תוק� שיפוט

ולחלופי� כאשר מדובר במת� הסעד בידי בית המשפט כמבוקש כחותמת גומי וכלאחר יד 

מהסגה האנושית הכואבת של עניי� , לדעתי, הלקח המרכזי והחשוב ביותר, ואכ�. בלבד

   . הוא הצור� האקוטי לפקח על כל הלי� פריוני הנרק
 פלונית"בג

כל זאת בחיוב עיגונ� של ההסכמות בחוזה ערו� כדת וכדי� והעברת� תחת שבט 

כדוגמת הוועדה לאישור , תהביקורת הקפדנית של המדינה באמצעות ועדה אדמיניסטרטיבי


המדינה . ולחלופי� באמצעות אישור שיפוטי שיית� בית המשפט, הסכמי
 לנשיאת עוברי

ובראש , לל חששות ואינטרסי
 ציבוריי
העלתה ושבה והעלתה בדיוני
 השוני
 ש

, בעיקר בהלי� נשיאת עוברי
, שאות
 יש לבחו� בכל הלי� פריוני,  טובת הילדהובראשונ

לבחו� את ההסכ
 הנרק
 , באחת משתי האפשרויות הללו, ולפיכ� רק מת� אפשרות למדינה

י לטעו� כפי שביקשת,  לטעמי139.טענות ומענות מעי� אלו, ולמצער לצמצ
, יוכל למנוע


אי� מנוס אלא , א
 חפצי
 אנו להכיר בתוקפ
 של הסכמי פריו� פרטיי
, במחקרי
 קודמי

מהכפפת חופש החוזי
 הפרטי הנית� בידי הצדדי
 להביא את ילד
 לאוויר העול
 כ� או 


, כשמירה על זכויות הצדדי
 השוני
 להלי�, אחרת לערכי
 ולאינטרסי
 חברתיי
 שוני

   140.יות הילד העתיד להיוולדובראש ובראשונה זכו

היתרו� הבולט הראשו� הגלו
 בצו ההורות הפסיקתי הוא יכולתו של בית המשפט לנהל 

בעמידתו על זכויות , בשמיעתו את טענות ומענות הצדדי
, מסודר ומובנה, הלי� שיפוטי

הצדדי
 השוני
 להלי� ובשמירתו על האינטרסי
 השוני
 שלה
 ובעיקר בבחינתו את 

דומה עד , הלכה למעשה, בכ�. ת טובת הילד ושמירת זכויותיו העתידיות השונותדוקטרינ

 �, שניה
 מקיימי
 הלי� שיפוטי –מאוד הלי� צו ההורות הפסיקתי להלי� מת� צו האימו

שלדעת חלק מהשופטי
 א� מצרי� קבלת תסקיר כתנאי בלתו אי� לש
 ניתוק הילד מהזיקה 

 
 –ש "היועמ(לדידו של הנתבע ] ...[ ("44' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� כדוגמת הטיעו� הבא המובא ב  139

הדבר עשוי לפגוע בסופו של יו� בטובת הקטי� כאשר הורות שאינה ביולוגית תקבע באופ� ) מ"י
 ").אוטומטי כמעט ללא פיקוח ולו מינימאלי של המדינה ומבלי שנבחנה טובת הקטי�

 לצור� בהכרה בהורות ההסכמית כמכוננת � פלונית" בגעניי� לביקורת ולהערכת תרומתו העצומה של  140
� ורק כאשר הדבר נעשה בצורה מסודרת ומפוקחת בידי המדינה ראו יחזקאל מרגלית הורות משפטית א

, "ככה לא בוני� הורות" וביתר הרחבה מרגלית )2015 (103 ,29 עור� הדי�" תביאו חוזה? רוצי� ילד"
  .13ש "לעיל ה
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ות המשפטית של ההורי
 שיזמו את ההלי� הפריוני להוריו הקודמי
 באימו� וההכרה בהור

רק בכוחו של הלי� מסודר ומובנה שכזה ליצור את . בהקשרי
 השוני
 שבה
 דנו במאמר

ההורות המשפטית המבוקשת ומת� הכרה רשמית בהורות הנרקמת והולכת בידי המדינה 

, ני
 לואגב וידוא שההלי� נעשה בצורה הנכונה והמיטבית ביותר עבור הצדדי
 השו


   141.ולמצער בווידוא שאי� הוא פוגעני ואינו מזיק לאחד מה

  שוויו�) ב(

, א
 כי האקוטית, יתרו� נוס� חשוב מאוד של צו ההורות הפסיקתי הוא יכולתו הגמישה


לאומיי
 �בי�, מבני משפחה והליכי הסכמי
 לנשיאת עוברי
, להשוות בי� מגדרי


השוות את הלי� רכישת האבהות המשפטית בידי  יכולתו ל– מגדרי�. ארציי
 כאחד�ופני

 
האב המזמי� להלי� רכישת האימהות המשפטית בידי הא
 המזמינה בהלי� נשיאת עוברי

הדבר חשוב בייחוד משו
 שא
 נצרי� את הא
 לאמ� את הילד . בזוגיות הטרוסקסואלית

 בהוכחת ואילו הגבר אינו נדרש לעשות כ� אלא די, כדי להיות מוכרת כאימו המשפטית

בייחוד כשהיא ג
 ,  הדבר פוגע בא
 ומטיל דופי בקשר שלה ע
 היילוד142,אבהותו הגנטית

 השוואת – מבני משפחה 143.ויוצר אבסורד בצור� לאמ� את ילדה שלה, הא
 הגנטית

 לרכוש הורות משפטית עבור שני בני הזוג בהליכי 
יכולת
 של בני זוג הטרוסקסואלי


ושני בני , ונה באמצעות הלי� של הסכמי
 לנשיאת עוברי
ובראש ובראש, הפריו� השוני

לא . המבקשי
 א� ה
 להיות מוכרי
 כשני אבות או אימהות משפטיי
 לילד, לסבי�זוג הומו

 
לעיל , פלוניתעניי� ת קיומו של הלי� מסודר שכזה ראו למשל לקביעות השיפוטיות המצדדות בחשיבו  141

לעיל כי יש צור� ] וחוק האימו�" פונדקאות"חוק ה[כ� נית� ללמוד משני החוקי�  ("102' פס, 36 ש"ה
לעיל , אלמוניעניי� ; ")ה�לקיי� הלי� משפטי מסודר המכיר ויוצר את קשר ההורות בי� ההורי� לילדי

מדובר בהלי� משפטי מסודר ] הלי� אימו� ותביעה לקביעת האימהות[בשני המקרי�  ("56' פס, 36ש "ה
י "עפ ("63' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� ; ")בו לצדדי� זכות טיעו� ובחינת מלוא הטענות הספציפיות

יש צור� לקיי� הלי� משפטי מסודר המכיר ויוצר ] וחוק האימו�" פונדקאות"חוק ה[ל "שני החוקי� הנ
לתמיכה בקביעה האחרונה המובאת בגו� הדברי� "). את קשר ההורות בי� ההורי� המיועדי� לילדיה�

נאור ) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 26' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו למשל עניי� 
, איננו ניכר' צו הורות פסיקתי'ל' צו אימו�'המשיבי� הבהירו בעמדת� העדכנית כי ההבדל המעשי בי� ("

 36'  ש� פס;")וכי שני ההליכי� מחייבי� לשיטת� קבלת תסקיר של עובד סוציאלי בטר� יינת� הצו
 .ועוד

ההיבט "ל בלא "על החשיבות בהכרה באימהות המשפטית של הא� הגנטית בהלי� פונדקאות חו  142
לעיל , ג.משאפשר שיהיה למשפט שאינו מכיר באימהותה אלא באמצעות אימו� ראו עניי� " המשפיל

לנכו� לקבל את עמדתה הערכית והרגשית של המבקשת לקבל סעד של אני רואה  ("29' פס, 98ש "ה
על "). לתחושתה, ממנו" נחות"הצהרת אימהות דוקא לאור הקשר הגנטי המוכח בינה לקטי� ולא סעד ה

 חד נישואי�"ראו צבי טריגר , בהקשר של אי הכרה בנישואי חד מיניי�, ההיבט המשפיל של המשפט
" במשפט ההטרופיליה ההומופוביה ועליית ירידת :האמריקני יו�העל המשפט בית בפסיקת מיניי�

 . )2013( 27, 14  הארות פסיקהימבזק –זכויות אד� : המשפט ברשת
אני רואה חשיבות בלהשוות את : "30' פס, 98ש "לעיל ה, ג.מעניי� : יפות לעניי� זה הקביעות האלה  143

אינני רוצה להפלות את [...] האב �הא� לזה של המבקש�ה ההורי והמשפטי של המבקשתמעמד
התובעי� : "21' פס, 36ש "לעיל ה, אלמוניעניי�  ;"המבקשת ולהעניק לה מעמד אחר או בדר� אחרת

, התובעי� מדגישי� כי מדובר בהלי� פוגעני. ש בתוק�"כ היועמ"י ב"מתנגדי� להלי� האימו� הנדרש ע
 ".אשר מטיל ספק בהורותה של התובעת ובקשר שלה ע� הקטינה
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למותר לציי� שכל הלי� משפטי אחר אינו אפשרי לעת הזו א
 מדובר בהלי� נשיאת עוברי


ועדי
 א� ורק לזוגות הטרוסקסואלי
 שכ� הלי� זה וצו ההורות המסיי
 אותו מי, ארצי�פני


  .כדוגמת אימו� ואומנה לילד, לעת הזו, או שהוא קשה ומורכב עד כמעט בלתי קיי

 חשדנות המדינה על – ארציי��לאומיי� ופני��הליכי הסכמי� לנשיאת עוברי� בי�

ל היא אינהרנטית ומובנית כמעט בכל "זרועותיה השונות כלפי הליכי
 אלו הנעשי
 בחו

מיניי
 שבחרו בדר� �ודאי כשמדובר בזוגות חד, יכי
 שהגיעו להכרעות בית המשפטההל


בכ� הפכו הלכה למעשה ההורי
 המזמיני
 . חתחתי
 זו להביא את ילד
 לאוויר העול


פע
 אחר פע
 קובעי
 השופטי
 . א� שלא בהכרח אלו ה
 פני הדברי
, לחשודי
 מידיי

את המסמכי
 שאות
 , את ההורי
 המזמיני
כי מאחר שעמדה למדינה האפשרות לחקור 

והמדינה לא , ל שהיו קשורי
 להלי� הולדת הילד"ה
 ממציאי
 ואת הגורמי
 השוני
 בחו

ביושר
 וברצינות כוונת
 של ההורי
 , אי� היא יכולה להטיל דופי באמינות
, עשתה כ�

ת המיעוט של בדע,  יתר על כ�144.ל"המזמיני
 להפו� להורי
 מיטיבי
 ליילוד שנולד בחו

עלה ברורות כי כל עוד לא הוכח ביצוע ש "היועמעניי� שרו� במחוזי ב�כבוד השופטת לבהר

יש להשוות את יחס המדינה להורי
 מזמיני
 אלו להורי
 המזמיני
 , פעולות פסולות


ואי� להקשות על הראשוני
 יותר , ארצי שכזה�שהביאו את ילד
 באמצעות הלי� פני


,  לפיכ� יש משנה חשיבות לאפשר את ההכרה בהורות המשפטית145.מאשר על האחרוני

בלא כל , ל"ג
 של מי שהביא את ילדו לאוויר העול
 בחו, באמצעות צו ההורות הפסיקתי

כדר� שהמדינה מאפשרת הכרה זו במי שהביא את ילדו לאוויר , קשר לנטייתו המינית


  .ארצי�העול
 בהלי� פני

  הלי� מהיר ואמי�) ג(

� הנעו� בצו ההורות הפסיקתי הוא היכולת לקבוע מיהו ההורה המשפטי של הילד יתרו� נוס

כדוגמת צו האימו� או ,  בשונה מכל הלי� שיפוטי אפשרי אחר146,במהירות וביעילות

לש
 ביסוס ההבדל . לחלופי� ניהול משפט שהכול מודי
 שעלולי
 ה
 לארו� זמ� רב

יש להטעי
 שבסופו , מהיר מצו האימו�האמור להיות , המהותי שבי� צו ההורות הפסיקתי

 
לביקורת חריפה על עמדתה הבלתי מתפשרת של המדינה . 65ש "לעיל ה, לקביעה הראשונה ראו קלעי  144

10�21206) צ" ראשלמשפחה(ש "בעניי� קרוב ראו למשל תמ� לשכת רישו� –משרד הפני� ' ל נ.א  10
�ש "ש העליו� ולמרות הנחיית בימ"למרות הנחיית ביהמ) ("2.1.2012, פורס� בנבו (19' פס, האוכלוסי

ש העליו� "ש מהוראות ביהמ"כ היועמ"ש העליו� התעל� ב"זה שיש להתייחס להוראת ביהמ
חסרת ,  מטע� התובעי� והמשי� לעמוד על עמדתו הדווקניתלא ביקש לחקור את המצהירי�, ומהנחיותיו

' פס, 135ש "לעיל ה, פלונילקביעות השיפוטיות בנושא דנ� ראו למשל עניי� "). הגמישות והפשרות
ש "לעיל ה, ג.מעניי�  ;65' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� ; 95' פס, 135ש "לעיל ה, .ד.א.מעניי� ; 36–35
 . ועוד30' פס, 98

כל עוד אי� הסדר חוקי ("שרו� � לפסק דינה של השופטת לבהר3' פס, 70ש "לעיל ה, ש"היועמראו עניי�   145
וכל עוד על פי הראיות שהוצגו בפניו לא השתכנע בית המשפט כי ההורי� פעלו באופ� , המחייב זאת

  אי� מקו� לנהוג באופ� שונה מהלי� הפונדקאות באר�–המעלה חשש כי בוצעו פעולות בלתי כשרות 
]...[ .(" 

התובעי� מדגישי� כי טובת הקטינה  ("22' פס, 36ש "לעיל ה, אלמוניו� זה ראו למשל עניי� להדי� לטיע  146
 ").כי המדינה תדע מי אמה במהירות
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של דבר בהלי� הראשו� מושא דיוננו הילד גדל זה מכבר בידי הפרטי
 המבקשי
 להיות 


ואי� בית המשפט מתבקש אלא לעג� משפטית את המציאות , מוכרי
 כהוריו המשפטיי

שבו , בשונה מהלי� מת� צו ההורות הקבוע בחוק ההסכמי
, זאת. הפרקטית הקיימת

וש
 יש , שי
 צווי בית המשפט שיכוננו את מערכות היחסי
 שיתרקמו בפועלמתבק


 הדברי
 אמורי
 בייחוד ביחס 147.להתחיל ולבדוק את התאמת ההורי
 המזמיני
 העתידיי

,  להכיר רשמית בהורות הסכמית או פסיכולוגית שכל עוד לא נית� לה� הכשר שיפוטי�לניסיו

 פרקטיקה חשובה נוספת 148.י
 כיו
 באר�אי אפשר להכיר בה� במצב המשפטי הקי

הכרוכה על עקבו של צו ההורות מושא דיוננו היא יכולתו של בית המשפט למנות כמעט 

בי� ,  שבהורות המשפטית שלו מבקשי
 להכיר כאפוטרופוס על הילדלמיד את האינדיווידוא

ר לציי� לא למות. לסבית� ובי� שמדובר בזוגיות הומו149שמדובר בזוגיות הטרוסקסואלית

עד כמה אפשרות זו מסייעת רבות לילד ולהוריו להיות מוכרי
 כמשפחה כנגד זרועות 

   150.המדינה השונות בתקופת הביניי
 עד להכרה המשפטית המלאה בהורות המבוקשת

  ודאות וסופיות משפטית) ד(

צו ההורות הפסיקתי הוא כלי חשוב ויעיל לעצ
 יצירתה והשלמתה של ההכרה השיפוטית 

הדברי
 אמורי
 . ות המבוקשת ויצירת הוודאות המשפטית הנדרשת לכל דבר ועניי�בהור

ויפי
 שבעתיי
 כאשר מדובר בצו הורות , כאשר מדובר בצו הורות דקלרטיבי

שווה הוא לצו האימו� בכ� ששניה
 , כאשר הצו נית�, במקרה האחרו�. קונסטיטוטיבי

ות משפטית באמצעות צו שיפוטי הליכי שיפוט קונסטיטוטיביי
 היוצרי
 קשר של הור

על , לדעתי, וטוב ייעשה א
 יסתמכו, במקו
 שבו אי� זיקה גנטית בי� ההורה המיועד ליילוד

 
הואיל ואי� המצב בחוק ] ...[(" בטענות התובעי� י' פס, 135ש "לעיל ה, .ד.א.מראו על כ� למשל עניי�   147

בו הקטי� כבר נוכח , דומה לזה שבכא�, לנשיאת עוברי� על פיו נער� התסקיר טר� נמסר התינוק להורי�
, כמי שמגדלי� את הקטינה, זאת לאור העובדה שמצב�] ...[ ("50' פס, ש� ;")זה זמ� בחיי המשפחה

בכא� אי� מדובר אלא . או אל חיק המשפחה, יא ילדו אל העול�שונה ממצבו של מי שממתי� להיתר להב
 ").במת� הכרזה והצהרה על מצב שהוא קיי� ממילא

, הורות שאינה הורות ביולוגית טבעית ("40–39' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� לקביעה כללית שכזו ראו   148
על יסוד רצונו של מא� דהוא בלבד להיות ,  לכלל הורות בעלת נפקות משפטיתאינה יכולה להתגבש

")  מת� צו הורות פסיקתי–י הלי� משפטי שיוצר את קשר ההורות "אלא היא מוקנית א� ורק ע, הורה
ספציפית שכזו בדבר ההורות ההסכמית ראו לקביעה . 15' פס, 135ש "לעיל ה, פלוניובטיעו� כזה בעניי� 

הורות שאינה ביולוגית אינה ) ("ו(17' פס, 135ש "לעיל ה, .ד.א.מעניי� ; 7 ש"לעיל ה, � פלונית"בגעניי� 
 "). ]... ["צו הורות פסיקתי"עשות על דר� נתונה לרצו� הפרט אלא שעליה לה

ש בכתב תגובתה "כ היועמ"בשלב הזה ולאור בקשתה של ב ("130' פס, 36 ש"לעיל ה, פלוניתעניי�   149
הכרה אאפשר זאת תו� , לתביעה ובדיו� בפני כי יתאפשר פרק זמ� נוס� להשלמת טיעו� בדבר האימהות

 ").לגופ� ורכוש� של הקטיני�' משפטית במעמדה של התובעת כאפוט
03�39864ש "לאפשרות זו בזוגיות לסבית והומואית ראו תמ  150�' פס, 67ש "לעיל ה, .א.א.ס נזכר בעניי�, 14

עוד הובהר ("נאור ) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 5' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטעניי� ; 7
וכי עד , כאמור מייד לאחר לידת הילד] הורות פסיקתי[כי אי� מניעה להתחיל בהליכי� הנוגעי� למת� צו 

 ").ביולוגי כאפוטרופוס לילד�למת� צו זה המדינה תית� ככלל את הסכמתה למינוי ההורה הלא



  ח"תשע מז משפטי�  יחזקאל מרגלית
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 בכ� נית� להשיג ודאות וסופיות החשובות ביותר כדי למנוע בעתיד כל 151.ממצאי התסקיר

 שמדובר רק כ� נית� לוודא. ערעור ופקפוק בטיב מערכת היחסי
 בי� ההורי
 ובי� הילד

אלא ג
 בשל , בילד שהוא ילד
 של הוריו לא רק לעניי� הרישו
 הטכני במרש
 האוכלוסי�


מקיפה ולגיטימית המוכרת בידי סמכות , ילד שלמה–ההימצאות במערכת יחסי הורי

 לא למותר לציי� כי ג
 דוקטרינת 152.השיפוט שבידה הסמכות הייחודית להכריע בעניי� זה

 ודאית וסופית בהורות המשפטית של ההורי
 על היילוד כדי טובת הילד מחייבת הכרה


הדברי
 ודאי , לדעתי. להקנות לו את מלוא אגד הזכויות המגיעות לו מהוריו המשפטיי

האמור להתרש
 התרשמות , אמורי
 במקו
 שבו נדרש כתנאי מקדמי להוצאת הצו תסקיר

אישור אוטומטי של ההורות  בכ� נית� למצע בי� הלי� 153.לא אמצעית מטובת הילד בעניי�

כפי שאראה , העשוי להיות מהיר בטווח הקצר ובעייתי הרבה יותר בטווח הארו�, המבוקשת

ואינו , פולשני ומייגע במקרה הטוב, שהוא ארו�, ובי� הלי� האימו�, בהרחבה בסמו�

 154.לסביות במקרה הרע�אפשרי כלל למשפחות הומו

  155ובי� הורות מהותית גישור הפער בי� הורות לצורכי מרש� )ה(

בסיו
 סקירת
 של יתרונות צו ההורות הפסיקתי ובהמש� ישיר ליתרו� האחרו� שעליו 

אני מבקש להאיר פני
 ליתרו� רב נוס� שאותו אני מוצא בהיבט קרוב של , עמדתי זה עתה

מדובר בצור� החיוני . מגד�ממטדעת המיעוט בעניי� , לדעתי, ושעליו עמדה נכונה, העניי�

כפי שהדבר מעוג� ברישומ
 , "ההורות לצורכי מרש
"על הפער ההול� ומתרחב בי� לגשר 

, של הפרטי
 המבקשי
 להיות רשומי
 במרש
 האוכלוסי� כהוריו המשפטיי
 של הילד

ובי� הכרה מלאה ומהותית בהורות
 ובמעמד האישי שלה
 ככאלו לכל דבר ועניי� הלכה 

תר מיובל שני
 להבחי� בי� רישו
 אזרחי � מקובל זה יו"בפסיקות בג, כידוע. למעשה

לצור� . ובי� הענקת מעמד אישי מלא בפועל, רישו
 לצורכי מרש
, במרש
 האוכלוסי�

 ואדגו
 את ההבדל שבי� הרישו
 והמש� הדיו� אתמקד א� ורק בהיבט הצר הנצר� לענייננ

 
כי תנאי ליצירת קשר של הורות הוא מת� צו , המחוקק קבע ("43' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� ראו למשל   151

על צו ההורות הקונסטיטוטיבי ראו "). הורות במסגרת הלי� משפטי הקבוע בחוק ולאחר קבלת תסקיר
 .101ש "לעיל ה, "לפונדקאות בישרא"קורינאלדי 

בית המשפט שוקל לנגד עיניו את הרצו� שלא תעלה לעול� כל  ("23' פס, 59ש "לעיל ה, 'א' סעניי�   152
 כל למנועיש . שת על הקטי� בה כדי לפקפק באימהותה של המבקיהיהטענה מפי מא� דהוא אשר 

 .")אפשרות ופתח לאמירה כי אימהות זו נסמכת על תעודה שהוצאה כלאחר יד
ש טוע� כי עריכת בדיקת הרקמות עולה בקנה אחד ע� "כ היועמ"ב ("46' פס, 36 ש"לעיל ה, פלוניתעניי�   153

; ") טענות עתידיות בדבר מעמד� של הקטיני� והטלת ספק בדבר זהות�טובת הקטיני� על מנת למנוע
הכרה בקשר הורות בדר� כאמור יכולה להסיר כל ספק בדבר ] ...[ ("22' פס, 67ש "לעיל ה, .א.א.ס עניי�

לרבות ( הילד שיוכל ליהנות ה� כלכלית וא� תשרת את טובת, יחסי ההורות בי� ההורה הלא ביולוגי לילד
  ").ה� פסיכולוגית וה� רגשית, )הזכות לירושה ושאר זכויות כלכליות שונות, הזכות למזונות

כדי התסקיר הינו כלי חשוב לבחינת יחסי המשפחה ויש בו  ("37' פס, 101ש "לעיל ה, פלוניותראו עניי�   154
  ").תו� פגיעה מינימאלית בצדדי�, לסייע ליצירת הוודאות המשפטית הנדרשת

" הורות מהותית"ל" הורות פרוצדוראלית"לטיעו� ראשוני ובקצירת האומר על הקושי שבפיצול שבי�   155
 על בעייתיות פער זה בהקשר של רישו� לביקורת. 34' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דיני משפחות"ראו הקר 

 " הלכת פונק שלזינגר ודיני מרש� האוכלוסי�:מגדל פורח באויר"אית� לבונטי� נישואי� ראו למשל 
 . )2008 (129  יאמשפט וממשל
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, ביולוגית�הטבעית, הטכני של זוגיות והורות במרש
 האוכלוסי� לבי� המציאות המהותית

בגזירת המחוקק , לעת הזו, שעדיי�, בפועל שאינה בהכרח מוכרת ככזו בהלכה היהודית

אמורה לדו� בתוק� נישואיה
 של יהודי
 אזרחי
 ותושבי ישראל וכמי שעדיי� משפיעה 

הוכר רישומ
 כנשואי
 של יהודי ולא יהודייה ,  וכ�156.רבות על קביעת ההורות המשפטית

ל חר� העובדה שאי� נישואי
 אלו מוכרי
 בדתות "חיי
 בחושנישאו בנישואי
 אזר


, משגבה הר ביניה
, ולאחר מכ�,  רישומ
157.לא בהלכה היהודית ולא בנצרות, הנישאי

ל חר� "מחיקת
 ממרש
 האוכלוסי� של בני זוג חד מיניי
 שנישאו בנישואי
 אזרחיי
 בחו

   158.תי וה� בהיבט האזרחיחוסר ההכרה האפריורי בנישואי
 אלו באר� ה� בהיבט ההלכ

הוכרה לצורכי רישו
 ההורות של בנות זוג לסביות כשתי אימהות משפטיות , בדומה לזה

לילד לאחר שקיבלו הכרה שכזו בקליפורניה שבארצות הברית כאשר הא
 הלא ביולוגית 

 לאחרונה בלבד התאפשר ג
 רישומ
 של שני בני זוג 159.אימצה את הילד של בת זוגה

ל חר� העובדה הביולוגית "י אבות משפטיי
 לילד שנולד בהלי� פונדקאות חוהומואי
 כשנ

הולכת ומעמיקה התהו
 שנפערה ,  וכ�160.הפשוטה שאחד מה
 בוודאי אינו האב הגנטי

הנתפס כמאס� סטטיסטי , העולה מניהולו של מרש
 האוכלוסי�" רישומית"בי� המציאות ה

 ובי� מצב הדברי
 המהותי הקיי
 הלכה ,בלבד וכמי שאינו בבחינת ראיה כלשהי לתוכנו

שיעסוק בגבולות הגזרה , .3.פרק ה�כפי שתישמע ביתר הרחבה בתת,  לדעתי161.למעשה

, יש בכ� בעייתיות רבה, וכפי שאסכ
 במסקנת המאמר, הראויי
 של צו ההורות הפסיקתי

שלמעשה , שכ� משמעותו של פער זה היא שחיקתו ההולכת ונמשכת של מרש
 האוכלוסי�

 
י� לדו� בענייני נישואי� וגירושי� של יהודי� אזרחי ותושבי על הסמכות הייחודית של בתי הדי� הרבני  156

 לחוק שיפוט בתי די� 2–1' במסגרת זו ראו ס, ההלכה היהודית, ישראל ועל הדי� המהותי שיוחל עליה�
על ההשפעה הרבה שעדיי� יש להלכה היהודית על קביעת . 1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�(רבניי� 

שיפוט ומשפט "פנחס שיפמ� ; 78ש "לעיל ה, "?של מי אתה ילד"ל זפר� ההורות המשפטית ראו למש
דיני שיפמ� ; )1972 (665, 664 ד משפטי�" ד הרבני" ביה' בוארו� נ283/72צ " בג–בעניני אבהות 

 .26–25' בעמ, 34ש "לעיל ה, המשפחה בישראל
  ).1963 (225ד יז "פ, שר הפני�' פונק שלזינגר נ �143/62 "בג  157
09�11264) א"משפחה ת(ש "תמ ;104ש "לעיל ה, ארי�ב�עניי� ראו   158� פורס� (משרד הפני�' פלוני נ 12

11�52224) א"תמשפחה (תה� ; )21.11.2012, בנבו�א� השוו , )8.12.2013,  בנבופורס�(' פלוני� נ 13
10�56248) א"משפחה ת(ש "תמ�בית המשפט אינו ) (19.2.2014, פורס� בנבו (אלמונית' פלונית נ 12

כיוו� שה� , של התרת נישואי� לבנות זוג לסביות שנישאו בארצות הברית לפי הדי� הזררשאי לית� סעד 
 ).לא נרשמו כנשואות במרש� האוכלוסי� באר�

 ).2000 (368) 2(ד נד"פ, שר הפני�' פלונית נ �1779/99 "בג  159
 .57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו עניי�   160
אי� , מחד גיסא (")1963 (2058, 2048ד יז "פ, שר הפני�' חקלאי נ�גורפינקל �80/63 "בגראו למשל   161

, ")]... [ה� בתור אוס� נתוני� סטטיסטיי�, ומאיד� גיסא, המרש� ערובה לנכונות הפרטי� הרשומי�
; 63ש "לעיל ה, ויסעניי� , 252–249, 244 'בעמ, 158ש "לעיל ה, פונק שלזינגרעניי� : וביתר הרחבה

לביקורת נוקבת על ריקונו בהקשר זה ). 9.8.2010 , פורס� בנבו (שר הפני�' קעדא� נ �6483/05 "בג
פסק , 159ש "לעיל ה ,יתפלונוהלכה למעשה של מרש� האוכלוסי� מכל תוכ� מהותי ראו למשל עניי� 

לא . רובינשטיי�) כתוארו אז(פסק דינו של השופט , 104ש "לעיל ה, ארי�ב�עניי� ; דינו של השופט זועבי
המשנה , כדוגמת הנשיאי� אגרנט ולנדוי, למותר לציי� שנשיאי� ושופטי� של בית המשפט העליו�

ח לפסק דינו של ' פס, ראו ש�. צידדו לאור� השני� בביקורת זו,  והשופטי� טל ואנגלרדלנשיא אלו�
  .רובינשטיי�) כתוארו אז(השופט 
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ג
 א
 אד
 רשו
 במרש
 , אמור מעתה. אינו מלמד עוד דבר על המציאות המהותית

אי� הדבר מלמד , האוכלוסי� ובתעודת הזהות שלו אד
 נשוי או הורה משפטי של הילד


בכ� פיצלנו הלכה למעשה את המשמעויות של הסטטוס . בהכרח שאכ� אלו ה
 פני הדברי

ע א� ורק על ההיבטי
 האזרחיי
 הנובעי
 וכיו
 הוא משתר, האישי של הנשוי וההורה

א� אי� מדובר עוד בסטטוס מונוליטי , במישרי� ובעקיפי� מרישו
 במרש
 האוכלוסי�

בראש ובראשונה , וקוהרנטי המנביע את כלל המשמעויות השונות שיש למעמד אישי זה

ל וכבר נשתברו קולומוסי� רבי
 ע. להשלכות השונות שיש לסטטוס זה על הדי� האישי

  162.הבעייתיות הרבה שיש בפיצול הסטטוס

ה� כבוד השופט רובינשטיי� וה� כבוד ,  צידדה דעת המיעוטמגד�ממטבעניי� , ואכ�

שאי אפשר להסתפק ברישו
 האב הלא גנטי כהורה משפטי שני של הילד , השופט מלצר

ית משלי
 ונוס� בב, אלא לדעת שניה
 יש כורח בהלי� שיפוטי מסודר, במרש
 האוכלוסי�

לדעת כבוד . בראש ובראשונה באמצעות צו ההורות הפסיקתי, המשפט לענייני משפחה

ברישו
 הפורמלי " הורות לצורכי המרש
"אי� ללכת שולל אחר ה, השופט רובינשטיי�

כפי שדעת הרוב מבקשת להציג את , שאינו א� ורק טכני, והסתמי במרש
 האוכלוסי�


מסכ
 , אשר על כ�. מיצתה את עצמה זה מכברשיטה ותיקה זו , לטעמו. משמעות הרישו

הוא שתועלת ממשית תהיה ליילוד בהכרעה משפטית מהותית ומחייבת בעניי� מעמדו כלפי 

לפיכ� יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לש
 קבלת קביעה , מי שאינו אביו הגנטי

זות הכול הסתמכות א� ורק על הרישו
 במרש
 כח, שכ�. שיפוטית שתהיה שלמה וראויה

  : וכ� מסכ
 הוא את דבריו, "מעי� עוגה לא אפויה כראוי"והיא , עלולה להטעות

, דווקא כיו� שסבורני כי הכרה במרש
 בלבד עלולה להטעות, א� כשלעצמי

 –ומנגד הלי� צו הורות פסיקתי מזורז שהמשיבי
 מוכני
 לו הוא דר� המל� 

ני� זה ומפני
 לאותה אילו דעתי נשמעה לא היינו נעתרי
 לעתירות ג
 בע

, ג
 במבט לעתיד, זו בעיני טובתה האמיתית של הקטינה. כחובה, דר� מל�


  163.ראשית ואחרית, והיא כמוב� עיקר העיקרי

וסבור הוא שאי� , כבוד השופט מלצר מחרה מחזיק בדעתו של כבוד השופט רובינשטיי�

.  אשרור שיפוטי נוס�להכיר בפסק הדי� הזר המורה על האבהות המשפטית הנוספת בלא כל

יש צור� שהכרה בו תעבור את כור ההיתו� בדמות הכרה מוקדמת בישראל , כלומר

מדובר . באמצעות פסק די� של בית המשפט ולחלופי� באמצעות צו הורות פסיקתי ישראלי

נאור בדעת ) כתוארה אז(בחובה ולא בגדר המלצה טובה כפי שהעלתה כבוד השופטת 

  : חרצותוכ� קובע הוא נ. הרוב

, לגישת חברתי, כאמור,  מסכי
 אני–הישראלי " צו ההורות הפסיקתי"לגבי 

א
 אי� ,  לנקוט בושחובהואול
 הנני סבור שמדובר בהלי� , המשנה לנשיא

 
ספר " מפיצול הסטטוס לפיצול משמעויותיו"על בעיית פיצול הסטטוס ראו למשל פנחס שיפמ�   162

� ).2013, עורכי�'  ואחיהושע ויסמ� (317  מאמרי� במשפט לכבודו של אביגדור לבונטי�:לבונטי
  .רובינשטיי�) כתוארו אז(יא לפסק דינו של השופט , יב–ח' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטראו עניי�   163
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יש לו " צו הורות פסיקתי[...] "פותחי
 בהלי� נפרד של הכרה בפסק הזר 

  164.[...]נפקויות של סטטוס הורות מקומי על כל משמעויותיו 

  החסרונות. 2

  165עניי� הוא למחוקק לענות בו) א(

 מחוזי פלוניתעניי� , ש פלונית"תמהמסקנה המרכזית של הטרילוגיה השיפוטית בעניי� 

 היא חוסר יכולתו המוסדית של בית המשפט לקבוע הכרה משפטית  פלונית"בגועניי� 

ית המשפט  ג
 בפסיקות אחרות של ב166.בהורות הסכמית מכוח חקיקה שיפוטית בלבד

אי אפשר לעקו� , עוברת כחוט השני התובנה שכל עוד המחוקק לא הכיר במוסד הורות חדש

לקביעת ההורות המשפטית ,  ואכ�167.את רצונו באמצעות יצירתיות שיפוטית כזו או אחרת


בעיקר , ילדי
 וה� כלפי שאר העול
–יש השלכות דרמטיות ה� על מערכת היחסי
 הורי

לפיכ� א� הגיוני הוא להבי� את הקושי הרב הנעו� בקבלת . השונותהמדינה על זרועותיה 

 
לצידוד ולהסתייגות אקדמית מהכרה . מלצר) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 9, 6, 1' פס, ראו ש�  164

זו בפסק די� זר המצהיר על הורות משפטית של בת הזוג הנוספת בזוגיות לסבית ראו בהתאמה עיוורת כ
 השלכות משפטיות של הפסיקה בנוגע –תעודת הזהות המפוספסת של משפחת ישראלי "חנ� גולדשמיט 

מנשה ; 108ש "לעיל ה, "צו אימו� זר"שאוה ; )2002( 217, 7 המשפט" מיני�לאימו� על ידי זוג חד
 ).2002 (35 ב קרית המשפט "זר בישראל והכללי� החלי� עליה�הכרה ישירה של פסק"שאוה 

ש עמדה לפיה י ("38' פס, 37ש "לעיל ה, 'פלוני ואחעל היבטיו השוני� של קושי זה ראו למשל עניי�   165
צו 'מעלה קושי משפטי ביצירת מושג זה על ידי בית המשפט שעה ש', צו הורות פסיקתי'להעניק לא� 

' כב ("4' בעמ, 70ש "לעיל ה, .ע.אעניי� צוטט בהסכמה ב, ")הוא מונח שעל המחוקק לקבוע' הורות
בכ� שסבר כי קיי� ' צו הורות פסיקתי'ש לקבוע "כ היועמ"בהשופט שילה נימק את דחיית בקשתו של 

 4' פס, 57ש "לעיל ה, מגד�ממטניי� ע; ")קושי לתת הצו כל עוד המחוקק לא יצק תוכ� חוקי לאותו מושג
 . 127ש "הציטוט הובא לעיל בה, לפסק דינה של השופטת ארבל

נוכח מסקנתי כי הדי� הישראלי הפוזיטיבי אינו  ("48� ו32' פס, 8 ש"לעיל ה, ש פלונית"תמ עניי�ראו   166
עניי� . איני מוצאת מקו� להביע עמדה כלשהי ביחס לטענות אלו, מכיר בהורות הנוצרת מכוח הסכמה

למחוקק , דוגמת הפונדקאות, בשאלות ערכיות ומורכבות, אכ�[...] עקרוני וערכי זה יש להותיר למחוקק 
ספק בעיני א� יש מקו� לחקיקה . עדיפות ברורה על פני בית המשפט ביכולת להגיע להסדר כולל ומאוז�

, מחוזי פלונית  עניי�;")ובלבד שההסדר החקוק עומד בדרישות החוקתיות, שיפוטית בסוגיות מעי� אלה
הרחבת ההכרה בהליכי פונדקאות באופ� אשר  ("ברקאילפסק דינה של השופטת  22� ו18' פס, ש�

התייחסות חקיקתית ולא יכולה להיות יציר , לעניות דעתי, מחייבת[...] ' הורות הסכמית'תאפשר הכרה ב
עת ראה לנכו� להימנע מחקיקה סבורה אני כי לא נפלה כל שגגה בפי בית המשפט קמא [...] הפסיקה 

; ")בהליכי פונדקאות למחוקק' הורות הסכמית'פסיקתית והותיר המלאכה בשאלת אפשרות קיומה של 
דווקא בשל רגישות העניי�  (" לפסק דינו של השופט הנדל26' פס, 7 ש"לעיל ה, � פלונית"בגעניי� 

' פס, ")שלא במסגרת החוק, אי� זה ראוי לתת לו מענה פסיקתי יש מאי�, דשות שהוא מעלהוהשאלות הח
 בדמות צו ההורות –הרחבת ההורות מכוח הפסיקה  ("וברא�'ג) כתוארו אז(השופט פסק דינו של  ל3

על [...] היא הרחבה משמעותית , ללא זיקה גנטית ליילוד' הורות הסכמית' ג� למקרי� של –הפסיקתי 
כתוארו  (הנשיאלפסק דינו של  5–4' פס, ")ואי� זהו מתפקידו של בית משפט זה[...] חוקק לעשות המ
אי� מקו� שבית המשפט ימלא , כל עוד אי� הסדר חקיקתי למקרה דוגמת זה שבפנינו, בר� (" גרוניס)אז

מכתא של בית המשפט אינו רשאי לית� גושפנקא לדר� זו בלא אס, לדעתי[...] את מקומו של המחוקק 
 .ועוד") המחוקק

 ).2002 (69) 1(ד נז"פהיוע� המשפט לממשלה '  נפלונית 1165/01 א"עראו למשל   167
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המבקשי
 לעיתי
 קרובות להיות מוכרי
 כהורי
 משפטיי
 , טענות ההורי
 המזמיני

הג
 שיש צור� אקוטי בהלי� מסודר . שלכל היותר יהיה מקוצר ומזורז, בהלי� שיפוטי

שחר� השחיקה ההולכת ונמשכת , ההורות הגנטית שלה
, ומתו� הצרי� להוכיח את העיקר

שלה היא עדיי� נתפסת כיו
 ברוב מדינות העול
 כיסוד המכונ� המקובל ביותר לקביעת 

 קבלה שכזו יוצרת למעשה מוסד חדש של הורות ישראלית שאינה 168.ההורות המשפטית

ויש בעייתיות אינהרנטית רבה בנקיטת הלי� שכזה בלא שהמחוקק יצק לתוכו , מוכרת בחוק

בקביעת ההורות המשפטית יש ,  לבסו�169.וקבע את קווי המתאר הראויי
 שלותוכ� 

כדוגמת זכות הכניסה לאר� , אזרחי ודתי כאחד, השלכות רבות על שאלות של מעמד אישי

לפיכ� בשאלות כה רגישות של דת . יוחסי� וכשרות לנישואי� ועוד, וקבלת אזרחות ישראלית

למחוקק לאחר שהעניי� יעבור את כור ההיתו� הנדרש ומדינה נכו� וראוי להותיר את העניי� 

  .בכנסת ישראל ה� בהיבט האזרחי וה� בהיבט הדתי

  ?כוהנת כפונדקית) ב(

שלא אחת השופטי
 מליני
 עליו בפסק , חיסרו� בעייתי מרכזי נוס� של צו ההורות הפסיקתי


זמיני
 הוא יצירת מסלול עוק� וחפוז להכרה בהורות המשפטית של ההורי
 המ, דינ

לעומת המסלול , זאת. במקרי
 שבה
 נית� צו הורות פסיקתי בלא תסקיר, ל"בפונדקאות חו


המחייב כתנאי בלעדיו אי� קבלת , ארצי�של הכרה שכזו בצו ההורות החקיקתי בהלי� פני

טיעו� זה יש לתח
 אפריורית בעיקר להשוואה בהקשר של בני זוג הטרוסקסואלי
 . תסקיר

שהרי שני הליכי
 אלו פתוחי
 , ל"ארצי ובי� פונדקאות חו�ות הפני
בי� הלי� הפונדקא


מלבוא בשערי הפונדקאות באר� , לעת הזו, מיניי
 מנועי
�בני זוג חד, בשונה מה
. בפניה

ובי� , הפתוחה בפניה
, ל"ולפיכ� אי אפשר כלל להשוות בי� פונדקאות חו, בגזירת המחוקק


חיסרו� נורמטיבי זה בניתוח משפטי טהור . מודרותשממנה רגליה
 , ארצית�פונדקאות פני

אבסורד הוא שדווקא . ל"בולט עוד יותר כאשר מדובר בזוגות הומואי
 שנקטו פונדקאות חו


כאשר רק אחד מה
 הוא האב הגנטי , שנקטו הלי� שהוא מפוקח ומנוטר פחות בעליל, ה



 לקבל צו הורות יכולי, של הילד וא� שרשמית אי� המדינה מכירה בתוק� נישואיה


הג
 שמדובר , ועל פי רוב א� בלא כל צור� בתסקיר תומ�, קונסטיטוטיבי בהליכי
 מזורזי

  . בצו הורות היוצר יש מאי� את ההורות המשפטית

בשונה מבני זוג הטרוסקסואלי
 שעברו זה מכבר את ועדת האישורי
 הפועלת , זאת


ושעל פי רוב שניה
 ה
 ג
 ,  בבפרק, שאת עבודתה סקרתי לעיל, מכוח חוק ההסכמי

, שהוא צו דקלרטיבי בלבד, הנדרשי
 לקבל צו הורות חקיקתי, ההורי
 הגנטיי
 של הילד

. שתנאי בלתו אי� הוא עריכה וקבלה של תסקיר, המכיר בהורות הגנטית הקיימת זה מכבר

שרוב
 ככול
 ה
 זוגות , ל"לא נעל
 מעיניי שלזוגות שנאלצו לנקוט פונדקאות חו

כדוגמת הוצאות , כלכליי
 וחברתיי
 לא מבוטלי
,  יש קשיי
 סוציולוגיי
170,מואי
הו

 
  .166–160' בעמ, 5ש "לעיל ה, "המודל הגנטי"ראו מרגלית   168
 . 44' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� ראו   169
מיניי� ראו למשל �ל ה� זוגות חד"לתמיכה בטיעו� שרוב� ככול� של הזוגות הנוקטי� פונדקאות חו  170

 32%("נתוני רשות האוכלוסי� וההגירה שלפיה� רק כשליש מכלל הפוני� ה� זוגות הטרוסקסואליי� 
למרות "ובאי� אצל איל� ליאור המ, ")ל היו זוגות נשואי� של גבר ואשה"ממבצעי הפונדקאות בחו
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מחברי
 ומגורמי ייעו� , ריחוק מהמשפחה; מדינתי זה�כספיות ניכרות הכרוכות בהלי� בי�


שהייה באר� זרה שלא אחת היא מדינת עול
 שלישי מתפתחת בלא יכולת גישה ; משפטיי

ובכל זאת נית� לראות שחר� כל הקשיי
 המנויי
 לעיל  171.ועוד, לשירותי רפואה ורווחה


, ל"להביא את ילד
 לאוויר העול
 באמצעות פונדקאות חו, או נאלצי
, זוגות רבי
 בוחרי

הדברי
 ה
 במבח� התוצאה , בשל המציאות הקיימת כיו
 במדינת ישראל, ובסופו של הלי�

לא רק שהיא ככוהנת ) ל"ות חופונדקא(ופונדקאית , "הפו� על הפו�"ללא כל ספק בבחינת 

)
  :  יפות לעניי� זה הקביעות האל172.אלא א� עדיפה היא עליה) ארצית�פונדקאות פני

למת� פסק די� הצהרתי דווקא " מסלול מהיר"המצב המשפטי כיו
 מעניק 

בעוד למי שנוקט בהלי� , ל"לאלו שנקטו בהלי� של פונדקאות בחו

י ינקוט בהלי� משפטי של בקשה יש צור� כ, פונדקאות באר� על פי החוק

 173;מצב זה אכ� אינו רצוי ואינו ראוי" [...] צו הורות"למת� 

והעדפת עניינ
 [...] משמעה " [...] אוטומטי"מת� צו הורות פסיקתי באופ� 

ל על פני אלו המנהלי
 הלי� פונדקאות "של מי שניהלו הלי� פונדקאות בחו

  174".בישראל

  175דר� קצרה שהיא ארוכה) ב(

שכ� , עדיי� בחיתוליו, צו ההורות הפסיקתי, יש להעיר שהואיל ומושא דיוננו, ית דברראש

טר
 הגיעו לבית המשפט מלוא , מדובר בהלי� ההול� וצובר תאוצה בשני
 האחרונות בלבד

אי� בנמצא כל תשובה או חוות דעת , אשר על כ�. משמעויותיו והשלכותיו וטר
 נדונו בו

הורות המשפטית באמצעות צו ההורות הפסיקתי שווה לכל משפטית מוסמכת א
 קביעת ה


. קביעה שיפוטית שכזו א
 מכוח צו האימו� וא
 מכוח צו ההורות הקבוע בחוק ההסכמי

נית� להניח שדי� ההורות המשפטית הנקבעת ע
 קבלת צו ההורות הפסיקתי , אשר על כ�


ההוריי
 ) ובזכויות (לנהוג בחיובי
, ומנגד מחייבת א� את הילד, מחייבת את ההורי

 
 /www.haaretz.co.il 26.6.2013 האר�" ל"זינוק בפנייה לפונדקאות בחו: המחיר הכספי והקשיי�

news/education/.premium-1.2055593 .יש לציי� למספר הלא מבוטל של זוגות הטרוסקסואלי� , מנגד
ת עד מאוד את טיעוני בדבר יצירת תופעה המחדד, ל משיקולי� שוני�" א� ה� פונדקאות חוהנוקטי�

  .היקר והמורכב, הסבו�, הארו�, מסלול עוק� ומהיר יותר למסלול הפונדקאות הישראלי
  .56ש "לעיל ה, "מסע אחר"טריגר לסקירה מלאה יותר של קשיי� ואתגרי� אלו ראו   171
 �7120/07 "בג; ז, טז, יבמות, ראו משנה". ולא תהא כוהנת כפונדקית" – לביטוי ההדברי� ה� פרפראז  172

) כתוארו אז(כז לפסק דינו של השופט ' פס ,מועצת הרבנות הראשית לישראל' מ נ"אסי� ינוב גידולי� בע
, פורס� בנבו (4 פלונית' פלוני נ 77890/5) ש"ב(רבני  ;)23.10.2007, פורס� בנבו(רובינשטיי� 

  .דועו) 21.7.2015
 .41' פס, 37ש "לעיל ה, 'פלוני ואחעניי�   173
 . 40' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� ראו על כ�   174
פורס�  (10' פס ,יק'ליטבק נורז' הרשות הפלסטינית נ 368/13א "וכדוגמת רע' ג ב"ערובי� נ, בבליפי  על  175

  ).23.4.2013, בנבו
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חובתו החוקית ,  בדומה לזה176.השוני
 הקבועי
 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

כפי שהיא קיימת בהולדת , של ההורה בתשלו
 מזונות ילדו תעמוד בעינה ג
 במקרה זה

,  ואול
177.ילדי
 כדר� כל האר� ובעקבות קבלת צווי ההורות השוני
 הקבועי
 בחוק

וייתכ� שג
 בחוקי
 , החשוב של זכות היילוד לרשת את הוריו המשפטיי
בהקשר המרכזי ו

יש מקו
 לבעל די� לחלוק , סוציאליי
 המגדירי
 ילד כילד ביולוגי או ילד מאומ� בלבד

שכ� יש , ולומר שצו ההורות הפסיקתי אינו הופ� את הילד לילד משפטי לכל דבר ועניי�

טר
 עלתה לדיו� , לבסו�. רוש צר יותרלפרש את המונח הורה וילד בהקשרי
 אלו פי

שאי אפשר , השאלה א
 אכ� צו הורות פסיקתי שנית� דינו כדי� כל צו הורות חוקי אחר

לערער עליו ולבטלו בשלב מאוחר יותר כפי שאי אפשר לבטל את ההורות המשפטית 

הקנויה לילד ביולוגי או שהורותו נקבעה בצו הורות מכוח חוק האימו� או חוק 

   178.י
ההסכמ

ש "היועמשרו� עומדת בדעת המיעוט שכתבה בעניי� �כבוד השופטת לבהר, יתר על כ�

 
על טובת הקטיני
 בצד כבוד
 וזכויותיה
 של ההורי
 המיועדי
 בהשבת
 ארצה בהקד

ולש
 כ� הצור� המרכזי בהכרה המהירה ביותר בהורות המשפטית של ההורי
 , האפשרי


  : וכ� כותבת היא. המזמיני

עסקינ� בטובת הקטיני
 הרי שיש חשיבות לאפשר להורי
 להגיע ככל ש

לא רק כדי לחסו� להורי
 בהוצאות , ארצה ע
 הילודי
 בהקד
 האפשרי

אלא בראש וראשונה כדי , ל"רבות נוספות הכרוכות בשהייה נוספת בחו

וה
 יזכו לביטוח , לדאוג לכ� שלקטיני
 תהיה זהות מוקד
 ככל האפשר

  179.לרבות שירותי טיפת חלב, ואיי
 ככל יילוד בישראלרפואי ושירותי
 רפ

אי� צור� להכביר מילי
 על הקשיי
 שה
 מנת חלק
 של ההורי
 המזמיני
 וילדיה
 , ואכ�

שאפשר שימצאו את עצמ
 במדינת עול
 שלישי כאשר היילודי
 אינ
 מוכרי
 רשמית 


, רת כניסה לאר�ולכ� מנועי
 ה
 מלקבל דרכו� ישראלי ואש, במדינת ישראל כילדיה

 ע
 זאת הרצו� להשיב את היילודי
 180.לרבות יתר הקשיי
 והאתגרי
 שמניתי זה עתה

ובטווח , "עושר שמור לבעליו לרעתו"ארצה בהקד
 האפשרי אינו אמור להיות בבחינת 

 
 . 1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות17–14' ראו בעיקר בס  176
 .1959–ט"התשי, )מזונות(לתיקו� דיני המשפחה  לחוק 4–3' ראו בעיקר ס  177
לדיו� על אודות ההורות המשפטית הקנויה לילד שנולד מטיפולי פוריות שוני� לעניי� חוק הירושה ראו   178

, להיבט צר יותר של הדיו�). 2012 (333–299 ירושות ועזבונות, צוואות :דיני ירושהמיכאל קורינאלדי 
 פרו'ראו יוסי גרי� , כמוב� בעקבות טיפולי פוריות,  לאחר מות מורישולהיק� זכות הירושה של מי שנולד

אני מודה מקרב לב לכבוד השופט ב� ציו� ברגר ). 2008 (213–207  משפט והלכה,המודרני  בעיד�'ורבו
  .על העזרה בחידוד עניי� אקוטי לדיוננו זה

 .שרו�� לפסק הדי� של השופטת לבהר9' פס, 70ש "לעיל ה, ש"היועמראו עניי�   179
 והטרגדיות האישיות הקשות שהיו מנת חלק� של ההורי� 56ש "לעיל ה, "מסע אחר"ראו למשל טריגר   180

ורה קשה מתחת הישראלי� המזמיני� שמצאו את עצמ� בנפאל כאשר האר� רעדה כמה פעמי� ובצ
 .דבר שהעמיד אות� ואת היילוד בסכנת חיי� אמיתית, לרגליה�
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 ג
 כבוד השופטת 181.הארו� עלול הוא לפגוע בטובת הקטיני
 ובזכויותיה
 השונות

 בהשבת
 ארצה � האפשרית בטובת הקטיני
 בשל החיפזומאזכרת בדבריה את הפגיעה


דבר , ובקביעה שעלולה להיות חפוזה מדי של הורות
 המשפטית של ההורי
 המזמיני


   182.דת
 וזהות
 של היילודי
 בעתיד, העלול להטיל ספק בדבר מעמד

חיסרו� מרכזי נוס� הרוב� לפתחו של צו ההורות הפסיקתי הוא החשש מפני העדפת 

ל בטווח הקצר של טובת הקטי� העלול דווקא לפגוע בשיקול מרכזי וחשוב זה בטווח השיקו

מי יתקע לידנו שאכ� מבחינה משפטית יפה , פרק זה�כפי שטענתי בפתח תת, שהרי. הארו�

כוחו של ההורה המשפטי הקבוע מכוח צו ההורות השיפוטי כדי� ההורה המשפטי שנקבע 

 
כעת א
 נוסי� לעניי� את היעדרו , יתר על כ�. השוני
מכוח צווי ההורות הקבועי
 בחוקי

של תסקיר או כל היבט אחר העשוי לית� משנה תוק� ומשקל לקביעת ההורות המשפטית 

עלול הדבר לפגוע בה
 מבחינה חברתית ומשפטית , בהלי� קצר ומזורז יתר על המידה

כרש
 הנישואי� , גופי
 שוני
, עת יגדלו הילדי
, שהרי יש לחשוש שלעתיד לבוא. כאחד

באמצעות הלי� שיפוטי זה ויראו " א� ורק"יערערו על ההורות המשפטית שנקבעה ', וכד


ולפיכ� לא יהיו ה
 זכאי
 לבוא בשערי , בה
 מי שנפל פג
 ביוחסי� ההלכתי שלה

   .הנישואי� כדת משה וישראל

 בלא כל הדברי
 אמורי
 בראש ובראשונה בהקשר של צו ההורות הקונסטיטוטיבי הנית�

א� בלא צור� בתסקיר המכיר בהורות , וכמקובל במחוזותינ, ופעמי
 רבות, זיקה גנטית

 
מחוזי (י "כדוגמת עמ, שלמה פרידלנדרראו על כ� בפסקיו השוני� של כבוד השופט . 12על פי קהלת ה   181

05�46382) ש"ב�כ "ראו לעניי� זה אזהרות ב). 24.5.2013, פורס� בנבו(מדינת ישראל ' סולומניק נ 13
חושפת את הקטיני� שנולדו בהליכי [...] קביעת אימהות משפטית באופ� אוטומטי  "–ש לפיה� "היועמ

פלוני עניי� ראו על כ� בטענות בא כוחו של היוע� המשפטי לממשלה ב, "ל לסיכו� מוגבר"פונדקאות חו
הלי� האימו� ישרת את טובת  ("33–30' פס, 36ש "יל הלע, אלמוניעניי� ; 91ש "לעיל ה, ופלונית

כנגד מעמדה של , למשל מחו� לישראל, הקטינה וימנע אפשרות לפתחו� פה בעתיד מצד גורמי� שוני�
טיני� שבה�  שטובת הק– אני משיבה לאחר התייעצות ע� משרד הרווחה ]... [הקטינה או קשר ההורות

 40' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� ; ")יער� הלי� אימו� על מנת למנוע טענות עתידיות, אי� מטע� גנטי
 על בסיס הצהרות התובעי� במסגרת הלי� זה והמסמכי� אשר 'אוטומטי'מת� צו הורות פסיקתי באופ� ("

 ").  משמעה פגיעה בטובת� של קטיני�]... [צורפו על יד�
 Permanent Bureau, Hague שכזו בהקשר הגלובלי ראו למשל" רופפת"על הקושי של הורות משפטית   182

Conference On Private International Law, Private international law issues surrounding the 
status of children, including issues arising from international surrogacy arrangements, Prel. 
Doc. No. 11, (Mar. 2011), available at https://assets.hcch.net/docs/f5991e3e-0f8b-430c-b030- 
ca93c8ef1c0a.pdf; Permanent Bureau, HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL 

LAW, A PRELIMINARY REPORT ON THE ISSUES ARISING FROM INTERNATIONAL SURROGACY 

ARRANGEMENTS, PREL. DOC. NO 10 (Mar. 2012) available at https://assets.hcch.net/docs/ 
d4ff8ecd-f747-46da-86c3-61074e9b17fe.pdf; EUROPEAN PARLIAMENT, A COMPARATIVE 

STUDY ON THE REGIME OF SURROGACY IN EU MEMBER STATES 10 AND PASSIM (2013), 
available at http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI 
_ET(2013)474403_EN.pdf; PERMANENT BUREAU, HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE 

INTERNATIONAL LAW, A STUDY OF LEGAL PARENTAGE AND THE ISSUES ARISING FROM 

INTERNATIONAL SURROGACY ARRANGEMENTS 68–79 (2014), available at http://www.hcch. 
net/upload/wop/gap2014pd03c_en.pdf.  לסיכו� תמציתי של עניי� זה ראוMargalit, International 

Surrogacy Agreements ,12' בעמ, 57 ש"לעיל ה.  
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וכ� חר� העובדה שאי� כל הכרה . לסבית�המשפטית של ההורה הנוס� בזוגיות הומו

וייתכ� שא� בשל ריבוי , חר� היעדרה של הזיקה הגנטית, במעמד הנישואי� של בני הזוג

ג
 ההלי� של בדיקת טובת הילד עלול להיות , � בתסקירהפסיקות המייתרות את הצור

מת� צו ההורות הקונסטיטוטיבי כמבוקש , לדידי, במקרי
 אלו. חלקי ובעייתי למדי, שטחי

בהמש� חייו של הילד עלול הדבר להוות . עלול להיות קביעת הורות משפטית כלאחר יד

קבע כהורהו המשפטי פרצה העלולה לקרוא לגנב שיבקש לערער על הורותו של מי שנ

א� עלולה להתגלות בסופו של הלי� , הנוס� בדר� זו שהיא אומנ
 קצרה בטווח הקצר

, הקבוע בחוק ההסכמי
, בשונה מצו ההורות החקיקתי, זאת. כארוכה בטווח הארו�

המשמש בזוגיות הטרוסקסואלית בקביעת , ולחלופי� צו ההורות הפסיקתי הדקלרטיבי

 
ולחלופי� , ל"מזמינה שהיא ג
 א
 גנטית בהלי� פונדקאות חואימהותה המשפטית של א

וזו , בהכרה באימהות המשפטית הנוספת של בת הזוג הלסבית שתרמה את ביציתה לבת זוגה

  . נשאה את העובר ברחמה

קביעת ההורות המשפטית היא , בשל קיומה של הזיקה הגנטית, בשני מקרי
 אלו

 אי� לפיכ�. טית את המציאות הביולוגית הקיימתוהיא מעגנת בהכרה שיפו, הצהרתית בלבד

להסתפק א� ורק בהלי� מזורז ומקוצר של קביעת הורות רופפת רק כדי שיהיה נית� להשיב 

אלא יש לבצע הלי� משפטי מסודר ומובנה כדר� שהדבר נעשה בכל , את היילודי
 ארצה

א
 , ארצי� הפני
כדוגמת קבלת צו אימו� משפטי או צו הורות במסלול, הלי� משפטי אחר


  .בהוכחת טובת הילד באמצעות תסקיר, ולמצער, בהוכחת הורות גנטית וא

  לדמותו הנורמטיבית הראויה של צו ההורות הפסיקתי . ה

  ?הא� בכלל נכו� וראוי לצעוד באפיק זה. 1

חברו , שעליה� עמדתי בפרק הראשו� של המחקר, הפתיחות החברתית והקדמה הרפואית

� וגובר בי� ההסדרה המשפטית הקיימת כיו
 בחקיקה הישראלית ובי� יחדיו לפער ההול

, השוני
, זוגיות ויחסי הורי
 וילדי
, לרבות מבני המשפחה, המציאות הסוציולוגית

וללא כל ספק , צו ההורות הפסיקתי נועד למלא חלל זה. ההולכת ומשתנה לנגד עינינו

 –ו ויכולתו לעקו� את מגבלות החוק מהירות השגת, יעילותו,  גמישותו–מעלותיו השונות 

סקירת שנות המשפט . לסביות�בייחוד למשפחות הומו, הפכו אותו לאטרקטיבי ביותר

לבית המשפט לענייני משפחה הדר� להתנתק , לא אחת, האחרונות מלמדת עד כמה אצה


י� ה� לעניי� ביטול חזקת הגיל הר� וה� לעני, מהדי� הדתי בכל הקשור ביחסי הורי
 וילדי

ליברלית , אזרחית, לטובת הסדרה חילונית, ביטול תשלו
 המזונות המגדרי בידי האב

 אימוצו הח
 והאוהב של צו ההורות הפסיקתי עולה יפה בקנה אחד ע
 183.ושוויונית יותר

כדת משה , הזוגית וההורית, המבקשת שלא להוסי� עוד ולראות במשפחה, תפיסת עול
 זו

קלוסיבי והיחיד האפשרי אלא מבנה אחד בלבד ממבני וישראל את מבנה המשפחה האקס

 
  .ד" לסקירת שנת המשפט תשע25–21' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דיני משפחות"ראו הקר   183
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� בעצמו" ע
 זאת כפי שעמד על כ� בג184.משפחה רבי
 ומגווני
 אפשריי , 
אי� לרתו


אי� , וכל עוד המחוקק לא אמר את דברו מפורשות, בעניי� זה את הכרכרה לפני הסוסי

המשפט לענייני מקריאה זו מתעלמי
 לא אחת בתי . מקו
 לכל חקיקה שיפוטית בעניי�

בעניי� כה סבו� ורגיש טוב יעשו בתי , ולטעמי,  הדברי
 יפי
 ג
 לנדו� דנ�185.משפחה

 
המשפט א
 ינהגו מעט יותר ריסו� שיפוטי ולא ימהרו להוציא צווי הורות פסיקתיי

  .קונסטיטוטיביי
 אלו כלאחר יד

שאות
 , ו הפסיקתיביתרונותיו וחסרונותיו של הצ, ולו שטחי, לפיכ� סבורני כי די בעיו�

, כדי לעמוד נכונה כי כל עוד מדובר בצו הורות דקלרטיבי, מניתי בפרק הקוד
 אחד לאחד

, כאשר קיימת זיקה גנטית בי� היילוד לפרט שבהורותו המשפטית אנו מבקשי
 להכיר

כל עוד מדובר בקביעת אימהות משפטית , אשר על כ�. מדובר באפיק משפטי טוב וראוי

כאשר הא
 המזמינה היא , ל"אלי שהביא את ילדו באמצעות פונדקאות חובזוג הטרוסקסו

, �ולחלופי� בזוג לסביות שהאחת תרמה את הביצית והאחרת את ההיריו, ג
 הא
 הגנטית

כפי שעמדתי על כ� לעיל . לטעמי רבי
 יתרונותיו של צו ההורות הדקלרטיבי על חסרונותיו

 
טי מסודר שיקבע את ההורות המשפטית  מדובר בקיומו של הלי� שיפו–בפרק הקוד

בהלי� מהיר ואמי� שבכוחו להביא לוודאות ולסופיות בקביעת ההורות המשפטית שלא רק 

דברי
 אלה עולי
 יפה בקנה אחד ע
 דוקטרינות טובת הילד . לצורכי מרש
 האוכלוסי�

ות אלו ה� דוקטרינ, כידוע. שבסופו של דבר ה� עיקרו ומושאו של הלי� זה כולו, וזכויותיו

ואות� יש להביא בחשבו� לא רק בהליכי
 השוני
 הקשורי
 ליחסי , שיקול ראשו� במעלה


   186.הורי
 וילדי
 אלא ג
 להליכי
 הקשורי
 בזוגיות ההורי

 
המבקש להשוות את מעמד הא
  , מגדרי–מדובר בהלי� שוויוני מכמה היבטי

ות מוכר כהורה משפטי לאחר ל ביכולת להי"המזמינה למעמד האב המזמי� בפונדקאות חו

שהרי נית� , המיועדי
ללא כל קשר לנטייה המינית של ההורי
 ; הוכחת ההורות הגנטית

 בהכרה בשני ההורי
 כהורי
 באמצעותו להשוות זוג לסביות לזוג הטרוסקסואלי

ל או בהלי� נשיאת "בלא כל תלות בשאלה א
 מדובר בפונדקאות חו; המשפטיי
 של הילד


שהרי יפה כוח
 של ההורי
 המזמיני
 המבקשי
 להיות מוכרי
 , ארצי�עוברי
 פני

כהורי
 משפטיי
 מכוח צו הורות חקיקתי לכוח
 של המבקשי
 הכרה זו מכוח צו הורות 

 
בבחינת , "משפחה"לעבור מדיני , 1ש " בייחוד בה13' בעמ, ש�, על כ� ראו את משאלת הלב של הקר  184

“one size fits all” משפחות" לדיני."  
ובה ביותר הממחישה מגמה זו היא התעלמות� של כמה שופטי� מבתי המשפט לענייני הדוגמה הט  185

מ "ראו בע. אי אפשר להתעל� ממנה, � שכל עוד לא בוטלה בחוק חזקת הגיל הר�"משפחה מקביעת בג
, אנו אי� לנו אלא החוק כמות שהוא, ואול�): "3.4.2014, פורס� בנבו(לג '  פס,פלונית' פלוני נ   1858/14

על , לסתירת חזקה זו מסיבות מיוחדות. חזקת הגיל הר�, בקטי� שטר� מלאו לו שש, לפיו חלה בענייננוו
כאלה אינ� מתקיימות דיי� . מטבע הדברי�, יש צור� בראיות כבדות משקל,  לחוק25' ספי סיפא 

 –מביטול חזקת הגיל הר� למודל השיקו� "אחרונה בלבד יחזקאל מרגלית לכל עניי� זה ראו ל". בענייננו
 דמעות"לדיו� בקביעה זו ראו למשל קובי סגל ). בהליכי שיפוט" (בי� דיני משפחה ובי� דיני חוזי�

 149, 137, 48 משפט ורפואה" ותוצאותיה� בילדי� מינית פגיעה בגי� שווא תלונות: מחטא החפי�
  .304 'בעמ, 3ש "לעיל ה, "שפחותדיני מ"הקר ; )2015(

 לחוק יחסי 4 ' אתגרי� ומשימות בעקבות תיקו� מס:יחסי משפחה וממו�"שחר ליפשי� ראו למשל   186
   ).2009( 310–306, 227 א חוקי�" ממו�
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בהקשר של הכרה בא
 מזמינה בזוג , .3.פרק ה�כפי שאעמוד על כ� בתת. פסיקתי דקלרטיבי

כפות המאזניי
 מעוינות כשמדובר , ל"חוהטרוסקסואלי שאינה א
 גנטית בהלי� פונדקאות 

או שמא , ולגיטימי להשתמש בצו ההורות, בשאלה א
 דומה הוא לשני ההקשרי
 דלעיל

אי� , שהרי אי� כל זיקה גנטית בינה ובי� היילוד, הואיל ומדובר בצו הורות קונסטיטוטיבי

  .להשתמש בצו ההורות בהקשר מסוי
 זה

ית המשפט לענייני משפחה לעסוק בתובענות בסמכות
 של ב, חוקית, ללא כל ספק

 �. לחוק בית המשפט לענייני משפחה) 4(1לאימהות ולאבהות ולהכריע בעניי� מכוח סעי

אול
  187.רבי
 מפסקי הדי� שבה
 עסקתי במהלכו של מחקר זה מצייני
 זאת במפורש

זיקה במקו
 שבו חר� היעדרה של , כאשר אנו עוסקי
 בצו הורות קונסטיטוטיבי, לדעתי

, "יש מאי�"בבחינת , גנטית מבקשי
 להכיר בהורות המשפטית של ההורה הלא ביולוגי

כאשר מדובר בבקשה להכרת , ויודגש. המש� הוצאתו בחקיקה שיפוטית בלבד הוא בעייתי

ל וה� בזוג "ה� בזוג הומואי
 שהביאו את ילד
 בפונדקאות חו, לסביי
�ת זוג הומו/ב�

לא אחת אי� הכרה רשמית של מדינת , א
 ביולוגית של הילדלסביות שאחת מה� בלבד היא 


וממילא למצער אי אפשר להכיר בהורות המשפטית שלה
 מכוח , ישראל בזוגיות שלה

וכאמור ג
 אי� לה
 , "זיקה לזיקה"לדוגמה מכוח ה, ת זוגו הרשמי/היות
 הורה של ילדי ב�

,  שמניתי בסו� הפסקה הקודמתוייתכ� מאוד שג
 במקרה, במקרי
 אלו. כל זיקה ביולוגית

, לא זו א� זו. נכו� וראוי לעשותו הלכה למעשה, לא כל מה שאפריורית מותר על פי החוק

שאולי מועטי
 ה
 , בהקשרי
 אלו כול
 יש להביט נכוחה ג
 אל חסרונותיו של הלי� זה


ו אי� חולק כי מדובר בהרחבה רבה ביותר של צ, ראשית. במספר א� מהותיי
 ה
 בתוכנ


היא לאפשר לזוגות , לעת הזו, שכל מהותו, ההורות המקורי הקבוע בחוק ההסכמי


 לפיכ� חקיקה שיפוטית בעניי� 188.הטרוסקסואלי
 בלבד להביא את ילד
 לאוויר העול

, בכל הכבוד, לסבית היא�וצעידה באפיק משפטי זה כדר� המל� לש
 הכרה בהורות הומו

וד לא הכיר המחוקק מפורשות באפשרות להפו� שהרי כל ע. עשיית רצו� המחוקק פלסתר

ולא נכו� ולא ראוי שבתי המשפט יעשו , "מכלל ה� אתה שומע לאו", להורה משפטי בדר� זו


  . כ� כאילו מדובר בדר� הכבושה לרבי

, ש פלונית"תמהמסקנה המרכזית של הטרילוגיה השיפוטית בעניי� , כאמור לעיל, שנית

 היא חוסר יכולתו המהותית של בית המשפט 189, פלונית"גב ועניי� מחוזי פלוניתעניי� 

, מה נשתנה חוסר יכולתו של בית המשפט. לחדש הורות משפטית יותר מהקבוע בחוק

לחדש את ההורות ההסכמית בהקשר של אישה נכה , שנקבע פה אחד בכל שלוש הערכאות


לותה ההורית לא הג
 שמסוג, שאינה יכולה לתרו
 כל תרומה ביולוגית להבאת הילד לעול

בלתי מעורערת לעשות כ� בזוגיות ) כמעט(לבי� יכולתו ה, הוטלה בספק לכל אור� הדר�

, שהרי לעת הזו? לסבית ולהכיר בב� זוג שא� הוא לא תר
 כל תרומה ביולוגית להלי��הומו

 
אות השיפוטיות השונות המובאי� על סמכותו הייחודית זו ראו במקורות המחקריי� השוני� ובאסמכת  187

 .92ש "לעיל ה
� בדרישה לפתוח את הלי� נשיאת העוברי� באר� ג� "לפיכ� נדחו עד כה כל העתירות שהוגשו לבג  188

לזוגות הומואי� ולרווקה נכה שאינה יכולה לתרו� כל תרומה ביולוגית להבאת הילד , לנשי� רווקות
 .135, 47–46ש "ות לעיל בהראו בהתאמה באסמכתאות המובא, לאוויר העול�

 .166ש "ראו האסמכתאות המובאות לעיל בה  189
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ולמעשה לדידו ה
 שני , אי� נישואיה
 מוכרי
 במשפט הישראלי, לכל הפחות רשמית

אי� כל ספק כי מדובר בסוגיה אזרחית ודתית . 
 יחד תחת קורת גג אחתפרטי
 שא� חיי

שהשלכותיה משתרעות על מנעד רחב ביותר של זכויות ואינטרסי
 של , רגישה וסבוכה

החייבת למצוא , ה� במערכת היחסי
 הפרטית שלה
 וה� כלפי המדינה, ההורי
 ושל הילד

ורק לאחר שהדבר יעבור בכור , טיתמסודרת וקוהרנ, את פתרונה באמצעות חקיקה ברורה

   190.ההיתו� של בית המחוקקי
 הישראלי

א
 כי (לסביי
 �החיבוק הח
 שמעניקה הרשות השופטת בעיקר להורי
 ההומו, שלישית


בהנגשת האפשרות להשתמש בצו ההורות ) בכשליש מהמקרי
 ג
 לזוגות הטרוסקסואלי

א� שיכולי
 ה
 ,  ובטוחה יותרקלה, הפסיקתי הופ� את הלי� ההכרה בהורות
 למהירה

להביא את ילד
 לאוויר העול
 מחו� לגבולות האר� בהלי� שלא אחת אינו מפוקח ואינו 

כאשר אי� מדובר בזוגות (מדובר בצו הורות קונסטיטוטיבי ,  ודוק191.מוסדר

המבקש להכיר בהורות המשפטית , )הטרוסקסואליי
 המשתמשי
 במטענ
 הגנטי בלבד

והאפשרות קיימת לעת הזו רק בחוק ,  לא הכיר חקיקתית באפשרות זובמקו
 שבו המחוקק

  .האימו� ובחוק ההסכמי
 ג
 כשהא
 המזמינה אינה הא
 הגנטית

כל זה שונה כל כ� ממקרי
 של בני זוג הטרוסקסואלי
 שפעלו באר� על פי חוק 


� וכעת נדרשי
 ה
 לקבל תסקיר כצעד אחד בלבד בהלי� ההכרה המשפטי הארו, ההסכמי

בעייתית מאוד בעיניי , רביעית 192.שהוא מנת חלק
 עד להכרה מלאה בהורות
 המשפטית

שנוקטי
 בתי המשפט , א
 כי עלולה להתגלות בסופו של דבר כארוכה, הדר� הקצרה

כפי שאעמוד על כ� , שלאחרונה א� אינ
 טורחי
 כלל לקבל תסקיר, לענייני משפחה

פעמי
 , ה
 את צו ההורות הפסיקתי כמבוקשתחת זו פוסקי
 . הפרק הסמו��בהרחבה בתת

�א
 חפצי
 בתי (!). א� פחות משלושה שבועות וא� שבוע בלבד מיו
 אזרוח הילדי
 באר

, לטעמי, יש לנהוג בעניי�, המשפט לדאוג באמת ובתמי
 לטובת הילד ולזכויותיו השונות

מבוקש וה� בריסו� שיפוטי ה� בקשת המקרי
 שבה
 נית� צו ההורות הקונסטיטוטיבי ה

לכל הפחות , בהמצאת הצו בלא כל בדיקה מעמיקה, האוחזת בה
 לא אחת, במיתו� החופזה

שאכ� מדובר בקביעה שיפוטית העולה בקנה אחד ע
 טובת הילד , באמצעות קבלת תסקיר

   .לכל דבר ועניי�

 
. 25' פס, 48ש "לעיל ה, פלוניתאו עניי� על חשיבות כור ההיתו� בהקשר של הסכמי� לנשיאת עוברי� ר  190

וביתר כלליות , לקריאות מחקריות קודמות שלי לבעייתיות שיש בהכרה באבהות משפטית בתרומת זרע
באמצעות חקיקה שיפוטית המכירה בהורות הסכמית ובהנגשתה ובמימו� טיפולי פוריות לנשי� בגיל 

 Margalit, Artificialראו בהתאמה , דיו בכור ההיתו� של המחוקק, לטעמי, תקד� בלא שהדבר עברמ
Insemination from Donor ,לקראת קביעת הורות משפטית בהסכמה "יחזקאל מרגלית ; 41ש "לעיל ה

משאבי� רפואיי� "מרגלית ; ")לקראת קביעה"לית מרג: להל� ()2012( 835 מב משפטי�" בישראל
 .209' בעמ, 38ש "לעיל ה, "מוגבלי�) בלתי(

ש� אפשר שאחת הבעיות המרכזיות תהיה חוסר , ל"על הבעייתיות האינהרנטית הנעוצה בפונדקאות חו  191
 Margalit, Internationalל הא� הנושאת ראו למשל רגולציה ופיקוח על הנעשה במדינות המוצא ש

Surrogacy Agreements ,פרק , 57ש "לעיל הII .  
, ראו על כ�. בפסיקות השונות שבה� דנתי לאורכו של המחקר עלה עניי� זה ברורות בכמה הקשרי�  192

בעריכת " אוטומטי"למעלה מ� הצור� אציי� כי שימוש גור� ו ("71' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� , למשל
 הילד לש� הגשת תסקיר] כ� במקור[תסקיר יביא להארכת הזמ� הארו� ממילא הנדרש לשרות למ� 

]...[.("  
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193הצור� בתסקיר. 2
  

לת תסקיר במסגרת עמדתי על יתרונותיו של קב, כחוט השני השזור בו, לאור� המאמר כולו

פרק זה אבקש לבסס נורמטיבית את �בדבריי בתת. ההלי� של מת� צו ההורות הפסיקתי

המבקשות להמעיט , מעלותיו האפשריות של התסקיר ולהג� על עמדתי מפני דעות חולקות

בהיקפו ובתוקפו של השימוש בכלי טיפולי זה במסגרת ההליכי
 המשפטיי
 שבה
 נעשה 

ד כאשר נדרש בית המשפט להכריע מי יקבל את המשמורת על הילד ובייחו, שימוש שכזה

אבקש להציע מודל , הואיל וביקורת המלומדי
 לא נסתרה מעיניי. לאחר גירושי הוריו

וכ� לא בכל המקרי
 יהיה הוא תנאי בלתו , מרוכ� שימצע בי� יתרונות וחסרונות התסקיר

, משפחה נעזר לא אחת באנשי מקצועבית המשפט לענייני , כידוע. אי� למת� הסעד המבוקש


לש
 הכרעה בתובענה שבה הוא ד� העוסקת , ובראש ובראשונה בעובדי
 סוציאליי


 מחקרי
 שוני
 מלמדי
 כי למ� שנות השמוני
 של המאה הקודמת 194.בעניינ
 של קטיני

והגידול הוא� עוד , וגדל המשקל היחסי שנית� לו, הל� וגבר באר� היק� השימוש בתסקיר

הלי� זה מוכר ומתועד ג
 . תר ע
 הקמת בתי המשפט לענייני משפחה לפני כשני עשורי
יו

 הסיבות הטכניות להלי� נעוצות בחוות דעת המומחי
 שנעשו זמינות 195.בארצות הברית

   196.ומשוכללות יותר

. אול
 בספרות המחקר נית� למצוא כמה קשיי
 מרכזיי
 הניצבי
 לפתחו של התסקיר

בעיות של תוק� האבחוני� : ובר בביקורות המרכזיות האלהמד, בקצירת האומר

, בעיקר בתחו
 הפסיכולוגיה, פרופסיונלית�מדובר בעיקר בביקורת פני
. ומהימנות�

בכלי
 , כאילו מדובר באמת אפשרית אחת ויחידה, שלפיה קשה להערי� מסוגלות הורית


קביעת המסוגלות ההורית הביקורת היא בייחוד על העובדה ש. פסיכולוגיי
 שאינ
 נבואיי

" הטיית האישוש"והחשש ל, אמורה להסתמ� על מבחני
 שמהימנות
 המקצועית מוגבלת


שלפיה המומחה יבקש לאשש בממצאיו את השערתו האינטואיטיבית הראשונית , במסגרת

אורג�  נות� התסקיר הוא לרוב 197.הוא גדול, יותר משישקי� על המציאות נכוחה

חוות הדעת המקצועיות ניתנות . מכללי פרוצדורה וראיות נוקשי�שיפוטי המשוחרר �מעי�

 
בידי מומחי
 החופשיי
 להכי� אות� במגבלות פרוצדורליות מינימליות בלא כל נהלי


ובלא שניתנת לנבדק הגנה , כאשר לרוב העניי� נעשה בלעדית בידיה
, פורמליי
 כובלי

במקרי
 רבי
 אי� כל ; ירי
 שוני
וכ� בפועל נית� למצוא חוסר אחידות בי� תסק. כלשהי

ולא ברור כלל מהי האסמכתה לקביעות העובדתיות , תיעוד לבדיקות השונות שנעשו

 
 –כרוכי� בחוות הדעת המקצועיות הקשיי� ה"רות זפר� : פרק זה נעזרתי רבות במחקר הזה�בכתיבת תת  193

 ).2013 (269 לו עיוני משפט" טע� נוס� לעצוב מחדש של הדי� בשאלת חלוקתה של האחריות ההורית
רשאי בית : "1955–ו"התשט, )חולי נפש ונעדרי�, סדרי די� בעניני קטיני�( לחוק הסעד 2' וזו לשו� ס  194

על ". ור בניד� קטי� ולחוות דעתו בתסקיר בכתבהמשפט לצוות על עובד סוציאלי לעניי� סדרי די� לחק
  .43ש " ה278' בעמ, ש�,  ראו במקורות המובאי� אצל זפר��פעילות� הכללית של העובדי� הסוציאליי

 .84ש " ה285' בעמ, ש�  195
 .94ש " ה286' בעמ, ש�  196
סוגיות  "שיקולי� ולבטי� באבחו� מסוגלות הורית"למחקרי� המנחי� בעניי� ראו למשל דוד יגיל   197

 ;)2008, עורכי�' דוד יגיל ואח (183 שיפוט, טיפול, אבחו�: משפט ואתיקה בישראל, בפסיכולוגיה
Gershon Ben-Shakhar et al., Seek and Ye Shall Find: Test Results Are What You Hypothisize 

They Are, 11 J. BEHAV. DECIS. MAKING 235 (1998). 



  –הורות משפטית מ� הדי� ומ� הצדק   ח"עתש מז משפטי�

  ו הנורמטיביי הראויי של צו ההורות הפסיקתיגבולותי

171  

והדבר מגביר את הסובייקטיביות של התסקיר ומטיל דופי , המובאות בחוות הדעת

   198.במהימנותו

המעמד , ככל שחק� חוזר בבית המשפט. העובדי� הסוציאליי� ה� שחקני� חוזרי�

ויש חשש שההסתמכות על חוות דעת
 תהיה עיוורת ללא בחינה , ית� לה
 הוא ר
שנ

   199.מעמיקה ומקיפה של מצב הדברי
 לאשורו

נימוקי
 מהותיי
 אלו כוח
 רב לה
 כאשר מדובר בתסקיר המוגש במסגרת , לטעמי

. בחינת מסוגלות הורית וטובת הילד בהליכי
 של קביעת משמורת הילד ע
 גירושי הוריו

קרה נפו� ושכיח זה מדובר בשני הורי
 שהיו בקרבה ובזוגיות טובה במש� תקופה לא במ

אותה קרבה אינטימית , משגבה הר ביניה
, עתה. וא� הולידו ילדי
 משותפי
, מבוטלת


בשל , במצב דברי
 שכזה. הפכה לה
 לשנאה המובילה אות
 לריב על משמורת הילדי

. משקלו הסגולי היחסי של התסקיר הוא עצו
, רישעל פי רוב הוא אדוורס, הדיו� המשפטי

 שיפוטי לסטות �וכל ניסיו, על פי התסקיר יישק דבר, שהרי לפי הפרקטיקה הנוהגת

. ויש אפוא לתת את הדעת על הקשיי
 שמניתי לעיל, ממסקנותיו המקצועיות נתפס כבעייתי

דופ� נמצא �יוצאותרק לעיתי
 נדירות ובנסיבות : "�"יפה לעניי� זה קביעתו הזאת של בג

דעת � בניגוד לחוות– בענייני
 של בריאותו הנפשית והגופנית של ילד –משפט פוסק �בית


כאשר מתבקש תסקיר במסגרת הליכי אימו� במקרי
 שבה
 יש ,  בדומה לזה200".מומחי

 
אדוורסריות רבה בי� ההורי
 הביולוגיי
 העתידי
 לאבד את בנ
 הטבעי ובי� ההורי


 לאמצו כילד
 לכל דבר ועניי�המאמצי
 המבקשי , 
מעמדו ותוקפו של התסקיר ה

  . ולפיכ� יש בעייתיות רבה בשל הביקורת הנזכרת לעיל הרובצת לפתחו, ראשוני
 במעלה

ניטל עוק�  –השלמת ההכרה בהורות המשפטית  –כאשר מדובר בנדו� דנ� , בשונה מזה

, השכיח במחוזותינו עד מאודהנפו� ו, בהקשר של קביעת משמורת. הביקורת רובו ככולו

כגו� היכ� ימשי� הילד לחיות את , מדובר בקביעה מרחיקת לכת העשויה לקבוע גורלות

קביעה דרמטית , ויודגש. וכיצד יתמיד בשמירת קשר ע
 שני הוריו חר� פרדת
 הפיזית, חייו

יקה זכתה זה מכבר בפס, המסתמכת על פי רוב על התסקיר כנייר לקמוס החור� גורלות, זו

 בהקשר כה רגיש ומורכב זה אכ� יש חשש לא מבוטל 201.ובצדק רב, "דיני נפשות"לכינוי 

 
) 2008 (15, 5 עבודת� של פקידות הסעד לסדרי די�: בדיקה בנושאח צוות ה"דוראו למשל   198

goo.gl/vGoXgS . לתיאור הפרקטי של עבודת המומחה המתבקש לתת חוות דעת על הערכת מסוגלות
 ספר רפואה ומשפט" אי� להערי� מסוגלות הורית"צדיק ' על קשייה ועל הצעת פתרו� ראו יור� צ, הורית

' ש נ"היועמ  1892/11א �י� זה נדרש באריכות בית המשפט העליו� בדנלכל עני). 2001 (328היובל 
  ). 2011 (356) 3(ד סד"פ, פלונית

, 193, 153 מאחורי הקלעי� של עיצוב הסדרי משמורת וראייה בגירושי�: הורות במשפטראו דפנה הקר   199
באבחו� על הכשל המשפטי המובנה "גילת ' כ� ראו בביקורת המוקדמת יותר של ישראל צ). 2008 (195

  ).2006 (403 ה מאזני משפט" טובת הילד באמצעות מער� שירות הרווחה
קביעה זו שבה וצוטטה ). 1998( 463, 453) 1(ד נה"פ, בית הדי� הרבני הגדול' דויד נ �5227/97 "בגראו   200

, פורס� בנבו (24'  פסאלמונית' פלוני נ   54297/02) א"משפחה ת(ש "תמ: בהסכמה בפסקי הדי� האלה
09�31702) 'מחוזי חי(ש "עמ; )1.7.2007� לפסק דינה של השופטת 5.11' פס, 'נ' ש' נ' נ' ש) קטי� ('ע 13

  ).10.10.2013, פורס� בנבו(לטר �למלשטרי�
הליכי� בענייני משפחה ה� בעיני . רואה אני חובה לעצמי לעמוד על עניי� נוס�: "ראו הקביעה הזאת  201

ד "פ,  ב� שוש�'ב� שוש� נ 6810/97א "רע, "הרי כמשמעו, א� לא כפשוטו; ממש' דיני נפשות'בגדר 
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שגורלו של הילד ייחר� על סמ� בדיקת מומחה שהסתמ� על אבחוני
 ובדיקות שמהימנות

כאשר הדברי
 נעשי
 במסגרת הלי� שאינו שיפוטי המשוחרר מכללי
 , ספקמוטלת ב


, הואיל ותסקירי
 אלו מוגשי
 תדיר מאוד לבית המשפט. פרוצדורליי
 מובני
 וסדורי


המעצימה את החשש , מתחזקת ג
 הביקורת על היות המומחי
 בבחינת שחקני
 חוזרי

  . ועל פיו יישק דבר, שהתסקיר ייתפס כחזות הכול

אול
 משיחות שערכתי ע
 שופטי
 לענייני משפחה עולה כי התסקיר הנעשה במסגרת 

, השלמת ההכרה בהורות המשפטית הוא כלי עזר בלבד בארגז הכלי
 שבידי השופט

כאשר יש זיקה ביולוגית בי� ההורה המיועד ובי� . ומשקלו הסגולי היחסי נמו� יחסית

יקה גנטית להוכחת קשרי משפחה ובי� בכל בי� באמצעות בד, ברור הוא שהוכחתה, היילוד

ג
 , ואול
. חשובה הרבה יותר מהסתמכות על התסקיר, המצאת ראיות שוות ער� לכ�

המדללי
 הלכה , השופטי
 בוחני
 מדדי
 שוני
 ומגווני
, כאשר אי� זיקה ביולוגית

. דברואי� הוא נתפס כאורי
 ותומי
 שעל פיו בלבד ייפול , למעשה את תוקפו של התסקיר

נבחנות אמות , בי� היתר, כפי שראינו בהרחבה בפסקי הדי� השוני
 שסקרתי לעיל בפרק ג

בראש , קיומ� של הסכמות זוגיות ביניה
; טיב הקשר הזוגי שבי� ההורי
: המידה האלה


הסכמה ורצו� הפרט לשמש הורה , נבחני
 כוונה; ובראשונה הסכמי הורות משותפי

ל של ההורה המיועד כממלא חובות הוריות כלפי הילד תפקודו בפוע; משפטי של הילד

מספר התיקי
 שבה
 נקבעת הורות משפטית בנדו� דנ� על סמ� תסקיר הוא קט� מאוד . 'וכד

תרחיש המתממש לעיתי
 , ביחס לאלה שבקביעת משמורתו של ילד שהוריו התגרשו

חד משלושה תדירות מאוד בשל שיעור הגירושי� בישראל המרקיע שחקי
 והוא קרוב לא

 לפיכ� ג
 החשש מפני היות המומחה מגיש התסקיר בבחינת שחק� חוזר מתכהה 202.זוגות

  .מאוד

כעת אבקש להתמודד ע
 הקושי הטכני המרכזי שעליו הצביעו בתי המשפט בפסיקות 

שבעטיי
 ,  התקני
 החסרי
 שמה
 סובל כיו
 השירות למע� הילד–השונות שנסקרו לעיל 

וכ� דווקא צור� קשיח וגור� בתסקיר עלול לפגוע . יר לארו� זמ� רבעלול הלי� עריכת התסק

אי אפשר לוותר על צור� ,  אול
 בכל הכבוד203.שאותה אנו מבקשי
 לשמר, בטובת הילד

שלמעשה נית� לפתור אותו , בשל קושי טכני, החשוב מאוד בעיניי, שיפוטי מהותי�טיפולי

מקבלי ההחלטות התקציביות במדינת יש להפנות קריאה כללית ל, ראשית. בקלות יחסית


. תקציבי
 ותקני
 רבי� יותר כדי למלא את החלל הקיי
 בעניי�, ישראל להפנות משאבי

יש להעמיד את השירות למע� הילד על כ� שמדובר בתסקירי
 שאינ
 כה ארוכי
 , שנית


ולכ� יש , כדוגמת התסקירי
 שה
 מתבקשי
 לערו� בהקשר של קביעת משמורת ההורי

יוש
 אל לב כי לעת הזו קבלת תסקיר במסגרת קבלת צו הורות . ת לה
 תיעדו� גבוה יותרלת

 
גילת על העזרה ' אני מבקש להודות לישראל צ). 1997( לפסק דינו של השופט טירקל 5' פס, 375) 5(נא

  .בחידודו של הבדל מהותי זה בתוקפ� ומשקל� של התסקירי�
  כגשנתו� המשפט העברי" נישואי� למניעת סרבנות גט בישראל�הסכמי קד�"רחל לבמור לנתו� זה ראו   202

 משולבות משפחות איילת ציונובעל שיעור הגירושי� המאמיר והול� לאחרונה ראו . )2005 (127 ,127
 .www.cbs.gov.il/publications/pw89.pdf) 2015 (10, 6 בישראל

  .34–32' פס, 135ש "לעיל ה, .ד.א.מראו עניי�   203
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 אומנ
 ג
 בהצעת החוק 204.ארצי היא עדיי� בגדר חובה סטטוטורית�בהלי� פונדקאות פני

עובד הודיע והיא נותרה כחובה בכל מקרה שבו , רוככה הדרישה א� לא בוטלה כליל

במקרי
 אלה יהיה בית . ש לפגיעה בטובת הילד שייוולדבית המשפט כי קיי
 חשסוציאלי ל

כל עוד לא נעשה שינוי ,  אשר על כ�205. בבקשהתוהמשפט חייב לקבל תסקיר בטר
 הכרע

נית� להסיק מדבר חקיקה זה על יתרונות התסקיר לצור� קביעת הורות , חקיקתי בעניי�

עול
 לא נתגלע כל ולפיה מ, העובדה שעליה עמדתי לעיל במאמר, יתר על כ�. משפטית


דווקא מלמדת יותר מכול כיצד הלי� , סכסו� בי� א
 נושאת ובי� ההורי
 המזמיני

ולא כדאי להחלי� , הוא בבחינת סוס מנצח, לרבות הצור� בתסקיר, הרגולציה הישראלית

   206.אותו

ויש לתת את הדעת על האפשרות שקריאותיי בפסקה , ע
 זאת בתו� עמי אנוכי יושב

אי� הקומ� ", או לחלופי� שע
 כל הרצו� הטוב, ות ליפול על אוזניי
 ערלותהקודמת עלול

לפיכ� לא אתפלא א
 בטווח . והתקני
 החסרי
 לא במהרה יתמלאו, "משביע את הארי

, אשר על כ�. הנראה לעי� הקשיי
 הטכניי
 יוסיפו לרבו� לפתחו של השירות למע� הילד

יע מודל מרוכ� יותר בדרישה לעריכתו של מבקש אני להפני
 את הביקורות השונות ולהצ

רצוי ונכו� לערו� תסקיר כאשר מדובר בצו , לדידי. תסקיר עובר למת� צו הורות פסיקתי

גנטית או פיזיולוגית בי� הפרט שבהורותו , הורות דקלרטיבי במקו
 שבו יש זיקה ביולוגית

הות הא
 המזמינה מקרי
 אלו ה
 הכרה באימ. המשפטית אנו מבקשי
 להכיר ובי� היילוד

ולחלופי� כאשר זוג , ל"בזוגיות הטרוסקסואלית שהיא ג
 א
 גנטית בהלי� פונדקאות חו

צור� זה חשוב בשל מנעד היתרונות . �לסביות תרמו האחת את ביציתה והשנייה את ההיריו


א� נכוני
 ה
 , שאומנ
 נאמרו בכלליות על צו ההורות הפסיקתי, שמניתי בפרק הקוד

אול
 הואיל והזיקה . על תסקיר, בי� השאר, יניי כאשר צו ההורות מסתמ�שבעתיי
 בע

לפיכ� א
 בנסיבות . משקלו הסגולי של התסקיר פוחת יחסית, הביולוגית קיימת זה מכבר

להכביד יתר על המידה על ההורי
 , העניי� עלולה הדרישה לתסקיר להתמש� תקופה ארוכה


יוכל בית המשפט לוותר על דרישת , ת הילדובסופו של דבר ג
 לפגוע בטוב, המזמיני

  . התסקיר

שבו , אול
 יתרו� גדול יותר מוצא אני בתסקיר כאשר מדובר בצו הורות קונסטיטוטיבי

אנו מבקשי
 בכל זאת , חר� העובדה שאי� כל זיקה ביולוגית בי� ההורה המיועד ובי� היילוד

ובר בא
 מזמינה שאינה א
 במקרי
 אלו מד. להכיר בהורותו המשפטית לכל דבר ועניי�

לסבי שאינו בעל �ל או בהכרה בהורות הנוספת של ב� הזוג ההומו"גנטית בפונדקאות חו

יש צור� למלא חוסר זה , הואיל והזיקה הביולוגית אינה קיימת ש
. זיקה ביולוגית ליילוד

וג באמצעות בחינה מעמיקה של טובת הילד וטיב היחס המשפטי והפרקטי הקיי
 בי� בני הז

. כדי לוודא את טובת הילד ולבצרה במסגרת קביעת הוריו המשפטיי
, ובינ
 ובי� היילוד

שגה בית המשפט העליו� בכ� שהותיר את הצור� בתסקיר , ובכל הכבוד, לטעמי, לפיכ�

 
 .10 ש"לעיל ה,  לחוק ההסכמי�11' ס  204
  .60ש "לעיל ה, ח ההסכמי�" להצה14' ראו ס  205
הרואי� ברגולציה הישראלית במתכונתה , 42ש "המובאות לעיל בה, ראו דעות המלומדי� השוני�  206

הסדר הראוי לחיקוי במדינות , לרבות הצור� בעריכת תסקיר כדי לקבל את צו ההורות החקיקתי, כחיתהנו
 .אחרות בעול�
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כשאלה פתוחה ולא חייב אותו כתנאי בלתו אי� בהקשר של מת� צו הורות קונסטיטוטיבי 

לפיכ� אי� להתפלא שבתי המשפט אימצו בשתי . פרק זה�תתמהנימוקי
 שמניתי בהרחבה ב

, ידיי
 עמימות פסיקתית זו וקבעו נחרצות שהדבר נתו� לשיקול דעתו של בית המשפט

וממילא בנסיבות שלפניה
 בדונ
 בבקשה של הכרה באבהות הנוספת של ב� הזוג ההומו 

, הרי שג
 פרקטית, י א
 עד עתה אמורי
 דבריי בניתוח נורמטיב207.אי� כל צור� בתסקיר

שכ� בהתחשב בנסיבות המיוחדות של העניי� , מדובר בדרישה שאינה כה מכבידה, לטעמי

להסתפק בתסקיר מהיר ומקל שאפשר להתחיל בעריכתו כבר עובר , לעיתי
 קרובות, נית�

   .ואשר מתכונתו והיקפו יכולי
 להיות מצומצמי
 יחסית, ללידת הילד

  גבולות הגזרה הראויי�. 3

אור דיוננו לעיל סבורני שאי� כל מניעה חוקית או אתית שבתי המשפט יקבעו באמצעות צו ל

 המשפטית של הא
 המזמינה שהיא ג
 הא
 הגנטית ההורות פסיקתי דקלרטיבי את אימהות

הצהרתי בלבד של המציאות �מדובר בסופו של דבר בעיגו� שיפוטי. ל"בהלי� פונדקאות חו

שלפיה היא הא
 המשפטית , זקת ג
 באימהות הפיזיולוגיתגנטית א� שאינה מחו�הטבעית

מבחינה אזרחית נית� להכיר באמצעות צו ההורות , בדומה לזה. של היילוד לכל דבר ועניי�

 �הפסיקתי באימהותה הנוספת של בת הזוג הלסבית שתרמה את ביציתה לבת זוגה שנשא

�א למותר לציי� ששתי ל. ברחמה והביאה עימה יחד לאוויר העול
 את ילד
 המשות

שכ� ג
 הוא מכיר באימהות , קביעות אלו אינ� מסיגות את גבולו של המחוקק יתר על המידה

אזרחית חדשה �אי� מדובר בקביעת אימהות משפטית,  כלומר208.מכוח היסוד הגנטי

ג
 , בדומה לזה.  וממילא אי� מדובר בחקיקה שיפוטית בעייתית בעיניי209,בבחינת יש מאי�

שכ� אי� מדובר , מתאייני
, בשלהי הפרק הקוד
, נות הנוספי
 שמניתי לעילשני החסרו

לדוגמה ביחס להלי� מת� צו ההורות החקיקתי הקבוע בחוק , בהלי� חפוז ומהיר מדי


שהרי בסופו של דבר הזיקה הגנטית . ובמת� הכרה משפטית חלקית ובעייתית, ההסכמי

פט מתמצה במת� צו ההורות המצהיר ותפקידו של בית המש, מקנה את ההורות המשפטית

 
לאחר עיו� בטענות הצדדי� נחה דעתי כי אי� על בית : "יפות לעניי� זה הקביעות השיפוטיות האלה  207

מנת תסקיר הינה עניי� הנתו� הז [...] המשפט חובה לקבל תסקיר פקיד סעד כתנאי למת� צו הורות פסיקתי
לאור העובדות אשר "; "]... [לשיקול דעתו של בית המשפט ויש להורות על כ� בנסיבות המתאימות

וזאת ללא צור� , סבורני כי נית� לית� פסק די� המצהיר על אבהות ליאור כלפי הקטינות, פורטו לעיל
03�63355) א"משפחה ת(ש "תמ; 49' פס, 36ש "לעיל ה, ל.אעניי� ראו בהתאמה . "בתסקיר�פלוני�  15

 ראו בציטוטי� כ�נוס� על ). �ש פלוני"תמ עניי�: להל�() 24.12.2015, פורס� בנבו (22'  פס,ש"היועמ' נ
 .137–136ש "הנוספי� הנזכרי� לעיל בה

03�37745ש "מרקוס ותמ, "הגדרת אמהות"על כ� ראו זפר�   208�כ� ראו . 3ש "שלושת� הובאו לעיל בה, 14
' בעמ, 13ש "לעיל ה, "מענה לדילמה"מרגלית  ;5ש "לעיל ה, "המודל הגנטי"ביתר הרחבה מרגלית 

 .ועוד 568–556
ד "פ, )יונס(פלוני ' נ) חמדה(פלונית  3077/90א "עאזרחית חדשה שכזו ראו �על יצירת אבהות משפטית  209

, זרוח� של דיני הורי� וילדי� במשפט הישראלילדיו� במשמעות פסק הדי� ועל א. )1995( 578) 2(מט
אבהות לילד מחו� לנישואי� ודיני הסטטוס על התקדי� שקבע השופט "ראו בהתאמה מיכאל קורינאלדי 

 233–231 קביעת הורות משפטית בהסכמהיחזקאל מרגלית  ;)2007 (489 ו מאזני משפט" מישאל חשי�
; )2011,  הפקולטה למשפטי�–איל� �ברסיטת בראוני, "דוקטור בפילוסופיה"עבודת גמר לתואר (

 .854–851' בעמ, 190ש "לעיל ה, "לקראת קביעה"מרגלית 
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בבחינה זהירה של יתרונות , כלומר. על כ� ומקנה את הסעד וההכרה המבוקשי
 בלבד

בשולי הדברי
 . ההלי� מושא דיוננו וחסרונותיו גוברי
 לטעמי היתרונות על החסרונות

וברת ההולכת וצ, אציי� כי תובנה זו עולה בקנה אחד ע
 דעת רוב פוסקי ההלכה בני זמננו

   210.לראות בא
 הגנטית הא
 המשפטית של היילוד –לה תאוצה יותר ויותר 

בדומה לזה אומנ
 נית� אפריורית וחוקית להכיר באימהות המשפטית של הא
 המזמינה 

כפי , ל שלא תרמה את ביציתה להלי� מכוח צו ההורות הפסיקתי"בהלי� פונדקאות חו


ה הא
 המזמינה להיות מוכרת כא
 שג
 ש
 יכול, האפשרות הקיימת בחוק ההסכמי

 אול
 כא� כפות 211.הגנטית והפיזיולוגית ליילוד, משפטית חר� חוסר זיקתה הביולוגית

המאזניי
 מעוינות בשאלה של לגיטימיות ההרחבה של גבולות ההכרה באימהות המשפטית 

אל מעבר לכוונתו המקורית של המחוקק באמצעות חקיקה שיפוטית אגב מת� צו הורות 

שהרי דבריו אמורי
 במפורש בהכרה שיפוטית שכזו רק בהקשר . נסטיטוטיביקו


ואילו אנו עסוקי
 בניסיו� להרחיב את הדברי
 אל מעבר לגבול
 ולגבולות , ארצי�הפני

לפני עשרי
 " רק"א� שהחוק נכתב , האר� ולהכיר בה
 במסגרת שלא עלתה כלל על דעתו

צור את ההורות המשפטית חר� העובדה במקרה זה מדובר בצו הורות המבקש לי. שנה

יתרונותיו של צו ההורות במקרה . שהא
 המזמינה אינה לא א
 גנטית וא� לא א
 פיזיולוגית


של הסגת גבול , ג
 א
 מסויגת, בר
 בל נשכח שמדובר ברמה מסוימת. זה שרירי
 וקיימי

ל הוא "אות חויצא שהלי� פונדק, א
 לא נצרי� תסקיר בהלי� שכזה, בדומה לזה. המחוקק


והדבר עלול , ארצית�מהיר ביחס לצו ההורות החקיקתי כאשר מדובר בפונדקאות פני

בסופו של דבר לפגוע בטובת הילד כאשר אנו מכירי
 בא
 המזמינה כא
 המשפטית שלו 

, אשר על כ�. בלא לבחו� לעומק וביסודיות א
 אכ� קביעה זו עולה בקנה אחד ע
 טובתו

 המשפט א
 ינהגו בריסו� שיפוטי בהיק� מת� הצווי
 שה
 נותני
 טוב יעשו בתי, לדידי

  . בהקשר ייחודי זה עד לקביעת ההסדרה החוקית הראויה בעניי� בעיני המחוקק

�באפשרות , �"לרבות בג, לגיטימי עוד פחות בעיניי השימוש של בתי המשפט, לבסו

ל ובהכרה "ות חולהכיר באבהות המשפטית הנוספת של ב� הזוג ההומו בהלי� פונדקא

באימהות המשפטית הנוספת של בת הזוג הלסבית במקו
 שבו לא תרמו אלה כל תרומה 

גנטית או פיזיולוגית להבאת הילד לאוויר העול
 ובלא כל צור� בהלי� אימו� , ביולוגית

 מדובר במקרי
 אלו בהכרה בהורות המשפטית מכוח צו הורות 212.צולב רשמי

בהקשר זה גוברי
 עליה
 החסרונות , לדעתי, יו השוני
שחר� יתרונות, קונסטיטוטיבי

בהכרה : מדובר בהסגה נרחבת ונכבדת של גבולו של המחוקק. בבירור וביתר שאת

, וממילא כפועל יוצא מכ� ג
 במבני זוגיות, באמצעות חקיקה שיפוטית במבני הורות

ו להכיר בה
 קוד
 שבתי המשפט יזדרז, ראשית דבר בידי המחוקק, שמוטב ויוכרו רשמית
 

להיבט ההלכתי ראו במקורות . 4.ג, 2–1.פרק ג�לשני הקשרי� אלו ראו בהתאמה דיוננו לעיל בתתי  210
 .70ש "שהבאתי לעיל בה

על בעיותיה האזרחיות , על אפשרות זו. 4.פרק ג�על עניי� מהותי זה ראו הדיו� הרלוונטי לעניי� בתת  211
 35ש "לעיל ה', ישלבי�'ראו בהתאמה צ, השונות ועל הביקורת ההלכתית על צו הורות חוקי זה

 .11ש "ובמקורות שהבאתי לעיל בה
לאחר קבלת מאמר זה . 2.ג פרק� ובדיו� הרלוונטי בתת3.פרק ג�ראו על כ� בהתאמה דיוננו לעיל בתת  212

ראו . בלא כל צור� בתסקיר, לפרסו� התפרס� פסק די� נוס� המכיר באבהות הכפולה של זוג הומואי�
 . 207ש "לעיל ה, �ש פלוני"תמ י�עני
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העלולה , מדובר בדר� מהירה, ודאי כאשר אי� כל צור� בתסקיר, בדומה לזה. פסיקתית

  .להתגלות בסופו של דבר כפזיזה מדי ביחס לצו ההורות החקיקתי

�יש לחשוש שמא צו , הגנטית או הפיזיולוגית נעדרת, הואיל והזיקה הביולוגית,  לבסו

ויית� פתחו� פה למא� דהוא  הילד בטווח הרחוק הורות שיינת� כלאחר יד יחטא ג
 לטובת

דווקא בשל הרגישות והמורכבות . לערער ולפקפק בטיב יחסיו ע
 הנחזי
 להיות הוריו

הדתית והאתית של העניי� נכו� וראוי למחוקק שיענה בעניי� לשבט , המשפטית, החברתית

רציפות חקיקתית הדברי
 אמורי
 בייחוד בשל האפשרות להחיל . או לחסד בהקד
 האפשרי

, )2' מס תיקו�) (היילוד ומעמד הסכ
 אישור(עוברי
  לנשיאת הסכמי
 חוקעל הצעת 

 בקריאה ראשונהאת ועדת השרי
 ובשלהי הכנסת הקודמת שעברה , 2014–ד"התשע

 אול
 סבורני שעד אז מוטב יעשו בתי המשפט א
 לא ימהרו להוציא צווי הורות 213.בכנסת

וודאי בלא לבחו� ביסודיות ולעומק את טובת הילד , גרהפסיקתיי
 אלו כעניי� שבש

   .ולהסדיר את ההיבטי
 השוני
 של קביעת ההורות המשפטית עליו, באמצעות תסקיר

על כפות המנעול אבקש להציע הצעת פשרה בדמות קיומו של הלי� שיפוטי אפשרי 

ות ל שיאפשר לכל הצדדי
 לדו� במתינות בקביעת ההור"בהקשר של פונדקאות חו

בשל הרצו� שלא להותיר את היילוד ואת הוריו בלימבו משפטי , זאת. המשפטית של היילוד

כבמקרי פונדקאות , העלולה להתאר� ג
 לשנתיי
 ימי
, ל"לתקופת זמ� לא קצובה בחו

הנכו� והצודק ,  לטעמי214.ל שהסתבכו קשות ושדווחו בספרות המחקר בעול
 כולו"חו

 תיאות לאמ� את ההלי� שהסכימה לו זה מכבר בפסק די� ביותר בהקשר זה יהיה א
 המדינה

מדובר בבקשת רשות ערעור שנת� בית . א
 כי איני יודע א
 ועד כמה הוא מוכר, תקדימי

כי יש לדחות את ערעור , כמדומני בקנה מידה עולמי, תקדימית, ובה נקבע, המשפט העליו�

לפיו נית� להכניס לאר� . וזיהיוע� המשפטי לממשלה ולקיי
 את ההסדר שנקבע בדיו� במח

ל לזוג הומואי
 ישראלי
 אזרחי ותושבי האר� ולדו� "יילוד שנולד בהלי� של פונדקאות חו


א
 כי , בפני בית המשפט לענייני משפחה בקביעת ההורות המשפטית של ההורי
 המזמיני

קי
 בכפו� להפקדת ביטחונות מספ, זאת. זמנית ולצור� ניהול ההליכי
 המשפטיי
 בלבד

יוצא היילוד , לאפשרות שא
 לא תוכח האבהות הגנטית ולא תינת� האבהות המשפטית

   215.מהמדינה

 
   .60ש "ראו במקורות שהבאתי לעיל בה  213
 Yamada ראו על כ�. ”Baby Manji“הודי הטראגי המוכר אולי יותר מכול בש� –כדוגמת המקרה היפני  214

v. Union of India, 2008 IND LAW SC 1554 (Sept. 29. 2008), ובעיסוק האקדמי בו במאמרי� 
 Seema Mohapatra, Stateless Babies & Adoption Scams: A Bioethical Analysis of :הבאי�

International Commercial Surrogacy, 30 BERKELEY J. INT'L L. 412, 417–420 (2012); Anika 
Keys Boyce, Protecting the Voiceless: Rights of the Child in Transnational Surrogacy 

Agreements, 36 SUFFOLK TRANSNAT'L L. REV. 649, 663–666 (2013) . לתיאור מלא יותר של
 Margalit, International Surrogacyבעייתיות אקוטית זו ראו במחצית הראשונה של מאמרי 

Agreements , בהקשר הישראלי יפה לעניי� זה הציטטה שהבאתי מדברי השופטת . 57ש "הלעיל
, ובתיאור המצוקות האנושיות שה� מנת חלק� של ההורי� המזמיני�ש "היועמשרו� בעניי� �לבהר

קורות המובאי� על ידי ראו בהתאמה במ". אימא בהמתנה"כדוגמת התיעוד המובא בסרט הדוקומנטרי 
 .180–179, 73ש "לעיל בה

החלטתו . ה להידחותדי� הבקש ":במסקנת דבריו, 5' פס, ריבלי�) כתוארו אז(וכ� כותב המשנה לנשיאה   215
ולא ברור כיצד יש בה כדי להשפיע באופ� , של בית המשפט המחוזי לא יוצרת מציאות בלתי הפיכה



  –הורות משפטית מ� הדי� ומ� הצדק   ח"עתש מז משפטי�
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רק כ� נית� לוודא במתינות שלא יוכנס ילד לאר� ויקבל אזרחות ישראל בלא שתוכח 

בלא שייבדק לעומק טיב יחסיו , לאחד מהוריו לכל הפחות, בוודאות זיקתו הגנטית


כאשר הילד . הדוק ומסודר, ור הלי� בקרה ופיקוח מובנהובלא שיעב, המשפטיי
 עימ

�מובני
 ומתוני
 בלא הכורח  נית� לקיי
 הליכי
 משפטיי
, נמצא זה מכבר ע
 הוריו באר

לקבל הכרעה בעניינו של היילוד בחיפזו� וכלאחר יד בשל מצוקתו הזמנית שלו ושל הוריו 

טובת הילד מבקשת א� . שלישילא אחת במדינת עול
 , ל"במקרי
 שבה
 ה
 נמצאי
 בחו

, אזרחי ותושבי האר�, היא שיוכל לחזור ארצה בהקד
 ולקבל טיפול טוב ומיטיב ע
 הוריו

שעל פי רוב יהיה טוב מבאר� נכר ,  מקבלת טיפול רפואיתבמקו
 מגוריה
 הטבעי וליהנו

כ� נוכל לשמור על טובת הילד . שלא אחת היא מדינה מתפתחת ולא מפותחת כישראל

למעט מקרי
 ספורי
 שבה
 אכ� יתברר שאי� , ויותיו השונות ברוב
 ככול
 של המקרי
וזכ

   .והוא ייאל� לחזור לאר� מולדתו, הילד ילד
 הגנטי

 קריאה למחוקק להסדיר חוקית את כלל מופעיה –במקו� סיו� .  ו
 של דילמת קביעת ההורות המשפטית

 
שנוצרה , בי� הורי
 לילדי
 בפרטהמציאות המורכבת של דיני המשפחה בכלל ושל יחסי

ובנדו� דנ� בייחוד  –מביאה בכנפיה בעשרות , הודות לקדמה הרפואית ולפתיחות החברתית

השני
 האחרונות דילמות שונות של קביעת הורות משפטית ביתר תכיפות  –שבע –בשש

ניסיו� העבר בתחו
 מלמד כי הדילמות המורכבות של היו
 יתגמדו לנוכח . ומורכבות

, ללא כל ספק, אכ�. שזה מכבר עומד מאחורי כותלנו, ילמות המורכבות יותר של העתידהד

האזרחיות וההלכתיות כאחד שיש לקביעת ההורות , בשל מנעד ההשלכות הדרמטיות

אומנ
 קריאתי זו מצטרפת . ויפה שעה אחת קוד
. עניי� הוא למחוקק לענות בו, המשפטית

א� סבורני שיש במחקר כדי , לומדי
 שוני
לקריאות קודמות של בית המשפט ושל מ

 וקביעה שאי אפשר עוד להמשי� 2018העמדת מראה אל מול פני המחוקק בתחילת שנת 

שכ� עקב בצד אגודל הולכת ומצטברת לה מסה קריטית של מקרי
 , ולגרור רגליי
 בעניי�

יעה ותרחישי
 זוגיי
 והוריי
 שוני
 שבה
 יש צור� לקבוע את ההורות המשפטית קב

  . מקיפה וקוהרנטית

א� , "זכות השתיקה"אומנ
 בכוחו של המחוקק להמשי� ולמלא פיו מי
 ולשמור על 


ברור שבשתיקתו זו יש אמירה והצדקה רועמת לבתי המשפט להמשי� ולדבוק באקטיביז 

בל נשכח שבתי המשפט לענייני משפחה . שאותו ביקרתי במסקנות מחקרי זה, השיפוטי


 את המעוז האחרו� להגנת זכויות אד
 בסיסיות במדינה שאינה רק � רואי
 בעצמ"ובג

אי� ביד
 בררה אלא לתת את הסעד , ובשל היות הנושא כה טעו�, יהודית אלא ג
 דמוקרטית

 
 3בית המשפט המחוזי דרש ערובות מספקות להבטחת יציאתו של המשיב [...]  מהותי על זכויות הצדדי�

ו יוצרת נזק בלתי הפי� ומשכ� אי� החלטת, מישראל א� יתברר בסופ� של הליכי� כי כ� מורה הדי�
10�12340ש "ראו עמ". למדינה�היוע� המשפטי    7414/11 �"בע; )10.10.2011, לא פורס� (11

, פלוניתעניי� : פסק הדי� בעליו� נזכר במקורות הבאי�). 29.11.2011, לא פורס� (פלוני' לממשלה נ
�ממעשה הרואי למוצר"אתי סממה ונופר ליפקי� ; 133' פס, 36 ש"לעיל ה�נורמטיביזציה זוחלת : מד

 ).2013 (38ש " ה445, 435 טו משפט וממשל" של פונדקאות בישראל
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המבוקש לכל אות
 המבקשי
 לבוא בשערי ההורות שעניינ
 אינו מוסדר כיו
 בידי 

לבחו� את נשנית למחוקק רת וחוזלהמשי� ולהסתפק בקריאה הייתכ� שלא די . המחוקק

אלא בשלו , הי א
יהו אב ומימ,  למושג המשפחההמשמעויות המודרניותר ואוורהצור� ב

�על ,  אשר על כ�.מעמיק וקוהרנטי יותר, התנאי
 והגיעה העת לביצוע שידוד מערכות מקי

המחוקק לדו� בנושא בהקד
 ולקבוע את גבולותיו הנורמטיביי
 הראויי
 בעיניו של צו 

 בר
 ג
 216.בפרק ב, כפי שעלה לדוגמה בהצעת החוק שסקרתי בהרחבה לעיל, ההורות

, הדיו� בהצעת החוק ייתר את הצור� במת� צו הורות פסיקתי בהקשר של פונדקאות בלבד

  . ואילו במאמרנו סקרנו הקשרי
 רחבי
 ומגווני
 הרבה יותר

ורות המשפטית על לפיכ� טוב יעשה המחוקק א
 יידרש לכלל הדילמות של קביעת הה


ולמצער א
 יסדיר את עניי� הפונדקאות שממנו יהיה נית� להסיק , מופעיה השוני
 בהקד


כדוגמת הכרה בזוג לסביות כאימהות משפטיות , את דעת המחוקק בנוגע למקרי
 האחרי

כדי שלא . וה� א
 אינה א
 ביולוגית כלל, ה� במקו
 שבו בת הזוג היא א
 גנטית, של הילד

 וכי הלכה למעשה 217,"רב הפרו� על העומד" מאוחר מדי ונגלה שבעניי� זה באר� נתעורר

היא המדריכה את בתי המשפט בקביעת ההורות  –ולא דבר המחוקק  –החקיקה השיפוטית 

טוב יעשה המחוקק א
 ימלא את ייעודו ולא יגלגל פע
 אחר פע
 תפוח אדמה , המשפטית

שלה� ,  אנושיותדילמותנעו מלכתחילה אות� מי ירק כ�. לוהט זה לפתח
 של בתי המשפט

 218.מושא דיוננו, אתית�הפתיחות החברתית והמבוכה המשפטית, חברו הקדמה הרפואית

וכהצעת קווי המתאר לחקיקה , א
 בכלל, אול
 עד אשר נזכה לשידוד מערכות שכזה


בו ש, ביקשתי להבחי� במאמרי בי� צו הורות דקלרטיבי, העתידית הראויה בעיניי בתחו

שטוב , יובי� צו הורות קונסטיטוטיב, לגיטימי לטעמי מת� צו ההורות הפסיקתי כמבוקש

יעשו בתי המשפט א
 ינהגו בו במעט יותר ריסו� שיפוטי עד אשר יוכרע הדבר בידי 

את כור ההיתו� הנדרש בכנסת ישראל ה� בהיבט הדמוקרטי וה� המחוקק לאחר שיעבור 

  219.בהיבט היהודי

 
הצעת חוק  2470/20/ ראו פ.א� בהמש� שבה והועלתה הצעת החוק. 60ש "לעיל ה, ראו הצעת החוק  216

 הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברי� –תיקו� ) (אישור הסכ� ומעמד היילוד(הסכמי� לנשיאת עוברי� 
שהונחה על שולח� הכנסת העשרי� ביו� , 2016–ו"התשע, )השמירה על הא� הנושאתוהרחבת ההגנה ו

11.1.2016.  
 ). 1.2.2006, פורס� בנבו (2' פס, נת ישראלמדי' מאייר נ  7724/05ח " וכדוגמת מ,א, סוכה ז, על פי בבלי  217
: 8 ש"לעיל ה, ניתש פלו"תמ בעניי� 50' פס" הערה לפני סיו�"המובאת כ, יפה לעניי� זה הקביעה הבאה  218

הסדרה מקיפה . נושא קביעת ההורות בישראל נעדר הסדרה חקיקתית או פסיקתית ברורה ועקיבה"
פיתוח� המוא� [...] וקוהרנטית של כלל הדילמות שבה� עולה הסוגיה צריכה להיעשות על ידי המחוקק 

מחייבי� את המחוקק לפעול , הקיימת במקומות שוני� בכפר הגלובלי' ברליותלי'וה, של הרפואה והמדע
  ."ובהקד�, להסדרה חקיקתית

מסד מנגנו� שידו� בקביעות בהתפתחויות השונות בתחו� למחוקק בשולי הדברי� אבקש לשוב ולקרוא ל  219
�משפטיות�יותמדע�וייע� למחוקק ולבתי המשפט איזו היא הדר� הישרה שיבורו לה� בסוגיות אנושיות  

בראש ובראשונה ייתור הצור� שהתעורר בעשיית השימוש בצו ,  אלואתיות כה סבוכות ומורכבות
נועזת יותר מקיפה ועל מייעצת ארצית בתחו� ולהצעה �להצעה ראשונית להקי� ועדת. ההורות הפסיקתי

משאבי� "מרגלית ; 7' בעמ, 54ש "לעיל ה, ועדת מור יוס�להקי� רשות לאומית לפריו� ראו בהתאמה 
  .308–305' בעמ, 38ש "לעיל ה, "מוגבלי�) בלתי(רפואיי� 

  




