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   במשפט הישראלימהות מהות האיעל:  הא�ש�ב

  מאת

  * כרמית יפתקארי�

כוללני �נטליז� יהודי�ישראל נותנת תוק� לפרו,  התפיסה הרווחת בספרות המחקרלפי

מדיניות הפריו� בישראל ,  זאתתפיסה פי על.  חובהמהותישבמרכזו צו קטגורי של א

, היהודיות מחויבות להתרבות כלל הנשי� לפיהש אזרחות–מהותימבוססת על משוואת הא

מאמר זה מבקש לקעקע את המיתוס . מעמדי או סטטוס אישי�אתנו, ללא הבדל מגזרי

הגוזר על נשי� יהודיות בחירה בינארית בי� אימהות , יהודי�נטליז� כלל�הלאומי של פרו

הנוהג , נטליז� כוללני�התזה ביסוד המאמר היא כי מבעד לציפוי הדק של פרו. מהות�לאי

חבויה שכבה עבה של מדיניות פריו� , וויו� מדומה כלפי כלל נושאות הרח� היהודיבש

 של ררכיישמפלה בי� קטגוריות שונות של נשי� יהודיות ומובילה לעיצוב מוסד הי, בדלנית

נטליז� הבדלני כופר בצו הקטגורי של �אתוס הפרו, במילי� אחרות. אמהות ישראלית

 ראויות כפופות מהותיא: במשפט" ריו�י השיו�יר"עי�  ומכונ� עבור נשי� מחובה מהותיא

  . נטליז� סמוי� חשודות לאנטימהותיוא, נטליז� כפוי�לפרו

דיני :  מתמקד בשני מקרי מבח� המצויי� בצמתי� שוני� על ציר הזמ� האימהיהמאמר

 מזקקי� את התכונות ריו�ידיני הפסקת ה, לטענתי.  ודיני מזונות ילדי�ריו�יהפסקת ה

טיפוס של אמהות נורמלית וראויה וקונסי� מבחינה �ורי� המצופי� מ� הא�והכיש

 המשוקע ,לפי המסר הקונס, כ�. סימבולית את האישה החשודה באמצעות כינו� היתר הפלה

, נשי� מזרחיות, נשי� מבוגרות, נשי� רווקות, נשי� נואפות, בתנאי ההיתר הסטטוטוריי�

 לתיוג מפחית מושא ה�) מבחינה חברתית(לשות ונשי� מוח) מבחינה פיזית(נשי� חלשות 

מקרה המבח� השני עוסק בדוקטרינת האבהות הכפויה שהפכה את דיני .  חשודותמהותיכא

" ריו�י השיו�יר "רטטשללחלק מאותו פרויקט משפטי המבקש , לטענתי, מזונות ילדי�

יות מגדריי� במאפייני איש, שלש� זכייה בו נשי� מחויבות לעמוד בקוד התנהגותי מחמיר

המאמר מראה כי דוקטרינת האבהות הכפויה סוטה משתי .  אישי נורמטיביבמעמדמוגדרי� ו

 החובה מהותי מודל א–פרדיגמות היסוד המבנות את תפקידי המגדר ההוריי� בישראל 

אישה הסוטה : פרס� כדי לבסס את משוואת הקנס–אקונומי של האבהות �והמודל הביו

המנצלת את כוחה הרבייתי ללא אישור , ה הפטריארכליתמהדג� המסורתי של המשפח

משפטי בדמות הפחתת דמי המזונות עד כדי שלילת� " קנס"סופגת , ופיקוח גברי

המממשת את אמהותה במסגרת של , אחראית וראויה, אישה כשירה, לעומתה. המוחלטת

 
חברת האקדמיה הצעירה העולמית , הפקולטה למשפטי� של אוניברסיטת חיפה, מרצה בכירה   *

ר "דל, ר רות זפר�"דל, ר גל אמיר"דאני חבה תודה גדולה ל. והאקדמיה הצעירה הישראלית למדעי�
. י על הערות חשובות לטיוטות קודמות של המאמר'ר שרו� שקרג"דלור ר� ריבלי� "דל,  מרגליתליחזקא

 על אבקש להודות ג� לחברות וחברי הסדנה לדיני משפחה באוניברסיטה העברית בירושלי�
על , ובראשה לאוריה בארי ולטל פוקס, משפטי� למערכת ג�תודה . � להשבחת המאמר/נותיה�רעיו

 להודות בקשתאני מ, אחרוני� חביבי�. שתרמה רבות למאמר, יכותהעבודה נפלאה ויוצאת דופ� בא
 עדי, שגיא לוק,  לויהודיה, שאול בלגי, אס� אברמזו�: עוזרי המחקר המסורי� והנאמני� שליללעוזרות ו

� .24/6 סיוע ללא לאות וזמינות על פרנק וליאורעידו פורת , כ
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המשפחתי  לתא משפטיתשל מזונות ילדי� ושל לגיטימציה " פרס"זוכה ל, זוגיות מחייבת

  .שבנתה

במקו� , שני מקרי המבח� חוברי� יחד למשפט את כוח ההולדה הנשי ופועלי� להגבלת

מרחב הבחירה של נשי� ומנעד האפשרויות הפתוח בפניה� בכתיבת הביוגרפיה  ,להגדלת

  .האישית של חייה�

  . יהודי�נטליז� הכלל�על כינונו של מיתוס הפרו:  נשית בישראלאזרחות. א. מבוא

; על הפוליטיקה של חוקי הפריו�: להתרב�ת מחויב�ת. 2;  אזרחות– האימהות שוואותמ. 1

: ה)י( ההפלדיני. 1. נטליז� סמוי�נטליז� כפוי לאנטי�בי� פרו:  היריו� בישראלרישיו�. ב

פסקת הע� . 4; פסקת הגו� הנבחר. 3;  הא� הנבחרתפסקת. 2; מבקרת כמות לבקרת איכות

גבריות כארכיטיפ של �היפר. 1. עבודת האימהות ודיני הגבריותעל : בש� האב. ג ;הנבחר

אקונומי של �המודל הבי�:  אנטומיה לאוטונומיהבי�. 2; הגבריות ההגמונית בישראל

 מוצא קודת נורמטיבי כנניתוח. 1. שלושה דורות של פסיקה:  כפויהתאבהו. ד; האבהות

; שלב ההנכחה:  שנידור. 3; חשהשלב ההכ:  ראשו�דור. 2; לניתוח הנרטיבי של פסקי הדי�

  ת או לא אימה�: נעילה. ה; דור שלישי של מהפכה בדיני המשפחה:  ההכרהשלב. 4

  ? זאת השאלה–להיות 

  מבוא

 מדינות ולאפיי מפותנהוג ל,  בניתוח מדיניות פריוסקת המחקר העובספרות
 – אוכלוסי�טותמעוומדינות ,  כמקדמות דג� דמוגרפי של צמצו� ילודהאוכלוסי�מרובות

מדינת ישראל ידועה כבעלת מדיניות ,  בטיפולוגיה המקובלת1. ריבוי ילודהכמעודדות
, על של ריבוי אוכלוסי� רחמ של אזרחיותיה לטובת יעדאת' המלאימה'נטליסטית �פרו

 2".ראש המדינות המערביות המזוהות ע� אידיאולוגיה מעודדת ילודה"והממקמת אותה ב
רבי� פעלו לסיבו� הבנה זאת וחשפו רבדי� נוספי� של מורכבות ודואליז�  חוקרי� וחוקרות

בציר שבי הלאמת הרח� היהודי להדרת , אתני הטבועי� בפוליטיקת הפריו הישראלית�בי
 היגיו מתווה אידיאולוגיית הלאו� הציונית, לפי התפיסה השלטת בספרות. הרח� הערבי

נטליז� עקרוני � ואנטי, רסיבי כלפי ילודה יהודיתנטליז� אג� דמוגרפי סלקטיבי המפגי פרו
 נטליסטיי�� הפרו בהרחבה על מבני התגמולעמד גו� המחקר הביקורתי 3.כלפי ילודה ערבית

 
 :”Leslie King, “France Needs Children ראו,  הספרות העוסקת במדיניות פריו�למיפוי  1

Pronatalism, Nationalism and Women's Equity, 39 SOC. Q. 33 (1998); Leslie King, 
Demographic Trends, Pronatalism, and Nationalist Ideologies in the Late Twentieth Century, 

25 ETHNIC & RACIAL STUD. 367 (2002). 
" ?בכל מחיר ובמימו� המדינה,  הורות בכל גיל–מוגבלי� ) בלתי(משאבי� רפואיי� " מרגלית יחזקאל  2

 חי�ומת עצמי דימוי, שליטה מוקד טאוב מגדלה ראו כ�). ד"התשע (270, 267 ט משפט מאזני
עבודת גמר  (7 בישראל המזרח מעדות, משפחה מתכננות, נשואות יהודיות נשי� אצלאישיי� �ובי��תו�

 ).1981, לפסיכולוגיה המחלקה – האוניברסיטה העברית בירושלי�, לתואר מוסמ� בפסיכולוגיה
ו�  של מדיניות הפריהסלקטיביי� האתניי� הממדי�ועל , ולמגדר לפריו�, על הקישור בי� לאו�  3

 :Philippe Fargues, Protracted National Conflict and Fertility Change ראו למשל, הישראלית
Palestinians and Israelis in the Twentieth Century, 26 POPULATION & DEV. REV. 441 (2000); 
JAQUELINE PORTUGESE, FERTILITY POLICY IN ISRAEL: THE POLITICS OF RELIGION, GENDER 
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ועל ,  מצד אחדהמולדת לטובת וללדתשתיעלו נשי� יהודיות להפגי פטריוטיות לאומית 
קרב אזרחי ישראל  כדי לדכא את שיעורי הילודה בפותחמער� האסטרטגיות הממסדי ש

   4.אחרמצד , הפלסטיני�
נטליז� � עידוד הילודה בישראל הוביל לכינונו של מיתוס לאומי בדבר פרואתוס

מעמדי או �אתנו, ללא הבדל מגזרי,  הנשי� היהודיותל כעל המתיימר לחול יהודי�כלל
הודיות נשי� י", בישראל תק� שעדיידמוגרפי �דתי�נרטיב הציוני� לפי המטא5.סטטוס אישי

 ומכא החשיבות שבהבניית 6,"ה הערו� הבלעדי כמעט לייצור המשכיותו של הע� היהודי
 כ� 7.ילודה כחובה פטריוטית וכנקודת ציו ארכימדית במסלול חייה של האישה היהודייה

שבמסגרת , בניגוד להגות הליברלית הקלאסית ולהבניה התרבותית הרווחת במערב
 האימהותבישראל ,  פרטית הממוקמת בלב הספרה הביתיתהיי מאורגנת כפונקצהאימהות

 רק אזרחות ולאומהותית באומה ' אמיתית' ציבורי מרכזי המסמ חברות תפקיד היא
 של ממדיו הספרות הסוציולוגית והפמיניסטית העמיקה והעצימה את 8.פורמלית במדינה

דיות כפופות ללח�  נשי� יהושלפיוהמיתוס הדמוגרפי תו� שהיא מתמסרת לביסוס הנרטיב 

 
AND NATION (1998); Nira Yuval-Davis, Women and the Biological Reproduction of “The 

Nation”, 19 WOMEN'S STUD. INT'L F. 17, 19 (1996)) להל� :Yuval-Davis, Women( ;זועבי הימת 
מ� עבודת גמר לתואר מוס( שות של נשי� פלסטיניות בישראל בטכנולוגיות הרבייה החדהתנסות

גילה שטופלר ; )2006, תחומיי�� היחידה ללימודי� בי�–איל� �אוניברסיטת בר, בלימודי מגדר
 473 יא וממשל משפט" מדיניותה הדמוגרפית של ישראל בתחו� הילודה וזכויות נשי� ומיעוטי�"
)2008.( 

 .RHODA Aראו כ�. 3ש "לעיל ה, PORTUGESE של הוא זה בהקשר ביותר המקיפי� הכתבי� אחד  4
KANAANEH, BIRTHING THE NATION: STRATEGIES OF PALESTINIAN WOMEN IN ISRAEL 

: מעבר ללאומיות" מלמד ויהודה שנהב שה� ראולניתוח ביקורתי ומאיר עיניי� של תפיסה זאת . (2002)
 פערי" 1966–1950שראל  הפריו� בידיניותמלתוסיאני ועל גיבושה של מ�על משטר ההצדקה הנאו

 Mimi ראו כ�). 2008, יוסי יונה ואדריאנה קמפ עורכי� (125פריו� וזהות בישראל ,  הגירה:אזרחות
Ajzenstadt & John Gal, Appearances Can be Deceptive: Gender in the Israeli Welfare State, 8 

SOC. POL.: INT’L STUD. GENDER ST. & SOC’Y 292 (2001). 
ניהול פריו� : ושרטכנולוגיות של א" גולדי� סיגל; )1976 (25 כבני אד� נשי� אלוני למיתשו ראו למשל  5

יוסי יונה ואדריאנה  (167 פריו� וזהות בישראל, הגירה:  אזרחותפערי"  רווחה מעודדת ילודהתבמדינ
 SUSAN M. KAHN, REPRODUCING JEWS: A CULTURAL ACCOUNT OF;)2008, קמפ עורכי�

ASSISTED CONCEPTION IN ISRAEL (2000); PORTUGESE ,3ש "לעיל ה ;Larissa Remennick, 
Contested Motherhood in the Ethnic State: Voices from an Israeli Postpartum Ward, 8 
ETHNICITIES 199, 200 (2008); Leslie King, From Pronatalism to Social Welfare? Extending 
Family Allowances to Minority Populations in France and Israel, 17 EUR. J. POPULATION 305 

 ממני דונת: להל�) (2011 (26–25הבחירה בחיי� בלי ילדי� בישראל :  והלאהממני דונת אורנה; (2001)
 ).2013 (37 הפריו� מהפכתדולב � השילונייעל; )והלאה

הפלות סלקטיביות בשל אנומליות בכרומוזומי מי� בגרמניה ? מיהו תינוק רצוי"דולב � השילונייעל  6
 ).2004 (115, 97, 25 וביקורת תיאוריה" ובישראל

 ממני דונת; )1978, נעמי גל מתרגמת (53 האשה בחברה הישראלית:  אד�צלע לסלי הייזלטו� ראו  7
 .64' בעמ, 5 ש"לעיל ה, והלאה

 Nitza Berkovitch, Motherhood as a National:'ברקובי� ניצה של הנודעת כתיבתה בהרחבה ראו  8
Mission: The Construction of Womanhood in the Legal Discourse in Israel, 20 WOMEN’S 

STUD. INT’L F. 605 (1997) ;ניצה � סוציולוגיה" בישראל ואזרחות נשי�? ימצא מי חיל אשת "ברקובי
 ").אשת חיל מי ימצא"ברקובי� : להל�) (1999 (277 ב ישראלית



  ט"תשע מח משפטי�   כרמית יפתקארי�

524  

 משפטיי�וזאת מכוח� של סוכני� חברתיי� ו, אימהותאידאולוגי תקי� ורצו� לשמש 
, ישראל מתאפיינת אפוא,  מאמר זהבמונחי 9. את ער� העל של ריבוי ילדי�המקדשי�

 compulsory (חובהכוללני שבמרכזו צו קטגורי של אימהות � נטליז� יהודי� בפרו, במידה רבה
motherhood.(10   

, לטענתי, המספקכוללני �נטליז� יהודי� זה מבקש לאתגר את המיתוס של פרומאמר
סיפור זה . סיפור חלקי ופשטני שמשטיח את המורכבות של אידאולוגיית הפריו הישראלית

כפי .  אינה רצויהאימהות אשר יהודיותמעלי� את קיומ של קבוצות שונות של נשי� 
במתח שבי , ציר שבי עידוד ילודה לדיכוי ילודההמהל� הדיאלקטי שנע על ה, שאראה

אתני המאפיי את היחס הקוטבי לפריו יהודי וערבי אלא �אינו רק עניי בי, כמות לאיכות
מבעד ,  במילי� אחרות11.הוא נוכח ותק� ג� ברגולציה הפנימית של הרבייה היהודית

, י כלל נושאות הרח� היהודיהנוהג בשוויו מדומה כלפ, נטליז� כוללני� הדק של פרולציפוי
הנוהגת ביחס של איפה ואיפה כלפי קטגוריות , חבויה שכבה עבה של מדיניות פריו בדלנית

  .  ישראליתאימהות של ייררכישונות של נשי� יהודיות ומובילה לעיצוב מוסד ה
 זה מניח את אב הפינה להצגתו של מה שאני מכנה פרויקט אידאולוגי פנימי של מאמר

מנרמל ,  אתוס דמוגרפי זה ממשטר12.ולחשיפת הגיונו האאוגני" נטליז� בדלני�פרו"

 
 להב פנינה;  ש�ראולדוגמאות מייצגות . כ� היא מסועפת ורבה משפטית על�הכתיבה הסוציו  9

; )1993 (149, 47–46  זמני�"הדיו� בכנסת על חוק שיווי זכויות האישה: כשהפליאטיב רק מקלקל"
Yuval-Davis, Women ,דפנה ( 172 במלכוד נשי�"  הישראליבמשפטנשי� " רדאי פרנסס; 3 ש"לעיל ה

יאלי השש ;  להל�2. ראו את הדיו� בפרק אכ�). 1981, אריאלה פרידמ� ורות שריפט עורכות, יזרעאלי
 אוניברסיטת, שני לתואר גמרודת עב( 27 1974–1962 בישראל ילודה מדיניות:  ילדי� זה שמחהכמה

שמדינת ישראל "כמעט כל הכותבות הפמיניסטיות בדעה ) (2004, ישראל ע� לתולדות החוג – חיפה
 "). עודדה ילודה של נשי� יהודיות ללא הבחנה

 של ה בהשראת עבודת–"  כפויהימהותא"או "  חובהימהותא"בחרתי לכנות את הצו הקטגורי בש�   10
�כדי לסמ� שכמו בהקשר של נטייה ,  מוסד ההטרוסקסואליות הכפויהעל) Adrienne Rich(' אדריא� רי

מדובר בציפיות נורמטיביות ,  וקונפורמיות רבייתיתהמגדרכ� ג� בהקשר של הבניית תפקידי , מינית
בהקשר של ' על כתיבתה המכוננת של רי�. וזהות� מתעצבת מתו� ציווי להרות וללדת, שנכפות על נשי�

 Adrienne Rich, Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, 5 SIGNSראוינית נטייה מ
631 (1980) . 

, אתנית בפרספקטיבה והפמיניסטי הדמוגרפי בשיח בעיסוק התאורטי לחסרבאשר ,  ברוח זולטענה  11
ה כולנו בני כעבור עשרות שני� מועטות נהי' "מלמד שה� ראו,  את מדיניות הפריו� הישראליתהמסבכת

 תיאוריה" בחוק גיל הנישואי�' האיו� הדמוגרפי' של והבנייתופריו� , אמהות –' ]... [עדות המזרח
 רק אחד מני רבי� בעיצוב מודל הואהקריטריו� האתני ,  להל�שאטע�כפי ). 2004 (69, 25וביקורת 
מעמדית �האתנוהודית י�שמצביע על השניות הפני�, למיטב ידיעתי, למאמר הראשו�.  הראויההאימהות

 Gary S. Schiff, The Politics of Fertility Policy in Israel, inראו הטבועה במדיניות הפריו� 
MODERN JEWISH FERTILITY 255 (Paul Ritterband ed., 1981). 7ש "הלעיל , הייזלטו� ראו כ� ;

Ajzenstadt & Gal ,315, 309–308' בעמ, 4ש "לעיל ה. 
 ,Francis Galton, Eugenics: Its Definition, Scopeראו  .ולטו�אבי הגישה האאוגנית הוא סר פרנסיס ג  12

and Aims, 10 AM. J. SOC. 1 (1904) .ומרסנת הדוגלת בילודה בקרב הכשירי� , לתאוריה האאוגנית
 Deborah Barrett & Charles Kurzman, Globalizing Social Movement ראו, "נחותי�"ילודה בקרב ה

Theory: The Case of Eugenics, 33 THEORY & SOC'Y. 487 (2004). עיקור כפוי " אמיר גל ראו כ�
שראל אינה ייחודית י). 2011 (34 ,115 זמני�" ניתליברליז� והדר� האמריק, אאוגניקה: להשבחת הגזע

 עיקור �כגו, �וא� לא נקטה את האמצעי� הדרסטיי� ביותר לש� הגשמת, כמוב�, בשאיפותיה האאוגניות
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מגדריות של סובייקטי� נשיי� המבחינות � קטגוריות פני�בכוננו, וממשמע את הגו� הנשי
א� , "ראויה" יכולה לסמ מעמד פריבילגי עבור האישה האימהות: בי הפריבילגי לפתולוגי

 כ� 13".חשודה" כשמדובר בכושר הרבייה של אישה היא ג� עלולה לסמ מעמד פתולוגי
 הנשי� ולדיכוי כלל ושליטה בגופ של פיקוח אמצעי שמוסד האימהות משמש לבעוד

מדיניות הפריו הבדלנית מעוגנת במנגנוני כוח המשעתקי� ומכפילי� את בסיסי , כמגדר
 ויקטפר של וגני האאאופיו.  כפופות נשי� מסוימות ולא אחרותשאליה�הדיכוי 

 כופה על נשי� ראויות להיות הוא:  במוב כפולדכאני אפואנטליז� הבדלני הוא �הפרו
  . מנשי� חשודותלאימהותובה בעת שולל את הזכאות , אימהות

 הבדלני נאכ� בתיוו� המשפט וסוכניו באמצעות מארג חוקי� השזור גרפי הדמוהאתוס
" יריו להרישיו "מעיווי� המת, למחצה וסמויי��גלויי�, בחוטי שתי וערב מרומזי�

 ניסח משטרי הצדקה לכינו (Hugh LaFollette) לפולטהפילוסו� יו , כידוע 14.במשפט
 להג על ילדי� פוטנציאליי� מפני התעללות צור� השבמרכז� הורות מדינתי רישיו

המובלע שנתכונ בישראל הוא בעייתי א� יותר "  ההיריורישיו",  כפי שאראה15.והזנחה

 
אול� היא ירדה מגדולתה , עשרה� רבות למ� סו� המאה התשעבמדינותהגישה האאוגנית אומצה . כפוי
.  ההמונית של יהודי� לקחי המשטר הנאצי והשימוש הנפשע שנעשה בגישה זו להצדקת ההכחדהבשל

גזעיי� ועיקור כפוי של � של הגישה האאוגנית ה� החוקי� שאסרו נישואי� בי�יזציהדוגמאות למשפט
 Buck v. Bell, 274 U.S. 200 תראו למשל בארצות הברי. נשי� בעלי מוגבלויות/וא עניי�, שחורי�
 :”Jana Grekul, Avrey Krahn & Dave Odynak, Sterilizing the “Feeble-Mindedבקנדה ; (1927)

Eugenics in Alberta, Canada, 1929–1972, 17 J. HIST. SOC. 358 (2004). 
נועדה לרמוז למטע� האסוציאטיבי המגול� בדוקטרינת השוויו� החוקתית " חשוד"בחירתי בש� התואר   13

נה השיפוטית לבחי) למשל על בסיס גזע ולאו�(המכפי� הבחנות חשודות , של בית המשפט האמריקני
 הפתוח בירושלי� לגאווה הבית �343/09 "ראו עע, לאימו� טרמינולוגיה זאת בישראל. המחמירה ביותר

על ההמשגה של היחס המשפטי כלפי ההורות ). 2010 (1) 2(ד סד"פ, עיריית ירושלי�' וסובלנות נ
 לפסק דינו של 10 'פס, משרד הפני�' מגד נ�ממט 566/11� "ראו בג, "הורות חשודה"בית כאל "הלהט

 פיקוח ושליטה –הורי� חשודי� "חגי קלעי ; )28.1.2014, פורס� בנבו(וברא� 'ג)  אזכתוארו(השופט 
 המשפט" שר הפני�' מגד נ� ממט566/11� " בעקבות בג–משפטיי� על משפחות לא הטרונורמטיביות 

 .https://tinyurl.com/yc56okbd )2014 (5, 28  מבזקי הארות פסיקה–ברשת 
 שקיי� מנגנו� רשמי הכוונהאי� , דהיינו. היא רעיונית בלבד" יריו� הרישיו�"יש להבהיר כי כוונתי בביטוי   14

אלא לכ� שהסדר ,  מנשי� את היכולת המעשית לממש את כושר ההולדה שלה� בנסיבות נתונותהמונע
, ישיו�וי של שלילת הרהדימ, בהתאמה. משפטי נתו� מנביע את המסר שהריונות מסוג מסוי� אינ� רצויי�

כוונתו כי ההסדר המשפטי פועל במישור הסימבולי לסמ� הריונות מסוימי� כמי שאינ� ראויי� 
 .השלילה היא אפוא במישור הלגיטימיות הרעיונית בלבד.  חברתית או משפטית מלאההלגושפנק

המגביל את זכותו , ורות הלרישיו� הוא מחלוצי הפילוסופי� שניסחו הצעה (Hugh LaFollette) לפולט יו  15
 & .Hugh LaFollette, Licensing Parents, 9 PHIL ראו, ראוי להביא ילדי� לעול��של הפרט הלא

PUB. AFF. 182 (1980) . באמצעותלבחינה ביקורתית של הכשל הלוגי הטמו� ברציונל ההגנה על הילד 
 מאזני" ?מור להג� רישיו� ההורותעל מי א" עליזה אברה� ראו, הזהות� בעיית איבשלמניעת היווצרותו 

 .Roger W  ראו למשל. הורות נוסחו ג� בקרב פסיכולוגי�לרישיו�הצעות ). ע"התש (475 ז משפט
McIntire, Parenthood Training or Mandatory Birth Control: Take Your Choice, in Should 

Parents be Licensed, 7 PSYCHOL. TODAY 90 (1973) .בהקשר של " רישיו� הורות" במושג לשימוש
 הורות אוטומטי רישיו� מעי� היא כדי להביע את הרעיו� שהטרוסקסואליות –ביות "המשפחות הלהט

 הילד זכויות" רשיו� הורות" טריגר צבי ראו, � לסדרה של תנאי סואלימי שאינו הטרוסקס המכפי� כל
 ).2010, תמר מורג עורכת (389והמשפט הישראלי 
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שכ מטרתו אינה להג על טובת הילד וזכויותיו , עתו השנויה במחלוקת של לפולטמהצ
והוא מתייחד באופי ממוגדר המכפי� נשי� לפיקוח , לאומיאלא על טובת הקולקטיב ה

הישראלי שולל את " ההיריו רישיו. " פטורה הורות� של גברי�ושממנ, קפדני ובלעדי
בכל הנסיבות ומבוסס על התובנה כי הלאמת  יהודיות נתבעות להתרבות שנשי�ההנחה 

המפנימות את " חשודות"וכי מצופה מנשי� ,  דווקא בהיאלמותויתי�הרח� הנשי כרוכה לע
אתוס . כאימהותלאומי לפסול עצמ מלכה �האימהיגודל האחריות הכרו� בתפקיד 

  וממירו במודל שלחובה אימהותנטליז� הבדלני כופר אפוא בצו הקטגורי של �הפרו
  . ראויה אימהות

 אחד א� הואשהמשפט ,  הגמוני מקי�קט כמוב פרויהיאמשפטית מעי זו �סוציו הבניה
 המעמדי היא שימור המבנה יקטמטרתו של הפרו. מסוכני התרבות הפועלי� במסגרתו

 שימוש אגב, והחברתי שהתגבש בשנותיה הראשונות של המדינה אל מול סוכני שינוי שוני�
 דני פילק בפיתהלי� גרמשיאני מעי זה תואר . משפטיות ותרבותיותבמגוו פרקטיקות 

חודרות , דרכו לארג את המציאות ולהבינה,  נעשה הגמוני כשתפיסותיופרויקט"במילי� 
. לדת ולכל היבטי התרבות, למנהגי�, למוסר, לחיי הפרט, למוסדותיה: לכל רובדי החברה

אמונות והבנה , הכוללת ציפיות, ערכי�משמעויות ו, מדובר אפוא במערכת של פרקטיקות
,  תור� לושהמשפט, התוצר 16".בנוגע לטבע� של האד� והחברה' השכל הישר'עד רמת 

 החברה והנוגע לעצ� ובדי הפועל בכל ריגיוה, שאי לחמוק ממנו"  ישרשכל"הוא יצירת 
, ותלזוגי הנוגעות החלטות – בישראל נשי� ההחלטות האינטימיות ביותר של שלהבסיס 
שלא , )Bourdieu(במונחיו של פייר בורדייה , "דוקסה"כ� נוצרת .  ילדי�לגידול ולהורות

זו , הגרסה המובנת מאליה של מצב הדברי�, הדעה היומיומית "דהיינו, נית לחמוק ממנה
  17".שאינה מנוסחת במפורש ומובלעת במהל� הדברי� הרגיל

, יהודית�של הרבייה הנשית הפני� הרגולציה שבבסיס" דוקסות"ה מער� לחשו� את כדי
 נקודת – ההתעברותשלב : האימהי על ציר הזמ צמתי�המאמר מאורג לאורכ� של שני 

על שתי נקודות קצה . אחרמצד , חזור� האלנקודת – גידול הילדי� ושלב –העצור מצד אחד 
 גברת אלה חולשי� חוק ההפלות ודיני מזונות ילדי� ומחלישי� את יכולתה של אישה להיות

 בי המבחיחוק ההפלות נושא מסר הצהרתי מרתיע . לגופה ולווסת את פריונה כרצונה
 הפתולוגית ופועל למנוע מלכתחילה את ההיריו הנורמטיבית לנושאת ההיריונושאת 

רטרואקטיבי של " קנס"דיני מזונות ילדי� מתפקדי� כ". חשודות" של נשי� אימהות
ת נשי� שדחו את היתר ההפלה ומעלו בחובת שלילה כספית המעניש בדיעבד או

חוק ההפלות פועל במישור ". יריו הרישיו"הדמוגרפית באמצעות מימוש אימהות ללא 
, ות הנורמטיביאימהותמקהילת ה" חשודות"הסמלי ומסתפק בהדחה סימבולית של נשי� 

של נשי� אלה  שוליות לשיעתוק המזונות פועלי� במישור המעשי ומביאי� להרתעת וודיני
שני סוכני� משפטיי� אלה .  הפחתה או שלילה מוחלטת של דמי מזונות מילדיהצעותבאמ

, בהתאמה, מגלמי� אפוא קואליציה רעיונית שבה דיני ההפלות ודיני המזונות משמשי�

 
מבחר מתו� :  ההגמוניהעל כ� ראו אנטוניו גרמשי .)2006 (29 והגמוניה בישראל פופוליז�לק דני פי  16

 ).2009, אלו� אלטרס מתרג�( "מחברות הכלא"
 ).2005, אבנר להב מתרג� (3 הערה 118  בסוציולוגיהשאלותפייר בורדייה   17
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של אמצִעי , של משטור לכתחילה ובדיעבד,  משולב של שומר ס� ושומר מאס�מנגנו
  . שירות אידאולוגיית הפריו הבדלניתב, ענישה ואמצעי מניעה

החלק הראשו :  המארגנת של מבנה המאמר מורכבת משלושה חלקי� מרכזיי�המסגרת
הוא יניח את . נטליז� יהודי כוללני� כינונו של מיתוס לאומי בדבר פרותהליכי אחר יתחקה

אזרחות וימק� את הדיו בספרות �האימהות וואתהמסד התאורטי להבנת מש
פוליטית והפמיניסטית הדנה בריבוד המשטרי בישראל ובאזרחות הממוגדרת של �הסוציו

אחד , על רקע זה יוצע ניתוח עומק ביקורתי של חקיקת הפריו בישראל. נשי� במסגרתו
 ביותר ששימשו תרבית גידול לצמיחתו של צו קטגורי בדבר המובהקי�השדות המשפטיי� 

  . חובה אימהות
המאמר מוקדשי� למלאכת פירוקו וניפוצו של המיתוס  השני והשלישי של החלקי�

ערכיי� של מדיניות �הדיאלקטיי� והדו,  הסלקטיביי�הממדי� של הארת� תו�הלאומי 
 ייעשו המיתוס הכוללני וחשיפת האתוס הבדלני קיעקוע. יהודית�הרבייה הבדלנית הפני�

 השני ישכלל החלק.  ודיני מזונות ילדי�יריו העמדת� למבח של דיני הפסקת הבאמצעות
את התובנות החשובות של המחקר הפמיניסטי המקומי שעסק בזכותה של אישה להפסיק 

ה מסבכי� את החפיפה הנורמטיבית שבי נשיות )י(הוא יראה כי דיני ההפל. את הריונה
א� זאת כל " כמות"ה� מעודדי� : נטליז� הישראלי� במלא� תפקיד דואלי בפרולאימהות

 הפרשני שאציע המהל�.  האומהלאימהותהמותק " תו האיכות" בעוד האישה עומדת
 � האופ שבו אתמבקש לפענח את הדינמיקה האאוגנית המוצפנת בחוק ההפלות ולחשו

נוסחו מאפייניו המכונני� של מודל הא� הראויה תו� ארגו ההיבטי� של הזהות הנשית 
 למול אישה ייהאשכנז�בריאה�בגירה�סביב ציר הניגודי� הדיכוטומי של אישה נשואה

  .מזרחית�מוחלשת�מבוגרת�רווקה
 חוש� לראשונה את ערוות� של דיני מזונות ילדי� כניכוס משפטי מודרני הרביעי החלק

. של הגו� הנשי וכמופע רדיקלי של עיגו מבני הכוח הפטריארכליי� בדוקטרינה משפטית
פמיניסטית יותר קשה לחשוב על נושא שסובל מהזנחה מחקרית בספרות המשפטית וה

" במרמההורות "או " גנבת זרע"טענות ל. מדוקטרינת האבהות הכפויה שבדיני המזונות
מתנסחות במהות כטענות לשימוש לרעה בכוח הביולוגי ובהונ הרבייתי הייחודי של 

 בעשור 18. לגיטימציה משפטיתהמשוללועד לאחרונה ה נתפסו כקוריוז חברתי , נשי�
ענ� משפטי חדש הנות �החל מתהווה בישראל תת,  מסוג זההטענות ע� התגברות, האחרו

חלק זה מציע ניתוח עומק דקדקני של . נטליז� בדלני�ביטוי אידאולוגי גלוי לערכי� של פרו
דור של : דוקטרינת האבהות הכפויה כמהל� התפתחותי ב שלושה דורות של פסיקה

על רקע סטיית� משתי , י בפסקי הדעיו ביקורתי. דור של הנכחה ודור של הכרה, הכחשה
חובה �אימהות –פרדיגמות היסוד המגדירות את תפקידי המגדר ההוריי� במשפט הישראלי 

, כפי שאראה.  את התהוותה של מהפכה בדיני המשפחהחוש� –אקונומית �ואבהות ביו

 
 ניבה של פנחס שיפמ� מלפחריג מרכזי לחוסר העניי� האקדמי בטענות מסוג אבהות כפויה הוא הכתי  18

 משפטי�" מניעה� שווא לגבי שימוש באמצעי�מצג –  בעל כורחוהורה " פנחס שיפמ�ראו .כמה עשורי�
 Pinhas Shifman, Involuntary ;)1995 (193 בישראל המשפחה דיני שיפמ� פנחס; )1988 (459ח י

Parenthood: Misrepresentation as to the Use of Contraceptives, 4 INT'L J. L. & FAM. 279 
(1990). 
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  נשעני� פסקי הדי מביאשעליהחילו� המוטיבציות השיפוטיות והנחות היסוד הערכיות 
לסימו דוקטרינת האבהות הכפויה כזירת התגוששות חדשה שבה המאבק על מזונות 

 זה חלקמסקנתו של ". א� חשודה" של מי היא א� ראויה ומי היא במונחי� מתנסחהילדי� 
 המהוות מימוש הנסיבות על בקרה וללפיקוח חדש משפטי לכליהיא כי דיני המזונות הפכו 

  .  של נשי� באל� השלישיהפריו חיי המי ודפוסי משטורללגיטימי של כושר הרבייה הנשי ו
 עמוק ויוצרי� בקשר ודיני מזונות ילדי� משורגי� אפוא זה בזה יריו הפסקת הדיני

 – בהיתר ההפלה השתמשה א� לא רישיו�ללא� להיריושנכנסה אישה שלפיהמשוואה 
 של האישה לקנס מחדל ההפלה גורר הפעלה של דיני המזונות והכפפתה. ה בתפקידמעלה

 דיני י�כ� חובר. אימהותהלגיטימציה המוקיע את �ממוני ולגינוי נורמטיבי במהל� של דה
נטליסטי הכוללני שבמרכזו צו �ההפלות ודיני המזונות יחדיו כדי לסדוק את המונופול הפרו

נטליז� בדלני המבוסס על מודל דכאני של � לטובת כינונו של פרוחובה אימהותקטגורי של 
  .ראויה מהותאי

נטליז� על כינונו של מיתוס הפרו: אזרחות נשית בישראל. א

  דייהוהכלל

  אזרחות–ימהות האמשוואת. 1

שכבתי הבנוי על האדני� הרעיוניי� של � האזרחות בישראל הוא מושג מרובד ותלתשיח
שכבת , לפי הטיפולוגיה שהציע יואב פלד. לאומיות והרפובליקניז��האתנו, הליברליז�

פוליטיות וחברתיות הפועל , ס של האזרחות עניינה שיח ליברלי של זכויות אזרחיותהבסי
 ,  הכבושי�שבשטחי� הפלסטיני�להפרדת היהודי� והפלסטיני� שה� אזרחי ישראל מ

לאומי של הכללה והדרה המבקש �השכבה השנייה עניינה שיח אתנו. שאינ� אזרחי ישראל
 מהקבוצות אחת כל ולהציביהודי� � הלאזרחיהמא אזרחיה היהודי� של המדינה אתלבדל 

השכבה השלישית עניינה שיח רפובליקני של מטרות . מי האחר של המתרס הלאובצד
 אזרחית המובא כדי לספק לגיטימציה הסברית למיקומיה המובחני� טובהקהילתיות ומידה 

יסה כי בבסיסו של שיח זה מונחת התפ. יהודי� הפני�המעמדישל קבוצות שונות בסול� 
 היק� הזכויות הקנויות לאזרחי המדינה היהודית תלוי במידת תרומת� להגשמת החזו

 מת מעמד אזרחי מצדיק כנתפס למדינה באיכות התרומה השוני,  קו חשיבה זהלפי. הציוני
קרי לנשי� לעומת גברי� ,  השיוכית על בסיס מגדרי ועדתיבקהילה" אחרי�"למשני ומופחת 

  19.כנזי�אש לעומתולמזרחי� 
 של ישראל כמדינה המעודדת המשגתה זה מקבל כהנחת מוצא תאורטית את מאמר
 הרעיו שהאזרח צרי� להיות בעל שביסודהתפיסת עול� , " אזרחירפובליקניז�"מודל של 

 
 21, 3 וביקורת תיאוריה" בישראל הפלסטיני� של האזרחי מעמד�: באוטופיה זרי� "פלד יואב ראו  19

)1993( ;Yoav Peled, The Evolution of Israeli Citizenship: An Overview, 12 CITIZENSHIP STUD. 
 אי" אזרחות "פלד יואב; )Peled, The Evolution of Israeli Citizenship: להל� ((2008) 336 ,335

 Gershon Shafir & Yoav;")אזרחות "פלד: להל�) (2006, עורכי�' ברקובי� וניצה ר� אורי (31 שוויו�
Peled, Citizenship and Stratification in an Ethnic Democracy, 21 ETHNIC & RACIAL STUD. 

408 (1998). 
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 לראות כיצד תפיסה אקטיבית נקל 20.מעלות אזרחיות שעל המדינה לעודד באופ אקטיבי
ת� של אזרחיה חורגת מ הבסיס של הרפובליקניז� של תפקיד המדינה כמעצבת את תודע

 של החירות הפוליטית תפיסה" תיאר מנח� מאוטנר כמבוסס על שאותו, האזרחי הדמוקרטי
אלא לטוב , כמתקיימת מקו� שאזרחי המדינה אינ� מוכפפי� לאינטרסי� פרטיקולריי�

ל בסיס שבה ה� משתתפי� ע, ידיה� בהתדיינות פוליטית חופשית�משות� הנקבע על
 שרת בידי לכלי האזרחיות המעלות במיצוי החפ� הופ� המנגנו המדינתי כ� 21".שוויוני

דהיינו , "דוקסה"בעלי אינטרסי� פרטיקולריי� לשמירת ההגמוניה שלה� תו� קביעת ה
  .כמסגרת שאי לחרוג ממנה,  קובעת השכבה ההגמוניתשאותההראייה הקונצנזואלית 

 שיחי האזרחות שני, ד רעיו האזרחות הרפובליקני של מאמר זה עומבמוקדו שהג�
האחרי� ממלאי� א� ה� תפקיד חשוב בכינו תנאי הס� לרכישת אזרחות נשית מלאה 

" אזרחות הרבייה"מושג , כפי שהראה המחקר הפמיניסטי הביקורתי. בחברה הישראלית
ושפע  מוהוא,  להדרה ממנואו מכריע להיכללות בקולקטיב היהודי גור� הואהנשית 
האופי , כ� 22.רפובליקנית� של ישראל כדמוקרטיה ליברלית ואתנומאופייה ייחודית השפעה

 והילודה הוא תוצר של תהלי� הלידה ההיסטורי של ישראל כמדינת האימהותהמנדטורי של 
שבו הע� ,  אתניתוגניות אזרחי בעל הטרמשלדשואה ו� מוכתמאוכלוסייה המורכבתלאו� 

 23.פרי לא מבוטל המאיי� על הדמוגרפיה היהודית מבית ומחו� מסמיעוט הואהפלסטיני 
 דמוקרטיה"יהודית א� הועצ� לנוכח קימומה של ישראל כ�לא ודה מילהציוניהחשש 

 תו� יתרו מובנה לבני הקבוצה האתנית היהודית המעניקדהיינו מבנה משטרי , "אתנית

 
נשע� על תפיסת חירות שונה מזו של שיח הזכויות , האזרחי הרפובליקניז� במסגרת המדינה של תפקידה  20

לניתוח . MICHAEL J. SANDEL, DEMOCRACY'S DISCONTENT 5 (1996) ראו לדיו�. הליברלי
 מידת שייכות� לאזרחות הדומיננטית לפיהקושר בי� דירוג קבוצות שונות באוכלוסייה , נורמטיבי

מהותו של השוויו� " מיטל פינטו למשל של זכאות� להגנה מפני הפליה ראו אויהלבי� המידה הר, בחברה
 ). 2013 (145–144, 109 טז  ועסקי�משפט" אנסקי'המהותי בעקבות עניי� פרוז

 אני). 2012 (562, 559 יד משפט ועסקי� – ואד� משפט" משבר הרפובליקניות בישראל"מנח� מאוטנר   21
והוא פינה מקומו ,  בישראל מצוי במשברהרפובליקניז� כי וטנרמאמוצאת עניי� רב בהבחנתו של 

 הרפובליקנית ככלי לכפיית תפיסה פיסההת, לשיטתי, זאת ע�". ליברליז� של קבוצות אינטרס"ל
עדיי� קיימת במידה רבה בשיח הציבורי ) נשי� ומזרחי�, למשל ערבי�(הגמונית על קבוצות מיעוט 

 האזרחי תופעה חיובית ברפובליקניז� הרואה – מאוטנרמתאר באופ� החורג מ� המשבר ש, הישראלי
 ).ש�(בעיקרה 

 Bryan S. Turner, The ראו לאזרחיותה המדינה בי� החדש הקשר את כמבטא" הרבייהאזרחות  "למושג  22
Erosion of Citizenship, 52 BRIT. J. SOC. 189, 196–198 (2001) .נוקבת פמיניסטית לכתיבה ,

 ברקובי� ראו,  מנגנוני הרבייה הנשיי� לטובת הפרויקט הלאומי של בינוי האומההמבקרת את ניכוס
מעמד� של הנשי� : ואמהותאזרחות " ברקובי� ניצה; 287' בעמ, 8 ש"לעיל ה, "ימצא מי חילאשת "

, עורכי� אופיר יועד פלדיואב  (220–211, 206,  מחברה מגויסת לחברה אזרחית– ישראל" בישראל
 .נשי� של מעמד� על והשפעת� השוני� האזרחות סוגי בי� הקשרי� על העומדת, )2001

. התרבותיי� והדמוגרפיי� של הפרונטליז� בישראל היא ענפה ביותר,  על מקורותיו ההיסטוריי�הכתיבה  23
 �מבט : אמהות" הורית מבחירה בישראל�אמהות חד: סדר נשי�"ראו למשל עמיה ליבלי

, "ימצא מי חילאשת  "ברקובי�; )2009, אמיליה פרוני עורכת (227, 214 הפסיכואנליזה וממקו� אחרמ
נרטיבי� של הולדה : נטליז� סדוק�פרו"אורנה דונת ; 5ש "הלעיל , גולדי�; 281' בעמ, 8ש "לעיל ה

 נטליז��פרו "דונת: להל�) (2010 (424–423, 417 יא  ישראליתסוציולוגיה" הולדה בישראל�ואי
 ).1989 (8 בישראל הפלות של הפוליטיקה אמיר ודוד נבו� דלילה; ")סדוק
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 דמוגרפי שיש כאיו� נייתוהב לצדפלסטיני � שוויו זכויות פורמלי למיעוט הערביהקניית
תרבותיי� �המקד� ערכי� יהודיי�, ציוני ההגמוני� על רקע זה צמח הנרטיב הלאומי24.לרסנו

יהודי משאב ה ברח�והרואה ,  בש� תפיסה מסורתית של מוסד המשפחהיה ורביייהשל פר
כוח לאומי הנחו� ה כדי לשמר מאז דמוגרפי יציב של רוב יהודי פנימי וה כדי לשמש 

  25.מאגר חיול פוטנציאלי להגנת המדינה מפני אויב חיצוני
 מאפייניו ההיסטוריי� והאידאולוגיי� ועל על –פוליטי בישראל � המשטר הסוציוכ�

 בעוכרי הפמיניז� ותר� היה –כוחותיו הדומיננטיי� בדמות המיליטריז� והפמיליז� 
דר שבו נשי� וגברי�  של חוזה חברתי ממוגנונונטליז� ולכי�לשגשוג פוליטיקה של פרו

לגברי� מיועד ,  בפשטות26.נהני� מאפיקי תרומה מובחני� לרכישת אזרחות רפובליקנית
לוח� �ויחד ה� נכללי� בקולקטיב הלאומי כאזרח, תפקיד צבאי ולנשי� תפקיד רבייתי

 הושוו נשי� אצל ההולדה וח וכגברי� אצל הצבאי השירות,  אכ27.ֶרח��וכאזרחית
  28.קבילי� לקידו� המפעל הציוני ולהבטחת חברות מלאה בקהילהבעקיבות כנתיבי� מ

 
 .Sammy Smooha, Ethnic Democracy: Israel as an Archetype, 2 ISRראולפיתוחו של מונח זה   24

STUD. 198 (1997) .המרוחקת" אתנוקרטיה"כ ישראל של המשגתה בי� רצ� על נקודה היא וז גישה 
'? דמוקרטיה אתנית'הא� תיתכ� "אסעד גנא� ונדי� רוחאנה ,  יפתחאלאור�( דמוקרטיי� ממודלי�

דמוקרטיה " כראייתה דר� –)) ס"התש (58 ו עהמא'ג" פלסטיני� והמשטר הישראלי�ערבי�, יהודי�
 נויברגר בנימי�" (כתמי� "שבהאו כדמוקרטיה ) ש�, Smooha (הסמוח מדבר שעליובנוסח " אתנית

 מוב� במלוא כדמוקרטיה להגנתה יציאה לבי� –)) 1999 (104, 9 פני�" דמוקרטיה ע� ארבעה כתמי�"
מדינת לאו� יהודי וזכויות :  ומשפחת העמי�ישראל יעקובסו� רובינשטיי� ואלכסנדר אמנו� (המילה
 המיקו�, המאמר לצורכי א�, זו בשאלה מסמרות לקבוע מתיימר אינו הז שמאמר מוב�)). 2003(האד� 

 יותר עקיב נראה כמספק הסבר סמוחהנוסח " דמוקרטיה אתנית" של ישראל כהתאורטי הרצ� פני על
 .שבבסיסו אורטיות ותוא� את ההנחות התבמאמר המתוארות לתופעות

 Nira Yuval-Davis, Woman/Nation/State: The ;423' מבע, 23ש "לעיל ה, " סדוקנטליז��פרו "דונת  25
Demographic Race and National Reproduction in Israel, 21 RADICAL AM. 37, 55 (1987) 

 ,Daniel Sperling ;606' בעמ, 8ש "לעיל ה, Yuval-Davis, Demographic Race( ;Berkovich: להל�(
Commanding the ‘Be Fruitful and Multiply’ Directive: Reproductive Law and Policy in Israel, 

19 CAMBRIDGE Q. HEALTHCARE ETHICS 363, 364 (2010) ;טכנולוגיות פריו� וגנטיקה " שלו כרמל
 ).2015, גיל סיגל עור� (144, 140 אתיקה כחול לב��ביו" בישראל

מיליטריז� בחברה " ברו� קימרלינג ראו, הישראלית בחברה מייצגת על המיליטריז� לכתיבה  26
 לטקסט קלאסי על מרכזיותו של הצבא והמיליטריז� .)1993 (123, 4 וביקורת תיאוריה" הישראלית

 Dafna Izraeli, Gendering Military Service in the Israeli ראובהבניית אזרחות� הנחותה של נשי� 
Defense Forces, 12 ISR. SOC. SCI. RES. 129 (1997) .ראו הישראלית בחברהנטליז� �הפרו לשורשי 

,  ושנהבמלמד; 35–34' בעמ, 19ש "הלעיל , "אזרחות "פלד ;3ש "הלעיל , PORTUGESEבקווי� כלליי� 
 . 134–133' בעמ, 4ש "הלעיל 

 Delila;340–339, 336–335' בעמ, 19ש "לעיל ה,  Peled, The Evolution of Israeli Citizenshipראו  27
Amir & Orly Benjamin, Defining Encounters: Who Are the Women Entitled to Join the Israeli 

Collective?, 20 WOMEN’S STUD. INT’L F. 639, 641 (1997) ;Turner, 197 'בעמ, 22ש " הלעיל ;
וויו� בי� המיני� בישראל ובארצות המאבק לש:  המשפטי מתיאוריה למעשההפמיניז�נויה רימלט 

 ).למעשה מתיאוריה המשפטי הפמיניז� רימלט: להל�) (2010 (130הברית 
, למשל. המונופוליזציה של גו� הרבייה הנשי דומה במידה רבה לניכוס הצבאי של גו� הגבר הישראלי  28

 לפיהש ,ה הרווחתגוריו� ביטוי למוסכמ� דוד ב�נת�, 1949–ט"התש, חו�בדיוני� על חוק שירות ביט
והשווה עריקות גברית למעמדה של אישה שלא העמידה , " די� האישה כדי� אד�–מעבר לאימהות "

 השיח האימהי נזקק אפילו .))ט"התש (1569–1568, 1568, 2כ "ד(לפחות ארבעה צאצאי� בריאי� 
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 של החוזה החברתי סייע הגיבוי של הגות פמיניסטית מקומית שבמש� שני� לאשרורו
 וסייעה ללא עוררי כמעטנטליסטית �רבות קיבלה את ההגמוניה של האידאולוגיה הפרו

 רק בעשורי� 29.� ואותנטיאנושי של� כמסמ של קיו� נשיהאימהות של הכרחיות יתהלהבני
, נטליסטיות וחתרניות�האחרוני� חלחלו אל השיח הפמיניסטי הישראלי תובנות נו

 תיגר על הקשר שבי נשיות קראובהשראת של תאורטיקניות מערביות פורצות דר� ש
 אב הפינה התאורטית הונחה לראשונה במחצית השנייה של המאה העשרי� 30.לאימהות

בובואר זיהתה את כושר �דה. בובואר� סימו דההאקזיסטנציאליסטית ההוגהבכתיבתה של 
ההולדה הנשי כתהלי� ביולוגי משולל טרנסצנדנטיות או חירות הגוזר על נשי� להיות 

" כגור� המערער על קיומה של האישה כסובייקט האימהיואת התפקיד , "מרותקות לגופ
 הדר� המרכזיי� סימני ע� 31".השני המי" בשורש דיכויה המגדרי כוהעומד ועצמאי יחופש

 משנתה של שולמית את ג� נית למנות האימהותבפילוסופיה הפמיניסטית הביקורתית על 
הקטגורי שבמרכזו �האימהיאשר ביקשה להפו� את הציווי , "רודנות הרבייה"פיירסטו על 

 קראה פיירסטו.  וולונטרי שכפו� לשליטה נשיתותנהניכוס ונישול הגו� הנשי לאיווי מ
 מלאכותי מכוח יעתוק של המי האנושי באמצעות שיעתוקו נשי� מעריצות שלשחרור

 האמהות בי 32.ההורות החברה בכללותה בביצוע עבודת בשיתו� פריו וטכנולוגיות
 יאהמייסדות של הזר� הביקורתי על מוסד האמהות בולטת ג� תרומתה התאורטית של אדר

�וראתה במוסד , כמוסד וכחוויה, האימהות פניה של שזיקקה את ההבחנה בי שני', רי

 
.  השמירהת לחוברגו� הצבאי שמתייחס' למשל לקוח מ� הזיריו� המונח שמירת ה–לטרמינולוגיה צבאית 

 SUSAN SERED, WHAT MAKES WOMEN SICK? MATERNITY, MODESTY AND MILITARISM INראו

ISRAELI SOCIETY 62 (2000) ;Sperling ,אנורקסיה " סיגל גולדי� ראוכ� . 364' בעמ, 25 ש"לעיל ה
 סוציולוגיה" בהקשר גלוקלי' תרבות�מונת תלויתתס'כמה הערות על '? אנורקסיה ישראלית'בישראל או 
 Omi ;")נשי� עושות באימהות, מה שגברי� עושי� בצבא) ("2002 (132, 105 דישראלית 

Morgenstern-Lesinner, Hospital Birth, Military Service, and the Ties that Bind Them: The 
Case of Israel, 12 NASHIM 203 (2006). 

לאומית ועל �על פרספקטיבה פמיניסטית ובי�:  כסוגיה מושתקת בישראלהפלות דלילה אמיר ראו למשל  29
הפמיניז� ) (" כסוגיה מושתקת בישראלהפלותאמיר : להל�) (2015 (277 דילמות ממסדיות ואישיות

ליאורה בילסקי ; ")הישראלי נבדל מהפמיניז� הליברלי הקלאסי בער� החברתי הרב שנית� לאמהות
 מבט אחר על – אהבת א� ועל מורא אב על" קריאה חדשה במגילת רות:  ומשפחתיות בישראלפמיניז�"

הקושי של הפמיניז� הישראלי "המצביעה על ) (2004, אביעד קליינברג עור� (219, 194 המשפחה
 ברקובי�; 6ש "לעיל ה, דולב� השילוניראוכ� "). להיחל� מ� הראייה המסורתית של האשה כא� ורעיה

 Nira Yuval-Davis, The Bearers of the ;5ש "לעיל ה, גולדי�; 8ש "לעיל ה, "ימצא מי חילאשת "
Collective: Women and Religious Legislation in Israel, 11 FEMINIST STUD. 15 (1985) ;ורלי א

התפיסה "המציינת את ) (2012 (213, 212 יד  ישראליתסוציולוגיה" 'בכוונה תחילה': תמר הגר"בנימי� 
 ").הסוגדת למוסד האמהות כאילו היו לו היבטי� חיוביי� וטהורי� בלבד, השלטת בישראל

השוויו� הורות במשפט בי� אידיאל : אמא לא רלוונטית, אמא רעה, אמא טובה"ראו למשל נויה רימלט   30
 "). רעהאמא,  טובהאמא "רימלט: להל�) (2010 (585–584, 574 לט משפטי�" למציאות האמהית

 היא אולי התאורטיקנית הפמיניסטית הראשונה בעת )Simone de Beauvoir(בובואר �סימו� דה  31
 ראו( וחשפה את השלכותיו הדכאניות על נשי� האימהותהמודרנית שהציעה ניתוח עומק של מוסד 

 .))2001, שרו� פרמינגר מתרגמת ( השניהמי� סימו� דה בובואר כללי מבטל
32  SHULAMITH FIRESTONE, THE DIALECTIC OF SEX: THE CASE FOR FEMINIST EVOLUTION 

 ממוקדי לנישול�תפקיד� של נשי� כוולדניות וכמגדלות ילדי� הוא שתר� לסירוס� ו, לשיטתה ((1970)
 ).מאימהות�שוויו� מגדרי לא ייכו� ללא שחרור נשי� , לפיכ�. תהכוח והותרת� בידיי� גבריו
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 מבנה חברתי שתביעותיו הנורמטיביות כופות על נשי� להתכחש למכלול הרבדי� האימהי
 33.למימוש אישי ולשוויו מגדרי, של אישיות ומקפחות את זכות להגשמה עצמית

נמ כדי שניסחה מרתה פיי"  הנגזרתהתלות"לאחרונה א� ניכרת השפעתה של תאוריית 
להנכיח את העוול הכרו� במחירי� הממוגדרי� שנשי� המטפלות בילדי� נדרשות לשאת 

 אול� למרות פריצת הדר� התאורטית 34.בה� והגוזרי� עליה מעמד של מצוקה ותלותיות
 עדויות מעטות בלבד נעד היו� יש,  בשיח הפמיניסטי המערביהאימהיבהתייחסות לתפקיד 

   35. בישראלהציבורי בספרות המחקר ובשיח נטליסטית� הפרופרדיגמהלסדקי� שנפערו ב
הבוח ,  זה מבקש להוסי� נדב� אנליטי ועיוני להעשרת המחקר הפמיניסטי הקיי�מאמר

 ומפרק את הנחות היסוד האימהות מוסד של המשפטיתבפריזמה ביקורתית את ההבניה 
ר זה מבקשת  התזה שביסוד מאמ36. הוא נשעשעליההמהותניות והפטריארכליות 

"את העיסוק הפמיניסטי הישראלי ברוח ההתפתחויות התאורטיות שחלו בפמיניז� " לעדכ
המעבירות את מרכז הכובד האקדמי מניתוח יחסי , מודרני�סטרוקטורליסטי והפוסט�הפוסט

הפמיניז� . מגדריי�� היחסי� הפני�לניתוח גברי� לנשי� בימגדריי� �הבי הכוח
המכירה בזהות , )intersectionality (מיצבי�יתוח תפיסה של שילוב מהותני קורא לפ�האנטי

 המשתייכות אלה סובלות שממנו ממדי�הממוקפת של נשי� והחושפת את הדיכוי הרב
 אלה אני טוענת כי תובנות ברוח 37. במנעד המעמדות הנשימצטלבותלקטגוריות זהות 

 
33  � ).1989, כרמית גיא מתרגמת ( אישהילוד' אדריא� רי
 שהיא תולדה של מציאות – מבחינה בי� תלות טבעית לתלות נגזרת (Martha Fineman)מרתה פיינמ�   34

 .MARTHA A( לטפל בעצמ� ממוגדרת שבה נשי� ה� האמונות על מלאכת הטיפול במי שאינ� יכולי�
FINEMAN, THE NEUTERED MOTHER, THE SEXUAL FAMILY AND OTHER TWENTIETH CENTURY 

TRAGEDIES 161–166 (1995); Martha A. Fineman, Cracking the Foundational Myths: 
Independence, Autonomy, and Self-Sufficiency, 8 J. GENDER & SOC. POL'Y & L. 13, 20–22 

 MOTHERING: ESSAYS IN ראו לאימהותלהצגת מגוו� הצבעי� בקשת הפמיניסטית בנוגע ). (2000)

FEMINIST THEORY (Joyce Trebilcot ed., 1983). או, קולה של אמא"וזה ברונר ' זראו כ� :
ת לניסיו� לסינתזה בי� הגישות הפמיניסטיו). 1993 (4, 46 זמני�"  של תודעה עצמיתדיאלקטיקות

 .Robin West, Jurisprudence and Gender, 55 U. CHI. L ראו האימהותהשליליות והחיוביות כלפי 
REV. 1 (1988). 

נטליסטי בישראל היא של � הפרוסולוטיז�אחת הדוגמאות הבודדות לכתיבה אקדמית המאתגרת את האב  35
ערעור השיח , מעניי� כי לפי נתוני המחקר). 23ש "לעיל ה, " סדוקנטליז��פרו "דונת(דונת 
,  ש�ראו (מזרחי� יהודי� בידיולא ,  אשכנזי�יהודי� בידי תנטליסטי ההגמוני נעשה כמעט בלעדי�הפרו
מאחורי הקלעי� של :  במשפטהורות הקר בדפנה כ� ראו את המקורות המובאי� ;435, 421–420' בעמ

 )).2008( 59–58רת וראייה בגירושי� עיצוב הסדרי משמו
אחת , שניי� שה� אחת"קדרי �רות הלפרי�; 8ש "לעיל ה, "ימצא מי חילאשת  "ברקובי�ראו למשל   36

 הקר דפנה; )ח"התשנ (261 ו פלילי�" ידי נשי� הרות�עובר ושימוש בסמי� על–יחסי א�:  שניי�היאש
 לנשי� ויחסו של המשפט חשובהרווקות כאפשרות : 'סקס והעיר הגדולה'ול' בתולה זקנה'עבר למ"

 רימלט; ")לנשי� חשובה כאפשרותרווקות  "הקר: להל�) (2005 (903 כח  משפטעיוני" הישראלי אליה
 .30ש "לעיל ה, "רעה אמא, טובהאמא "

מהותנית התמקדה בראשיתה בשילוב שבי� מגדר לגזע ובזהות הממוקפת של נשי� � האנטיההגות  37
מכ� התפתחה לעבר  ולאחר, )גזע ומעמד, מגדרעל בסיס ( כסובלות מדיכוי כפול ומשולש תשחורו

 כפופות נשי� לסביות בעקבות השילוב שבי� שאליו כגו� בחינת הדיכוי הייחודי ,שקלול מיצבי� אחרי�
 Angela P. Harris, Race and Essentialism in Feminist  ראו למשללדיו�. להומופוביהדרית  מגהפליה
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ת את המציאות  מטשטשחובה אימהותהכסות הכוללנית של הצו הקטגורי בדבר 
נטליז� � הפרואתוס, כאמור. לאומית המרובדת של מודל הא� הראויה�מגדרית הפני��התו�

ונשי� " ראויות" קטגוריות מעמדיות ממיינות ומתייגות של נשי� בי ומבחיהבדלני מדגיש 
 של נשי� יהודיות אימהותהפוסל את " יריו הרישיו"ובכ� הוא מכונ מעי , "חשודות"

, מעמדי�כגו מוצא האתנו,  בצומת שבי מי ומגדר לבי מיצבי� אישיי� אחרי�תמוחלשו
פיתוח �נדב� תאורטי זה סובל מתת.  המינית או מוגבלותנטיית, גיל, מעמד האישי

 ל כלשלפיה משפטית�ו הספרות הסוציברובה שבויהבמחקר הישראלי בשל התפיסה שבה 
   38. להתרבותצוות היהודיות לכאורה מנשי�ה

" חשודות"רבייתי העוסק בנשי� � הבאי� ינתחו את השיח המשפטי האנטיהפרקי�
 בהתהוותו ובאופני פעולתו של דו לישא� לפני כ . מבעד לפמיניז� של ההצטלבויות

 מובחנת ולאהמשקי� על נשי� יהודיות כקטגוריה אחידה , נטליז� הכוללני�מיתוס הפרו
  .  לגיטימיותתאמהוכ,  כאחתכול, שחברותיה נתפסות

   חוקי הפריו� של הפוליטיקה על:  להתרבוֹתמחויבוֹת. 2

מילאו תפקיד מפתח בהשתרשותו של , המשפט ובה�,  חבר!ת ואכיפה רבי�סוכני
, אזרחות–האימהות משוואת 39.חובה אימהות שלנטליז� כוללני שבמרכזו צו קטגורי �פרו

 החלה להתקבע כבר בתקופה , תמהו� לאיאימהותהגוזרת על נשי� בחירה בינארית בי
וה החוק ) חוק שיווי זכויות האישה(ה החקיקה הנשית . הפורמטיבית של קו� המדינה

 שמשולבת זאת –כוננו את אותו פרוטוטיפ של אישה יהודייה ) חוק שירות ביטחו(הגברי 
   40.דר� משימתה הלאומית כא� האומה, אל תו� הקולקטיב הישראלי דר� רחמה

 משוקע חובה אימהותהצו הקטגורי של , אחר נורמטיבי משטרותר מכל  שידומה א�
ישראל נחשבת ,  כל מדד שאומד משפחתיותלפי . הפריוולוגיותבמפעל הרגולטורי של טכנ

מתנאה בשיעורי נישואי גבוהי� ובשיעורי , בקרב מדינות מפותחות" אלופת הפריו"ל
 41). ילדי� בממוצע לאישהמשלושה יותר� ע( בשיעורי ילודה שיאנית והיא, גירושי נמוכי�

 
Legal Theory, 42 STAN. L. REV. 581 (1990) ; ש "לעיל ה,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלותאמיר

 . 30–29' בעמ, 29
 מדיניות של הלאומיות תפיסת את המאתגרי�, )4ש "ה לעיל (ושנהב מלמד שלראו ביקורת� הנוקבת   38

לעיל ,  הששראוכ� .  בי� מזרחי� לאשכנזי�עדתיי� כוח מיחסי ג� כמונעת בה ורואי� הישראלית הפריו�
  .9ש "ה

 Karin Carmit Yefet, Born to be a Mother: Anatomy, Autonomy, Andלדיו� מקי� ראו   39
Substantive Citizenship for Women in Israel, 39 HARVARD .J L. & GENDER 257, 262–269 

על תפקיד האישה כא� . 920' בעמ, 36ש "לעיל ה, "לנשי� חשובה כאפשרותרווקות  "הקר; (2016)
 חילאשת  "ברקובי� ראולמדג� חלקי בישראל . לאומית��נכתב רבות בספרות המחקרית המקומית והבי

 .30ש "לעיל ה, " רעהאמא,  טובהאמא "רימלט; 8ש "לעיל ה, "ימצא מי
 .ש�, "ימצא מי חילאשת  "ברקובי�ראו , לניתוח מאיר עיניי� של שני חוקי� אלה  40
הפקרה של אבות "נדב פר� ; 928' בעמ, 36ש "לעיל ה, "לנשי� חשובה כאפשרותרווקות  "הקר ראו  41

 272–271, 271 משגיחהמדינה , מפקירה מדינה" חקיקתי הישראלי בשיח האבות: כהשגחה על משפחות
� וארז צפדיה עורכי�"חנה כ( ,2010( ;Michal Tamir & Dalia Cahana-Amitay, The Hebrew 

Language Has Not Created a Title for Me: A Legal and Sociolinguistic Analysis of New-Type 
Families, 17 J. GEN. SOC. POL’Y & L. 545, 589 (2009); Larissa I. Remennick, Childless in the 
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תעשייתיות אחרות בכ� � מצאו כי ישראל מתייחדת ממדינות בתריבי�מחקרי� עק
 כהבניית הנישואי כמסגרת לגיטימית הכרחית לגידול במובנה –שמשפחתיות ממוסדת 

 ג� השיעור הנמו� של לידות שלא 42. הגנטי של הסדר החברתימהצופ חלק עודנה –ילדי� 
הוריות מחזק את מבנה �סגרת הנישואי והשיעור הזניח יחסית של משפחות חדבמ

 להוסי� את העובדה כי יש לכ� 43.המשפחה המסורתי כמסמ של נורמטיביות ישראלית
הורות � התצורה המשפחתית של זוג ללא ילדי� או תופעת האלמוכרת שאיבישראל כמעט 

הממקמת את , משפחתית�הבתר הבמשפח והוא הדי 44,שהחלה רווחת בעול� המערבי
   45. הבחירה שלו במרכזחופש אתהפרט וזכויות 

 הולדה טכנולוגיות של נגישות ,"נכות חמורה"פוריות מוגדרת � תרבותי שבו איבאקלי�
 46:מלאכותיות והשימוש הרב שנעשה בה ה� חסרי תקדי� לפי כל קנה מידה השוואתי

 ישראליות ה ונשי�47 ,גדול ביותר בעול�מספר הקליניקות לפוריות לנפש בישראל הוא ה
ישראל היא המדינה היחידה שמציעה מימו מלא . שיאניות עולמיות בצריכת טיפולי פוריות

 
Land of Imperative Motherhood: Stigma and Coping among Infertile Israeli Women, 43 SEX 

ROLES 821, 822 (2000); Larissa I. Remennick & Rosie Segal, Socio-Cultural Context and 
Women's Experiences of Abortion: Israeli Women and Russian Immigrants Compared, 3 
CULT., HEALTH & SEXUALITY 49, 52 (2001); Larrisa I. Remennick & Amir Hetsroni, Public 

Attitudes About Abortion in Israel: A Research Note, 82 SOC. SCI. Q. 420, 422 (2001) ;Yael 
Hashiloni-Dolev, Between Mothers, Fetuses and Society: Reproductive Genetics in the 

Israeli-Jewish Context, 12 NASHIM 129, 130 (2006)) להל�: Hashiloni-Dolev, Between 
Mothers.( 

סילביה ; )2009 (14–13, 12 כוורת" מגמות ומאפייני�: משפחות בישראל" ביזאוי סילביה ראו  42
, 107 מי� מיגדר פוליטיקה "מודרניות�בי� משפחתיות לפוסט: משפחות בישראל "יאו'ביז�פוגל
 רבה על ידהמודרניות פסחו במ�המציינת כי מגמות פוסט) (1999, � רוז� עורגיורא (159–155, 115–113

 ).תהליכי� משפחתיי� בישראל
זאת יש לציי� כי ישראל מתייחדת בכ�  ע�. 271' בעמ, 41ש "לעיל ה, פר�; 14–13' בעמ, ש� ראו  43

המעבר מזהות נשית לזהות ;  כערו� לגיטימי לשדרוג מעמדיבאימהותשנשי� רווקות משתמשות 
. 220' מבע, 23ש "הלעיל , ראו לאחרונה ליבלי�. אימהית מבטא המרה של סטטוס שולי בכבוד חברתי

 ראו . את יחסיה� בלגיטימציה דר� מסלול ההורות� המנסי� להטעיהמי� אותו בניהוא הדי� בנוגע לזוגות 
  על אתרמשפטי�" ?עוברי� לנשיאת מימוש שוויוני בסיוע הסכמי� –הזכות להורות בישראל "רות זפר� 

רות זפר� ; http://bit.ly/2T8oQhN")  בישראללהורות הזכות"זפר� : להל�) (ה"התשע (21–20, 1ח 
 ).2008 (351 ג ודברי� די�"  הגדרת אמהות לילד שנולד לבנות זוג מאותו המי�–אמהות יש ג� שתיי� "

 לעיל, " סדוקנטליז��פרו "דונת ראו) (DINK) double income no kidsמשפחה מדג� זה ידועה בש�   44
 ).434' בעמ, 23ש "ה

 ,ELISABETH BECK-GERNSHEIM ראו) post familial-family(משפחתית �הבתרעל המשפחה   45
REINVENTING THE FAMILY: IN SEARCH OF NEW LIFESTYLES (2002). 

' בעמ, 5ש "הלעיל , KAHN; 130' בעמ, 41ש " הלעיל , Hashiloni-Dolev, Between Mothers ראו  46
3;Tsipy Ivry, Ultrasonic Challenges to Pro-Natalism, in KIN, GENE, COMMUNITY: 

REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AMONG JEWISH ISRAELIS 174, 175 (Daphna Birenbaum- 
Carmeli & Yoram S. Carmeli eds., 2010)) טרגדיה שאי אפשר לשאתה" כספריו� נתפ�אי.(" 

47  Yael Hashiloni-Dolev, Genetic Counseling for Sex Chromosome Anomalies (SCAs) in Israel 
and Germany: Assessing Medical Risks According to the Importance of Fertility in Two 

Cultures, 20 MED. ANTHROPOLOGY Q. 469, 480 (2006)) להל�: Hashiloni-Dolev, Genetic 
Counseling) (ושירותי פריו� משקפי� את העובדה שההורות מוערכת מאוד בישראליהחוקי רבי  .( 
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� של מחזורי טיפול עד ללידת שני מוגבל לאכולל מספר , גופית�לטיפולי פוריות והפריה חו
הנחו את מדיניות ,  טובת האישהולא,  טובת האומהשיקולי 48.ילדי� מב הזוג הנוכחי

 א�, קרי� הפריה ה� יטיפולי,  גורמוטה דאזכפי שהסביר שר הבריאות . המימו הנדיבה
,  זה בכנסתבנושא 2004 בשנת הדיו שהתקיי� 49. עלייה יהודית יקר א� יותרלקלוט

 מוגזע את הגיונו הנדירה חשיפה חוש�, ששקלה את אפשרות הקיצו� במימו טיפולי הפריה
חברי כנסת שהתנגדו למהל� בחרו להנגיד את עלות . נטליז� הבדלני�רושל פרויקט הפ

ילודה "שבמקומה ה� קראו לעידוד ,  העלייה האתיופית דווקאלעלותטיפולי הפוריות 
  50.בש� ערכי� של כלכלה דמוגרפית, על פני הגירה חיצונית" פנימית

 ולהשרשת 51"פולח הפוריות "שיעתוק פיפיות לכחרב פעלהחברתית � הביוהמהפכה
 מחקרי� 52.נורמטיבית חובה כצו קטגורי שעליו מושתתת אזרחות נשית ימהותמשטר של א

 אקלי� של לח� חברתי שבו נשי� חשות מחויבות להפקיר את בעקיבותסוציולוגיי� תיעדו 
 טכנולוגיות 53. ואחר!תריגותגופ לטיפולי פוריות מייסרי� כדי לחמוק מתיוג שלילי של ח

במונחיו , ההופכות את הגו� הנשי,  פרקטיקות גו� ממשמעות וממשטרותהפריו ה אפוא

 
 Daphna Birenbaum-Carmeli & Yoram S. Carmeli, Reproductive Technologies Among ראו  48

Jewish Israelis: Setting the Ground, in KIN, GENE, COMMUNITY: REPRODUCTIVE 

TECHNOLOGIES AMONG JEWISH ISRAELIS 1, 17 (Daphna Birenbaum-Carmeli & Yoram S. 
Carmeli eds., 2010) ;Ivry ,177' בעמ, 46 ש"לעיל ה ;Sperling ,363' בעמ, 25 ש"לעיל ה;Elly 

Teman, The Medicalization of “Nature” in the “Artificial Body”: Surrogate Motherhood in 
Israel, 17 MED. ANTHROPOLOGY Q. 78, 80–81 (2003)) להל�:Teman, Surrogate Motherhood 

in Israel(;Larissa I. Remennick, Between Reproductive Citizenship and Consumerism: 
Attitudes Towards Assisted Reproduction Technologies among Jewish and Arab Israeli 
Women, in KIN, GENE, COMMUNITY: REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AMONG JEWISH 

ISRAELIS 317, 319 (Daphna Birenbaum-Carmeli & Yoram S. Carmeli eds., 2010). ראו ג� 
Remennick, Childless in the Land of Imperative Motherhood , 839, 824' בעמ, 41 ש" הלעיל ;

KAHN , 16' בעמ, 5ש "הלעיל. 
 Alison Solomon, Anything for a Baby: Reproductive Technology in אלה מצוטטי� אצל י�דבר  49

Israel, in CALLING THE EQUALITY BLUFF: WOMEN IN ISRAEL 102, 103 (Barbara Swirski & 
Martin P. Safir eds., 1991). ראוכ�  Dafna Birenbaum-Carmeli, Cheaper than a Newcomer: On 

the Social Production of IVF Policy in Israel, 26 SOC. HEALTH & ILLNESS 897 (2004)) להל�: 
Birenbaum-Carmeli, Cheaper than a Newcomer.( 

בנושא הקיצו� המוצע במימו� טיפולי , לניתוח דיוני הכנסת בוועדת הכספי� ובוועדה למעמד האישה  50
, )תיקוני חקיקה (2004הפריה במסגרת הדיו� על חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי� 

 .191–190' בעמ, 5ש "הלעיל , ראו גולדי�, 2004–ד"התשס
כחלק מביקורת פמיניסטית על התנועה הציונית היא " פולח� הפוריות"הכותבת הראשונה להתייחס ל  51

 ).7ש "ה לעיל, הייזלטו�ראו (לסלי הייזלטו� 
 נשי� היו לא בלעדיו וכי, מאי� יש נוצר החובה אימהות של קטגוריה שהצו אינה הטענה כי להבהיר ראוי  52

 בכל בסיסי אנושי רגש להורות הכמיהה של בהיותהת /הכופרה /איש אי�. בישראל לאימהות הופכות
 החובה אימהות בדבר הקטגורי הצו את שיצר ההגמוני הפרויקט כי היא הטענה. הקיימות התרבויות

 .לצרכיו בו ומשתמש חוזר חיובי ו�היז של בתהלי� זה רגש מעצי�
 Larissa Remennick, The Quest After the Perfect Baby: Why Do Israeli Women Seek ראו  53

Prenatal Genetic Testing?, 28 SOC. HEALTH & ILLNESS 21 (2006) ;Remennick, Childless in 
the Land of Imperative Motherhood , 36ש "לעיל ה,  הקרראו עוד. 836–835' בעמ, 41ש "הלעיל ,

 .928–927' בעמ
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 למרות זאת השיח 54. ולאובייקט של שליטה ופיקוחממושמעלגו� כנוע ו, של פוקו
 שבש� ערכי ההגנה להגבלות גורפת כמעט התנגדותהפמיניסטי הדומיננטי בישראל מתנגד 

 בי הפמיניז� שלבבחירה , � אחרותבמילי. על נשי� מגבילות את נגישות לטיפולי פוריות
   55.האחרו עדי�, נטליז��פטרנליז� לפרו

 אמצעי מניעה וטיפולי� של סיבסוד בהיעדר א� האפל של פולח הפוריות מתבטא הצד
פלסטיניות היו למוטבות � ערביותנשי�, היסטורית להוסי� כי יש כ� על 56.לצמצו� הילודה

 מדיניות 57.זכאות שנשללה מנשי� יהודיות, מניעה של אמצעי המימוהיחידות של מדיניות 
נפקד שלרוב �נטליז� סלקטיבי נוכח�זאת הייתה לאחד הגילומי� המפורשי� היחידי� לפרו

החפ� ביקרו של הרח� היהודי ומבנה את הרח� הערבי כאיו� , נותר עקי� וסמוי מ העי
   .לאומי

ישראל נותנת . ריו הישראלי נטל חלק אקטיבי בהפיכת ישראל למעצמת פהמשפט
כגו תרומת , העול� מדינות מרבותגושפנקה לטכניקות הולדה מלאכותיות האסורות ב

הקפאת עוברי� והפריה של יותר מביצית אחת ללא חובה להחזיר לרח� , ביציות ועוברי�

 
 Sandra L. Bartky, Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power, inראו   54

FEMINISM AND FOUCAULT: PATHS OF RESISTANCE 61 (Irene Diamond & Lee Quinby eds., 
 Jana Sawicki, Disciplining Mothers: Feminism and the New Reproductive ראוכ� . (1988

Technologies, in FEMINIST THEORY AND THE BODY: A READER 190 (Janet Price & Margrit 
Shildrick eds., 1999).  

, 36ש "לעיל ה, הקרכ� ראו . 49 ש"לעיל ה,  Birenbaum-Carmeli, Cheaper than a Newcomer ראו  55
משפט :  רגולציהמסדירי�" על הרגולציה של שירותי הפריו� בישראל" טריגר צבי; 940, 929' בעמ

על הרגולציה "טריגר : להל� ()2016,  עורכי�נרעי קרייטפאור ורו�דוד לוי, ישי בלנק (291, 269 ומדיניות
 ").של שירותי הפריו�

אמיר ; )2016 (163, 160–159 בישראל אוכלוסי� פיצו� ע� התמודדות: מלאה והאר� טל אלו� ראו  56
; 3–2' בעמ, 5ש "הלעיל , KAHN; 53–52' בעמ, 29 ש"לעיל ה,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלות

Remennick , בעמ, ש�, " הרגולציה של שירותי הפריו�על" טריגר ראוכ� . 200' בעמ, 5ש "הלעיל '
, יריו� הורחב המימו� הציבורי של הפסקות ה2013 יש לציי� כי למ� סו� שנת זאת ע�. 277, 270–269

 יצוי� עוד. 33ובלבד שגיל האישה אינו עולה על ,  הפלההיתרה עתה את כלל הנשי� הזכאיות ל מכסוהוא
" שאחריהיו�  "לגלולת מימו� לראשונה יכלול הבריאות סלש פורס� אלה שורות כתיבת במועד כי

 חיות בדי�� מבט שני על זכויות עובר בר–  עדי�איזו�אביר� � פנינה ליפשי�ראו (20 גיל עד לצעירות
 .))2016 (23 העובר לזכויות האישה זכויות בי�: הישראלי

 Katherine M. Franke, Theorizing ;55' בעמ, 25ש "ה לעיל, Yuval-Davis, Demographic Race ראו  57
Yes: An Essay on Feminism, Law, and Desire, 101 COLUM. L. REV. 181, 194 (2001) .על 

 Ahmad H. Sa’di, The Koenigראו המדיניות הממשלתית כלפי ילודה בקרב האוכלוסייה הערבית 
Report and Israeli Policy Towards the Palestinian Minority, 1965–1976: Old Wines in New 

Bottles, 25 ARAB. STUD. Q. 51, 55–56 (2003) .סליתאוניברשירותי תכנו� המשפחה ניתני� , כיו� 
 לאומיי� ילודה פרסי היא נוספת דוגמה). 503' בעמ, 3ש "הלעיל , שטופלר( לכלל האזרחי� בשוויוניותו

אול� הזכות הכספית בוטלה כעבור כעשור , שילדו לפחות עשרה ילדי�" גיבורות אימהות"ל שהוענקו
.  נשכרת ממדיניות עידוד הילודהשיצאה היא –ביות  נשי� ער–" יריבה"משהוברר כי הקבוצה האתנית ה

 Yael;607' בעמ, 8 ש"ה לעיל, Berkovich; 19' בעמ, 3ש "הלעיל , Yuval-Davis, Women ראו, לדיו�
Yishai, Abortion in Israel: Social Demand and Political Responses, in WOMEN IN ISRAEL 287, 

292 (Yael Azmon & Dafna N. Israeli eds., 1993)) להל� :Yishai, Abortion in Israel.( � ראו א
אושר מימו� טיפולי ( )4.11.2008, בנבופורס� (שירותי בריאות כללית '  נפלוני 141/07) ארצי(ע "ע

 ).וטח בקופת החולי� שרק ב� זוגה מבא�הפריה לפלסטינית תושבת השטחי� 
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ובחירת מי העובר , אבחו טרו� השרשתי,  הביציות המופרות במחזור טיפול אחדלאת כל
 למדינה הראשונה ייתהישראל ה, החובה�אימהות דל ממוכחלק 58.י�בתנאי� מוגדר

 כמעט כל המדינות שבו גלובלי על דר� של פונדקאות במרחב אידיאולוגי אימהותלהכשיר 
,  ג� בקרב שיטות משפט המתירות פונדקאות59.אוסרות פרקטיקה של נשיאת עוברי�

בחוק המסייע לקידו� , המשפט הישראלי יוצא דופ בתנאי ההכשרה הליברליי� שלו
חוק הסכמי� לנשיאת ,  אכ60.פרויקט הלאמת הרח� הנשי לטובת מפעל הפריו הישראלי

זכה לתמיכה סוחפת מכל קצוות הקשת הפוליטית ) אישור הסכ� ומעמד היילוד(עוברי� 
   61.נוקבי�מוסד המתאפיי ברגיל בחילוקי דעות , בכנסת

 ניואנסי� חשובי� עלפונדקאות מלמד  שעוגנו בחוק הי� ההסדרי� הסטטוטוריניתוח
חוק הפונדקאות ממשיג נשי� .  כזכות וכחובה אזרחיתהאימהותהמשמשי� בהבניית 

בכפו� לאישור " החזר הוצאות"הוא מזכה אות בפיצוי רק עבור ; "מתנדבות"נושאות כ
 העומק הפטריארכלי זר�62 .ועדת האישורי� וקובע קבלת תשלו� נוס� כעבירה פלילית

  � הטבעיתייה הרבייתית היא הפונקצייההתמורה הוא כי הפונקצ�יעדרי משטר המאחור

התנדבותי נופ� של עסקה �וכי כל ניסיו לשוות לפרויקט הרבייתי, ייעודית המצופה מנשי�
 הוסי� ופעל החוק 63.כלכלית הוא כה חמור עד כי הוא עניי למשפט הפלילי לענות בו

" א�" מציבה בפני ההגדרה המסורתית של לנטרול האתגרי� הסמליי� שהפונדקאות
חוק הפונדקאות מכונ פרדוקס מובנה שבו פרקטיקה : הבעיה היא זאת. כמטפלת טבעית

הנשית מערערת בה בעת את הרעיו המושרש " חובתה"המתירה לאישה אחת למלא את 
,  מתבררהעל רקע ז. ולגדל� – מוטבע בכל אישה רצו עז וקמאי ללדת ילדי� שלפיו

 
 Yael Hashiloni-Dolev & Noga Weiner, New Reproductive Technologies, Genetic ראו  58

Counseling and the Standing of the Fetus: Views from Germany and Israel, 30 SOC. HEALTH 

& ILLNESS 1055, 1059–1060 (2008). ראו כ� Barbara Prainsack, “Negotiating Life”: The 
Regulation of Human Cloning and Embryonic Stem Cell Research in Israel, 36 SOC. STUD. 

SCI. 173 (2006).ראו ג�  Hashiloni-Dolev, Between Mothers ,140–139' בעמ, 41ש "לעיל ה. 
 Yehezkel Margalit, From; 480' בעמ, 47ש "הלעיל , Hashiloni-Dolev, Genetic Counseling ראו  59

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

(2016). 
 Elly Teman, The Last Outpost of the Nuclear Family: A Cultural Critique of Israeli ראו  60

Surrogacy Policy, in KIN, GENE, COMMUNITY: REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AMONG 

JEWISH ISRAELIS 107, 108 (Daphna Birenbaum-Carmeli & Yoram S. Carmeli eds., 2010) 
 ;365' בעמ, 25 ש"לעיל ה, Teman, The Last Outpost of the Nuclear Family( ;Sperling :להל�(

D. KELLY WEISBERG, THE BIRTH OF SURROGACY IN ISRAEL 4 (2005)) ניתוח משפטיקתהמספ  ,
 ). ופמיניסטי לחוק הפונדקאותיהיסטור

61 Teman, The Last Outpost of the Nuclear Family ,שמו המלא של החוק . 110' בעמ, 60ש "לעיל ה
חוק : להל� (1996–ו"התשנ, )אישור הסכ� ומעמד היילוד(הוא חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� 

 ).הפונדקאות
 Carmel Shalev, Halakha and Patriarchal Motherhood: An ראוכ� . לחוק הפונדקאות) ב(19' ס  62

Anatomy of the New Israeli Surrogacy Law, 32 ISR. L. REV. 51, 72–73 (1998). 
) או ראויה(של הולדה וגידול ילדי� משו� חובה מובנת מאליה שאינה ניתנת " הנשי"תפיסת התפקיד   63

 עבודת האישה במשק ביתה במסגרת שלבאה לידי ביטוי ג� בסירוב להכיר בער� היצרני , לכימות כלכלי
 ).300' בעמ, 8ש "לעיל ה, "ימצא מי חיל אשת "ברקובי� ראו (1951–א"התשי, חוק שיווי זכויות האשה
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למשל הבניית תהלי� , הפשר של פסיפס רכיבי� רגולטוריי� שאימ� החוק, נתילטע
 כולל הפונדקאית –כל אד� : הפונדקאות כאפו� במעטה של סודיות המוגנת בחוק הפלילי

 ברוח זו א� מוב 64 . החוש� כי הא� המיועדת לא הייתה הא� הנושאת כפו� לעונש מאסר–
 ג� היא הנושאת הא� שלפיה, קאות מסורתיתהמשטר האוסרני המוציא מחו� לחוק פונד

לא מוקנות לפונדקאית זכויות ,  בהתא� לכ�65.והמתיר רק פונדקאות הריונית, הגנטית הא�
  המיועדת מאושפזת הא� ואילו, היא מאושפזת במחלקת הנשי�; ביילודמשפטיות כלשה

 אמצעותב67 . לחופשת לידה מ המדינהכאית והא� המיועדת לבדה ז66,במחלקת יולדות
מעצי� המשפט את טבעה המלאכותי של הפונדקאות , לטענתי, רכיבי� רגולטוריי� אלה

מעול� לא , אכ.  לספק הצדקה לנכונותה של הא� הנושאת לוותר על פרי בטנהניסיוב
 68. להעביר את היילוד לרשות הוריו המיועדי�סירבהאירע בישראל מקרה שבו פונדקאית 

 האימהותהוא את חלקו לרתימת הטכנולוגיה בשירות  תרומת ביציות תור� א� חוק
 מצאו כי ה� חוק הצעתחוקרות שבחנו את דיוני הוועדה שהבשילו לכדי ה. הישראלית

ישראלית �של האישה היהודית והיהודית, הקיומי, יעודה הבסיסי"משרישי� עמוקות את 
ת עבודת  אברוממו, "חברתית" כהאימהות להמשגת פועל א� החוק 69".בהולדת ילדי�

 של הורותהבשוללו במפורש את , הטיפול הנשית מיתר רכיביו של התפקיד האימהי
  70.התורמת ובאפשרו לנתרמת להיות הא� המיועדת אפילו אינה הא� הנושאת

 של פסקי די בשורה.  בתי המשפט נקראו לדגל התמיכה במשטר ההתרבות הישראליג�
הרצו " מודל באימו�זרע לאחר המוות  לסטנדרטיזציה של פרקטיקת שאיבת התרמה הפסיק

ה ,  לבקשת בת הזוג של הנפטרה הוכשר בהלי� זה שימושה. של הנפטר" המשוער
הסדר ההופ� את , לבקשת הורי הנפטר וא� בהינת התנגדות נחרצת של בת הזוג האלמנה

 במקרה כתיבת שורות אלה פסק בית המשפט העליו כי בעת 71.המשפט הישראלי לייחודי

 
 ).הפונדקאית או ההורי� המיועדי�, צד לפרס� את זהות הילד האוסר על כל(לחוק הפונדקאות ) ג(19' ס  64

 היוע�'  נחיה 51740/06) א"ת משפחה (ש"תמ:  זה ראו את הדיו� המרתק שהתגלע בפסקי הדי�בהקשר
 היוע�'  נפלונית 4570/98) א" תמשפחה (ש"תמ ;)19.4.2017,  בנבופורס� (משלההמשפטי למ

 ).5.3.1998,  בנבופורס� (המשפטי לממשלה
65  Teman, Surrogate Motherhood in Israel ,8ש "בה המקורות הנזכרי� וכ� 95' בעמ, 48 ש"לעיל ה . 
66  Teman, The Last Outpost of the Nuclear Family ,118' בעמ, 60 ש"לעיל ה. 
 .ש�  67
 .159' בעמ, 25ש "לעיל ה, שלו  68
 149, 145, 35  ומשפטרפואה" אתיי� ומשפטיי�, היבטי� חברתיי�: תרומת ביציות"סמדר קניו�   69

)2006.( 
'  נפלוני 21170�07�12) א" תמשפחה(ש " תמראוכ� . 2010–ע"התש, ת ביציות לחוק תרומ�11 ו1' ס  70

 ).3.2.2013, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט שילה 7.ב' פס ,היוע� המשפטי לממשלה
, בנבופורס� (פרקליטות מחוז מרכז '  נפלונית 31344�09�13) ת"משפחה פ(ש "ראו למשל תמ  71

) 'מחוזי מר(ש " עמראו, האלמנה של ערעורה את הדוחה רהערעו ערכאת להחלטת) (18.3.2015
'  נשחר 16699�06�13) ת"משפחה פ(ש "תמ; ))17.10.2015, בנבופורס� (' מ' ה' נ' א' מ 7457�05�15

אושר להורי� להשתמש בזרעו של הנפטר כדי ) (27.9.2016, פורס� בנבו(היוע� המשפטי לממשלה 
,  בנבופורס� (המנוח' נ פלוני� 27169�11�13) ��משפחה י(ש "תמ; )שיגדלו את הילד שייוולד בעצמ�

 Ruth Zafran, Dying to be a Father: Legal Paternity inראו  זאת בסוגיה מרתק לדיו� ).20.1.2016
Cases of Posthumous Conception, 8 HOUS. J. HEALTH L. & POL’Y 47 (2008) . 
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 ג� א� 72. בזרעו של הנפטר יותר רק במקרי� חריגי� ונדירי�שימוש, התנגדות האלמנהשל 
לאחר פסיקה זו נענו בתי משפט לבקשת� של הורי� כי ייעשה שימוש בזרעו של בנ� 

  73.שנפטר

, נחמני פסק הדי המפורס� ביותר בהקשר של טכנולוגיות רבייה הוא כמוב פרשת 

 מופרות שיועדו להשתלה ברחמה של א� יותש בביצשעסקה במחלוקת סביב גורל השימו

 רותי ,לאחר פרדת� של בני הזוג התנגד דני נחמני שאשתו לשעבר, כידוע74 .פונדקאית

 אול�,  להורותהזכות המשפט המחוזי פסק לטובת יתב .� המופריבעוברי� תשתמש ,נחמני

 ללאיציות  הבשל המשפט העליו הפ� את פסק הדי וקבע שהמש� תהלי� ההשתלה בית

 קשרו רבי�75 . של זכותו לאוטונומיה רבייתיתהפרה הואהסכמתו המתמשכת של האב 

כתרי� לפסק הדי כהישג פמיניסטי ושיבחו את בית המשפט על שלא הל� שבי אחר 

 בהגדרתה של האימהות של להכרחיות באשר מושרשות סטראוטיפיות קונוונציות

 בי אבות לאימהות ובנותנו ביטוי שווהשה המשפט א� זכה לשבחי� על בית 76.הנשיות

מוסרית , רגשית,  בחייה� של גברי� מבחינה כלכליתג� ניכרלכ� שההורות מחוללת שינוי 

 ההצהרה האידאולוגית הנועזת הטמונה בפסיקת בית המשפט הייתה בר�77 .וחברתית כאחת

השפיטה : יסוד�חוק, א� שלא נית לערער על פסיקה של בית המשפט העליו. קצרת ימי�

 דא 78.ובתנאי שבדיו המקורי ישב לדי מותב תלתא, מתיר דיו נוס� במקרי� יוצאי דופ

אול� חר� ,  ישב בדי הרכב מורחב של חמישה שופטי�נחמני הראשו בעניי שבדיו, עקא

 79 .ודזאת נקבע כי יש לקיי� דיו נוס� על אפה ועל חמתה של לשונו המפורשת של חוק היס

, א המקרה הראשו והיחיד שבו ההי בית המשפט לסטות מ הכלל החוקתי זו היפרשה

 המשוקע בפסיקה המסר80 . כדי לתק� את הלגיטימיות של כמיהת של נשי� לאימהותולוהכ

 
 ).7141/15 פלונית עניי�: להל�) (22.12.2016, בנבוס� פור( פלונית' נ פלונית 7141/15מ "בע  72
) 24.8.2017,  פורס�לא(אזרחי �פרקליטות מחוז דרו�'  נפלונית 2801�10�16) ש" במשפחה(ש "תמ ראו  73

וכל עוד , בית המשפט אישר שימוש בזרעו של הנפטר בתנאי שתימצא אישה שתסכי� להפרייתה בזרעו(
 חדשה הארגו� לקידו� זכויות משפחה   62401�06�16) ש" במשפחה(ש "תמ; ) סבי� בלבדיהיוהוריו 

, פורס� בנבו(סוראסקי . ש א"הממשלתי המרכז הרפואי תל אביב ע מרכז החולי� ' המשפחה בישראל נ
30.1.2017.( 

 .)נחמניא "ע: להל� ()1995 (485) 1(ד מט"פ ,נחמני'  ננחמני 5587/93א "ע 74 
 .505–504' בעמ, ש�  75
 236, 221 כ משפט עיוני" היבט נוס� על פרשת נחמני? פסק די� פמיניסטי"מוטולה �וידובסיגל ד  76

)1996(. 
 שהרטוריקה הניטרלית מסתירה מהסיבההכותבת מתארת דעות אלו ודוחה אות�  (237–236' בעמ, ש�  77

 ). שאי� להתעל� מה�לאימהות של ממש בי� אבות בהבדלי� המתאפיינת, מוגדרתמציאות מ
, ]משולבנוסח  [המשפט בתי לחוק 30' וס, השפיטה: יסוד�חוק ל18' סת לכ� נובעת מלשו� הסמכו  78

 שבה� במקרי�זאת  וא� –והיא סמכות שבית המשפט העליו� מפעילה לעיתי� נדירות , 1984–ד"התשמ
מינהל מקרקעי ישראל '  מגל נקיבו� 7962/12א " דנראוו (דופ� יוצאי משפטי וחידוש חשיבות יש

  )).30.12.2012, בנבופורס� (
 .82ש "להל� ה, נחמניא "דנ  79
80  Janie Chen, The Right to Her Embryos: An Analysis of Nahmani v. Nahmani and its Impact on 

Israeli in Vitro Fertilization Law, 7 CARDOZO J. INT’L & COMP. L. 325, 335 (1999) ;KAHN ,
 .68' בעמ, 5ש "ה לעיל
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 במערכת המשפט הישראלית חוקת האימהות היא חוק עליו שכוחו הנורמטיבי כי הואזאת 

ֵא� ,  במילי� אחרות81.קפה של החוקה מאפיל בעוצמתו על תוהוא כיהוא כה גדול עד 

 .אימהותהחוקות בישראל היא 
 בית המשפט העליו כי פסק, עשר שופטי��שהתקיי� בפני הרכב של אחד,  הנוס�בדיו

 א� מראית על 82 .זכות של נשי� לאימהות גוברת על זכות� של גברי� להימנע מאבהות

את ערוותה , בדעת מיעוט, ברק הנשיא חש� 83העי של יחס שיפוטי ח� מהטיות מגדריות

 .הכרתי� מגדרי תתפולסשל הכסות הרטורית הניטרלית של דעת הרוב כמחפה על אימ

מצב דברי� . תוצאת פסק הדי הייתה ככל הנראה שונה אילו התהפכו התפקידי�, לתפיסתו

לא התייחסו למעמד האב והא� , כלשונו, "בעומק תחושותיה�" הרוב ששופטי מלמד זה

 בהיות� שבויי� בסטראוטיפי� מסורתיי� בדבר מרכזיותה של האימהות שוויונית התייחסות

כאשר בתי המשפט נדרשו לתסריט דומה רק מהופ� מבחינה ,  אכ84.הנשיות במהות

להשתלת ,  אשתו לשעברהתנגדות בשל,  ה� דחו פה אחד את בקשתו של אב–מגדרית 

 של הלכת נחמני א� שנותהחד 85.ביציותיה שהופרו בזרעו ברחמה של א� פונדקאית

 במדינות המערב שהכריעו קונפליקטי� ואחיד עקיבמתעצמת לאור משפט השוואתי 

   86 .משפטיי� דומי� לטובת האוטונומיה האישית של האב

 משפטי שבו נשי� שיח של ה� תרבית הגידול הפריודיני טכנולוגיות ,  דברל שסיכומו

בפרק הבא . כאימהות אלא זכויות כאזרחיות שוות או כאינדיווידואליותמוָבנות ומוְבנות לא 

הדורש מכל אישה יהודייה לרתו� , נטליז� כוללני�אציע שמה שנחזה להיות מיתוס של פרו

החפ� באופ בלבדי , נטליז� בדלני�הוא למעשה אתוס של פרו, את רחמה לטובת האומה

  ".יריו הרישיו"לבתרומה של נשי� הראויות 

  

  

 
  .77' בעמ, 62 ש"לעיל ה, Shalev; 352' בעמ, 80ש "לעיל ה,  Chenראו  81
 ).נחמני א"דנ: להל�) (1996 (661) 4(נד "פ ,נחמני'  ננחמני 2401/95א "דנ  82
שדומה שהעלה על נס ,  חוות דעתו של השופט טירקל בדיו� הנוס�ואאחד החריגי� הבודדי� לכ� ה  83

 ).736, 731' מבע, ש�(בייחוד את ההורות הנשית 
 היסוד והנחות ברק הנשיא של דינו פסק של מאל� לניתוח). ברק הנשיא של דינופסק  (786' בעמ, ש� 84 

 כיהטוענת  (614–612' בעמ, 30 ש" הלעיל, " רעהאמא,  טובהאמא "לטרימ ראו ,שבבסיסו הסמויות
 דבר של שבסופו מהמסקנה להימנעקשה : " אימהותל מאידאולוגיה שה והושפעכה הודרהרוב דעת

 תרו של לטובתה השיפוטית הכ� את שהכריעו ה�, זו כמיהה ע� השופטי� והזדהות, לאימהות הכמיהה
 )).612' בעמ, ש�" (נחמני

 ).7.6.2010, בנבופורס�  (פלונית' נ פלוני 228/08) ��ימחוזי (ש "עמ  85
 כדוגמאות הברית וארצות בריטניה, קנדה, אוסטרליה אתהמציינת  (331' בעמ, 80 ש"לעיל ה, Chenראו   86

 �IVF(;Adrienne D. Gross, Aה תהלי� של בשל לכל הצדדי� שני הסכמת את הדורשות למדינות
Man’s Right to Choose: Searching for Remedies in the Face of Unplanned Fatherhood, 55 

DRAKE L. REV. 1015, 1037–1041 (2007)) ראו  ).המתארת במפורט את החוק בנושא זה במדינת טנסי
 .Evans v. United Kingdom, 43 Eur. Ct: יות אד�את פסק הדי� המפורס� של בית הדי� האירופי לזכו

H.R. 409, 90 (2007). 
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  נטליז� כפוי בי� פרו:  בישראליריו� הרישיו�.  ב
  נטליז� סמוי לאנטי

 זה פותח במלאכת פירוק המיתוס הלאומי באמצעות ניתוח מעמיק של דיני הפסקת פרק
 את הצו תאשרר אומנ�בחינת הסדריו הייחודיי� של חוק ההפלות הישראלי .  בישראליריוה

ושפת רבדי� נוספי� של אול� היא ג� ח, חובה אימהות" ראויות"הקטגורי התובע מנשי� 
משתנה אידאולוגי , כפי שאציע.  של החוקוגנימורכבות המסגירי� את הגיונו הדמוגרפי האא

 המגדיר ,יהודי� המסביר את אופני עיצובו של החוק הוא משטר הפריו הבדלני הפני�חשוב
  .  הקולקטיב הלאומישל לגיטימיות כנשאיותרק נשי� בעלות תנאי כשירות מוגדרי� 

זאת חשוב להדגיש כי הקריאה הנרטיבית המוצעת בדפי� הבאי� אי כוונתה  ע�
שבו רוחשי� , רבדי��תרבותי רב� הפסקת היריו שדה משפטידיני של להיות�להתכחש 

, אי ספק שג� שיקולי� דתיי�, למשל.  א� סותרי�יתי�כוחות אידאולוגיי� מורכבי� ולע
 הגורמי� מ להג על נשי� בתנאי מצוקה היו  שנועדוופטרנליסטיי�סוציאליי� , בריאותיי�

הניתוח הרעיוני המוצע כא אינו . שהטביעו את חותמ� על סעיפיו השוני� של חוק ההפלות
כופר בתוקפ� של שיקולי� אלה אלא מבקש להאיר נרטיב חתרני המתקיי� בציל� ולרוב 

כפי . נחו את הגיונהנותר סמוי ומוצנע בדיו על יוזמת החקיקה ועל הרציונלי� השוני� שה
הנרטיב הבדלני מתבהר ומקבל ,  סעי� נית להסבר חלופי באופ נקודתיכל שהג�, שאטע

 קריאת מכלול הסעיפי� והרחבת המבט אל הפסיפס הרגולטורי שחוק עאת עיקר כוחו על רק
   .זה מהווה רק חלק ממנו

   כמות לבקרת איכותמבקרת: ה)י(הפל הדיני. 1

ועל אחת כמה וכמה במדינה שנולדה , נטליסטי�רגיש במשטר פרו" עסק ביש" ה הפלות
באקלי� התרבותי שרווח בישראל משטר משפטי המכשיר הפלות , אכ. השואהבצלה של 
 ורטוריקת ההתנגדות של חברי הכנסת המשיגה את תומכי 87,"שואה דמוגרפית"הושווה ל

 התנהגות מפני"רכליות  תרמו לכ� כמוב ג� חרדות פטריא88.ההפלות כגילו� של נאציז�
נשית מופקרת אשר חוק ההפלות החופשיות יית לה לגיטימציה ויאפשר לה להימש� ללא 

ועונש המאסר ,  הפסקות היריו יזומות אכ נאסרו כמעט ללא חריגי�היסטורית 89".בקרה
 – שמקובל במשטרי הפלות ברחבי העול� כפי – המבצע הרופא עלהכבד שהושת לא רק 

 
87  Yuval-Davis, Women , 19' בעמ, 3ש "הלעיל. 
88  Yishai, Abortion in Israel ,ההפלות תסוגיי בי� במפורש קישרו הכנסת חברי. 298' בעמ, 57 ש"לעיל ה 

היטלר רצח ושר� מיליו� ילדי� יהודי� : "שאמר כי, גוריו�� יעל ישי מביאה מדברי דוד ב�– השואה ובי�
 Yaelראו ."ואילו כא� במדינת ישראל מיליו� ילדי� יהודי� נרצחי� באמצעות הפלות[...] בתאי הגזי� 

Yishai, The Hidden Agenda: Abortion Politics in Israel, 22 J. SOC. POL'Y 193, 198 (1993) 
 ).Yishai, Hidden Agenda: להל�(

המסיקה זאת בעקבות  (167–166' בעמ, 29ש "הלעיל ,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלות אמיר ראו  89
לחקיקה , שאי� בה צדק, מנגישות חלקית" רימלט נויה; )ניתוח הדיוני� בכנסת סביב חוק ההפלות

: להל�) (2016 (428, 415 לט משפט עיוני" לקראת פרדיגמה חדשה של הפסקות הריו� בישראל: צודקת
 "). לחקיקה צודקת, שאי� בה צדק, מנגישות חלקית "רימלט
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 1962 בשנת 90. פלילית חמורהעבירה כיריוקיבע הפסקת ה, אישה המטופלת ג� על האלא
 קראה יתר המלצותיה שבי, היא ועדת בקי, מינתה הממשלה ועדה לבעיות הילודה

המדיניות הקיימת הניעה נשי� לבצע , לשיטתה . מקיפה במשטר ההפלות האוסרניורמהלרפ
המסכני� את בריאות , ריי� בעייתיי�הפלות פרטיות בידי גורמי� מפוקפקי� ובתנאי� סניט

 1972 המלצה זאת הוקמה בשנת בעקבות היתר בי 91.ואת פוטנציאל הילודה העתידי שלה
 ההפלות שהתוותה אומ� כמעט במלואו בתיקו שמודל,  ועדת גבאיהיא, ועדה ממשלתית

ר  ההפלות הישראלית לסיפור מהפכה נדית הפכה רפורמכ� 1977.92לחוק העונשי בשנת 
הליברליזציה החקיקתית לא הייתה תוצר של רגישות לחופש ; בקרב מדינות המערב

לאומיי� בדבר �הבחירה הרבייתי של נשי� אלא הונעה מכוח� של אינטרסי� דמוגרפי�
  93. ללדת ילדי� לע� היהודיעתידישמירה על פוריות של נשי� ועל כושר ה

 הביצועית כזרוע – יריו להפסקת הועדה – החדש כונ ועדה סטטוטורית החוק
גילה של האישה :  היטבמוגדרי� היתר היריו מכוח� של תנאי ותהמוסמכת לאשר הפסק

היותו תוצר של יחסי� (נסיבות ההיריו ; )למטה מגיל הנישואי או למעלה מארבעי�(
 החוק אפשרבעבר . ומצב� הגופני והנפשי של הא� והעובר) אסורי� או שלא מנישואי

, להל יידוש,  זהיתרא� תנאי ה, קשה כלכלי�חברתי מצב בגי א� יריות הלנשי� הפסק
 עיצב המשפט הישראלי דיני הפסקת היריו שכל הזרמי� כ�94 .קקבוטל זמ קצר לאחר שנח

 
שושי דלילה אמיר וניבה ; 195–194' בעמ, 88 ש"לעיל ה, Yishai, Hidden Agenda; 421' בעמ, ש� ראו  90

דפנה  (784, 777 ופמיניז� מגדר, במשפט עיוני�"  היבט מגדרי ופמיניסטי–חוק ההפלות הישראלי "
חוק "אמיר ושושי : להל�) (2007, עורכות' פוג� ודנה ביטו� יפעת, רביד�יניסקישלומית , ברק ארז
 Dan Shnit, Induced Abortion in; 289' בעמ, 57ש "לעיל ה, Yishai, Abortion in Israel; ")ההפלות

Israeli Law, 15 ISR. Y.B. HUM. RTS. 155, 156–157 (1985) . כאשר הפלה הותרה היא הותנתה
 ההולמת מיליה חברתי שבו גבריות נמדדת דרישה, החוקי" בעל" של הרופא וה� של הה�, באישור גברי

 אפילו,  אינהרנטי של גבריותקיפוח הואפקד כגבר מרביע ושבו חוסר היכולת לת, במונחי� של פוריות
 האיסור, זאת ע�). 290' בעמ, ש�, Yishai, Abortion in Israel ראו (האישה" אשמת"הוא תוצר של 

 Daphne Barak-Erez, Reproductive Rights in a Jewish and (בפועל נאכ� ולא כמעט הפלילי
Democratic State, in CONSTITUTIONAL SECULARISM IN AN AGE OF RELIGIOUS REVIVAL 228, 

232 (Susanna Mancini & Michel Rosenfeld eds., 2014).( 
במאמר אחר אני ).  בקיועדת: להל�) (1966 ( וחשבו� של הוועדה לבעיות הילודהדי� המשפטי� משרד  91

וזאת מתו� רצו� ,  קשי�מראה שוועדת בקי ביקשה לאפשר לנשי� לבצע הפלה מחמת תנאי� סוציאליי�
 ).167ש "הלהל� , "מגדר ומשפט, מזרחיות "יפת (י�לווסת ילודה של משפחות מזרחיות מרובות ילד

' בעמ, 27 ש"לעיל ה, למעשה מתיאוריה המשפטי הפמיניז� רימלט; )ו"התשל (1392, 75כ " דראו  92
138–140 . 

 ;804, 791' בעמ, 90ש "לעיל ה, "ההפלותחוק  "ושושי אמיר; 50' בעמ, 23 ש"לעיל ה,  אמיר ונבו�ראו  93
Yishai, Hidden Agenda ,ראו להל�. 200–199' בעמ, 88 ש"לעיל ה � הבדלנית של רה הדיו� בהסד אתא

 החובה והרצו� לרתו� אמהותחוק ההפלות המצביעה על כ� שהרפורמה הונעה לא רק מכוח מודל 
 ".חשודות "נשי� של ילודה לווסת מרצו� ג�אלא , רחמי� יהודיי� לטובת פרויקט הרבייה הציוני

הפסקת (הסעי� הסוציאלי בוטל בחוק לתיקו� דיני העונשי� . 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�321–312' ס  94
 ,Noga Morag-Levine, Abortion in Israel: Community ראוו. 70ח "ס, 1977–ז"התשל, )הריו�

Rights, and the Context of Compromise, 19 L. SOC. INQ. 313, 326–327 (1994) ;Yishai, Hidden 
Agenda ,203–202' בעמ, 88ש "לעיל ה. 
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 ורואי� בו קונצנזוס בעניינו חולקי� – כידוע בסוגיות רבות חלוקי� ה–בהגות הפמיניסטית 
  95. את מיקומ השולי של נשי� בחברהציר מרכזי של דיכוי נשי המשעתק

 כמסמ� ביקורתית בעי החוק את לקרוא דלילה אמיר וניבה שושי מציעות הסוציולוגיות
 מוסות את הכוונות הכלחשו� ומכונ אידאולוגיות חברתיות במטרה יצרתרבותי המי

וי החוק בנ, כפי שה טוענות.  אחרי�ולא הפלה לביצוע מסוימי� היתר תנאי של בבחירת�
וככזה נית לראות בו מרש� נורמטיבי למודל , על עקרונות ממייני� המסווגי� נשי� ועוברי�

 אבקש לטעו כי המחוקק זאת חשובה בהתבסס על תובנה 96.המשפחה הרצוי בעיני המדינה
נטליז� הבדלני � עמוד השדרה של מדיניות הפרושה� יריונפח חיי� בדיני הפסקת ה

 נועד ג�לות לא רק משק� את דמות המשפחה האידיאלית אלא חוק ההפ, דהיינו. בישראל
, כידוע. של כמות מול איכות,  גידול אוכלוסי ובקרת אוכלוסישל –להגשי� מטרה דואלית 

לפחות , משקפי� ומתקפי�, ובייחוד אלה הנוגעי� לפריו, כל סוגי מדיניות האוכלוסי
לאופייה התרבותי , רפי של אזרחיהאת חזו המדינה בנוגע להרכב הדמוג, במידה מסוימת

 הלגיטימיי� של הרבייה כחלק גבולותיה הגדרת אגבולזהותה הלאומית הרצויה 
 לעדשה תאורטית זאת אציע טקסונומיה מושגית מבעד 97.פוליטיקה של האוכלוסייה�מביו

פסקת הגו� , פסקת הא� הנבחרת: של תנאי ההיתר הסטטוטוריי� כמייצרי� שלוש קטגוריות
 סימבולי מנשי� באופ שוללתכל אחת מקטגוריות מיוניות אלה .  ופסקת הע� הנבחרהנבחר

 להעמקת הריבוד החברתי בסול� רמת ותו98יריומסוג מסוי� את הזכאות לרישיו ה
, נשי� מזרחיות, מבוגרות וקטינות נשי� 99,נשי� רווקות, נשי� נואפות: המעמדות הנשי

 לתיוג מפחית מושא ה) מבחינה חברתית (ומוחלשות) מבחינה פיזית(נשי� חלשות ו
  . כאימהות חשודות

  

  

 
 חוק של עיניי� מאירלניתוח חוקתי  (497–491, 479' מבע, 3ש "ה לעיל, ראו בהרחבה שטופלר  95

 ). ההפלות
 חוק של החברתית המשמעות את סוקרות הכותבות (90ש "לעיל ה, "ההפלותחוק  "ושושי אמיר וראו  96

מדיניות ההפלות :  והעצמת נשי� בישראלפמיניז� "שושי וניבה אמיר דלילה ראו כ�). הישראלי ההפלות
: להל�) (2008, מימי איזנשטדט וגיא מונדלק עורכי� (284, 279  במשפטהעצמה" בישראל כמקרה בוח�

 ").ההפלות מדיניות "ושושי אמיר
גבריאל אש  (94 הרצו� לדעת:  המיניותתולדותמישל פוקו ; 486' בעמ, 3ש "הלעיל , טופלרש ראו  97

 ).1996, מתרג�
הצגת הצעת החוק בכנסת , זאת ע�. מת� היתר הפלה אי� משמעו חיוב האישה להפסיק את הריונה, כמוב�  98

 חביבכ "ח, למשל.  ביצוע הפלות מותרותתודד אקטיבי ברטוריקה המצביעה על הצור� לעיתי� לעתהלוו
א� נסתכל בשש מתו� שבע ? מדוע יש צור� בוועדות רפואיות: "הסביר כי,  הצעת החוקמיוזמי, שמעוני

אלא הרופאי� ינסו , העילות שמופיעות בהצעה נראה שלגביה� לא האשה תצטר� לפנות אל הרופאי�
 ועדת השירותי� של 102'  מסישיבהפרוטוקול " (יו�לשכנע את האשה שלא כדאי לה להמשי� בהר

 בפרוטוקול גרוסמ�כ חייקה "ח נמיר ואורהכ "כ� ראו דברי ח; )20.5.1975 (4, �8הכנסת ה, הציבוריי�
 ).6.5.1975 (4–3, �8הכנסת ה,  ועדת השירותי� הציבוריי�של 96'  מסישיבה

דהיינו אישה שאינה , "פנויה"וב� של אישה במ" אישה רווקה" בביטוייצוי� כי לאור� המאמר אשתמש   99
 .אלמנה ולסבית, ובכלל זה אישה גרושה, בזוגיות ממוסדת ע� גבר
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   הא
 הנבחרתפסקת. 2

 הלחוק העונשי מתוו) 4(�ו) 2(, )1)(א(316 בסעי� הקבועי� ההיתר הארי של תנאי חלק
 מודלקווי� לדמותה של הא� הראויה באמצעות מת היתר הפלה לנשי� החורגות מ ה

  . הרצוי בעיני המדינה

  זה הגיל , תרגיל לא הזה) א(

 של נשי� שנתפסות צעירות מדי או מבוגרות מדי מכדי יריו הות מכשיר הפסקהחוק
 פרברטיותנשי� אלה ה . להתמודד ע� השליחות הלאומית של גידול אזרחי� נורמטיביי�

ועצ� קיו� יחסי מי לא מוגני� מעיד כשלעצמו על חוסר אחריות והיעדר , או חריגות
 בשירותי ההולדה של מעוניינת אינהכיוו שהמדינה ,  באופ פרדוקסלי100.כשירות ההורית

 כקטינה לצור� מילוי תפקיד הא� נכו האישה על משקי�אזי אותו חוק ש, נשי� צעירות מדי
 101. ג� ללא הסכמת נציג&הפלה כדי להחליט על יה ובוגרת דיבגירהבו בזמ לראות בה 

 לא קטיני� בהמערבתאית היחידה בישראל  הרפופרוצדורה ליריו ההפסקת הופכת בכ�
,  קטינ!תלהגדרת מספרי מינימו� בגיל נוקב לא א� החוק 102. גושפנקה הוריתטעונה שהיא

ביטוי המסגיר את האידיאל של מבנה , "למטה מגיל הנישואי" של נוסחה האתאלא נוקט 
   103.המשפחה המסורתי שבמרכזו אישה הנשואה לאבי ילדיה

.  מבוגרות מכדי להיות כשירות למלאכת האימהותתסוימות נחשבונשי� מ,  דומהברוח
 104.ה נחשדות ה בכושר לשאת עובר בריא וה ביכולת לספק טיפול אימהי איכותי

 
אישה מתחת לגיל הנישואי� נתפסת  (298' בעמ, 96 ש"לעיל ה, "מדיניות ההפלות" אמיר ושושי ראוו  100

 לצמצ� את הסיכו� של היא הגבלת הגיל מטרת (299 ;) המחויבות ההוריתע�כבלתי כשירה להתמודד 
הפלות והומוסקסואליות במשפט , ניאו�:  נגד הפטריארכיהפשעי� ג� צבי טריגר ראו .) עובר פגו�לידת

 .28' בעמ, 5ש "הלעיל , KAHN; ) נגד הפטריארכיהפשעי�טריגר : להל� ()2014 (99–98ובתרבות 
 .לחוק העונשי�) ב(316' ס  101
102  Elana M. Sztokman & Ariella Zeller, Abortion in Israel: When the Nation Enters the Womb, 

10 LILITH (2011–2012), available at http://bit.ly/2EU0wNK .  
 מעידה החקיקתית הנוסחה אול�, לקטינות הפלה היתר במת� תפקיד מילא הסוציאלי שהטע� ספק אי�  103

שא� הרצו� למנוע מצוקה נשית הוא , עוד מה. המחוקק של מעייניו בראש בהכרח שעמד הטע� זה שלא
כי אז לא ברור מדוע לא נכללו מצבי� מצוקתיי� רבי� אחרי� שבגינ� נשי� ,  החקיקהשביסודהגור� 

שכ� ה� , ג� בדיוני� בכנסת היו שתהו מדוע יש צור� בסעי� זה, ברוח זו. חפצות להפסיק את הריונ�
] וא� כ�[, יכול בית המשפט להתיר נישואי�,  מתחת לגיל הנישואי�הריו�נכנסה ל"סברו כי א� הנערה 

 8–7, �8הכנסת ה,  ועדת השירותי� הציבוריי�של 102'  מסישיבהפרוטוקול " (?למה יבוא היתר להפלה
כי לא , יי� גיל הנישואי�יש להוציא את ענ: "8' מבע, כ� ראו ש�). כ פנחס שינמ�" חדברי) (20.5.1975(

). כ דיציא�"דברי ח" (מה ג� א� האשה בי� כ� ובי� כ� כבר בהריו�, אחת בית המשפט נות� היתר נישואי�
 את גיל שקבע, 2013סביב התיקו� לחוק גיל הנישואי� שהתקבל בשלהי שנת , לדיו� בנושא זה בישראל

 ראו, )58ח "ס, 2013–ד"התשע, )6' מסקו� תי (הנישואי� גיל חוק( המינימלי לנישואי� הגיל כר� 18
; 208ח "ה, 2012–ב"התשע, )העלאת גיל הנישואי� המותר) (6' תיקו� מס(הצעת חוק גיל הנישואי� 

 )).4.11.2013 (120–76, �19 של הכנסת ה72' פרוטוקול ישיבה מס
המצייני� את , שהכינה את החוק לקריאה ראשונה,  הדיוני� בוועדת השירותי� הציבוריי�אתראו   104

שלגבי ילדי� : "מכ�אלא ,  לא רק או לא בעיקר מסיכוני� בריאותיי�כנובעהפרמטר של גיל האישה 
' פרוטוקול ישיבה מס" ( קיי� סיכוי גדול יותר לסבול ממחלות נפש42–40שנולדי� לאמהות מעל גיל 

 של 107'  מסישיבהוקול  פרוטראוכ� ). 20.5.1975 (10, �8הכנסת ה,  הציבוריי�ירותי� ועדת הששל 102
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פגומות ונעדרות , "זקנות" כשלילי תיוג אפוא נשי� מבוגרות מתייגת הטמונה בחוק הגילנות
הצעת החוק היו שקראו למחוק תנאי  עלבדיוני� בכנסת , אכ. כישורי� אימהיי� מספקי�

יש בכ� כאילו הוראה שמעל גיל  "שלפיו ו בשל המסר התודעתי הבעייתי הגלו� בזה היתר
40 שנדחקו על בריאות האישה הגנה השיקולי לעומת 105". לא צרי� להמשי� בהריו

" י שליליריוה("הדיו הפרלמנטרי התמקד בסיכו ללידת עובר פגו� בגיל מבוגר , לשוליי�
 לחייב את ל עלוהרופא אזי, ועמו החשש שא� לא ייכלל נושא הגיל במפורש, )כלשונ�
 הדי� לתפיסה דומה נית 106".שההריו יהיה שלילי"הנמו� " לקחת את השאנס"האישה 

חוק הפונדקאות חוזה את .  מחוקי הפריו האחרי� המסדירי� ילודה נשיתלקלמצוא ג� בח
ולפי חוק תרומת ביציות גיל , �38 ל22גילאי� שבי הא� הנושאת כמי שנמצאת בטווח ה

  35.107 לגיל 20 גיל בי להיותתורמת הביצית חייב 

  יריו�ס� לרישיו� ה� כתנאינישואי�) ב(

שלא במסגרת מערכת , "בעייתיות" את אימהות של נשי� שהרו בנסיבות פוסל ההפלות חוק
השוואתי של דיני הפסקת מחקר . הלכתית אומשפטית , יחסי� מקובלת מבחינה חברתית

 
, "לותמדיניות ההפ"אמיר ושושי ; )כ גרוסמ�"ח) (1.6.1975 (7, �8הכנסת ה, ועדת השירותי� הציבוריי�

 של ו�יריה (38' בעמ, 29ש "לעיל ה,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלות אמיר; 299' בעמ, 96 ש"לעיל ה
תוצאה של תחושת האיו� הנובעת מהחשש שעצ� הכרזת "נשי� מבוגרות מוגדר לא רצוי כי הוא 

' בעמ, 100 ש"לעיל ה,  נגד הפטריארכיהפשעי�טריגר ; ")ההיריו� תערער את הסדר החברתי והסמלי
הטיעו� בזכות טיפולי פוריות : ת בזקנהאתיקה ופוריו�ביו" פקר ימרוא� חכי� וטל, ישראל דורו�; 99

כ "כשח, בדיוני� בקריאה הראשונה של החוק). 2010 (524–522, 501 ז משפט מאזני" בנשי� מבוגרות
גאולה כה� מהליכוד מחתה כנגד שולמית אלוני מהתנועה לזכויות האזרח על שהיא שולחת נשי� בנות 

 והילדי� 40שיש הרבה נשי� שיולדות אחרי גיל את יודעת : "השיבה אלוני כי, "פנסיה מוקדמת" ל40
כ "ד" (?למה להעמיד פני�. יש על כ� מחקרי�. 36האחוז הול� וגדל מעל גיל .  ה� ילדי� נגועי�ההאל

 ).1397' בעמ, )1207' חוב, הצעות חוק(רשומות ; )ז"התשל (1397, 75
 ועדת השירותי� של 102'  מסהישיבפרוטוקול , ר ועדת השירותי� הציבוריי�"יו, כ גרוסמ�"דברי ח  105

 122'  פרוטוקול ישיבה מסראו כ� .ש�, �כ שינמ"כ� ראו דברי ח; )20.5.1975 (8, �8הכנסת ה, הציבוריי�
 ).15.7.1975 (6, �8הכנסת ה,  ועדת השירותי� הציבוריי�של

 .9–8' בעמ, ש�  106
 תמונת מצב – בישראל דקאותפונ נופר ליפקי� ואתי סממה ראוכ� . לחוק תרומת ביציות) 1)(ו(12' ס  107

א� מסריו של ). 2011 (26 מרכז פמיניסטי חיפה –ח של ארגו� אישה לאישה "דו: והצעות לשינוי חקיקה
עוד לא  וכל, רבה במידהלמשל גיל נתרמת הביציות גבוה : החוק ה� לא בהכרח עקיבי� או קוהרנטיי�

באשר למה נחשב לגיל מבוגר במאה החברתי " עדכו�"אולי בשל ה,  שני�54מלאו לאישה המיועדת 
 העלאת השוו כ�. 2 ש"הלעיל ,  מרגליתראו,  על ר� הגיל הגבוה למדי שנקבעלביקורת. ואחת העשרי�

 החדשה והזכאות, אחד מצד שנה �51ל �45מ ממומני� פוריות לטיפולי הזכאית אישה של המרבי הגיל
 41 לה� מלאו שטר� לנשי� רק הוגבלה) והקפאת� ביציות שאיבתכגו�  (וריותפ משמרי טיפולי� למימו�

" הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה "1/2011 חוזר מנהל רפואה ראו (אחר מצד שנה
 35 ס� של מגילמסתמ� שהקריטריוני� של השירות למע� הילד מונחי� , אימו� לעניי�)). 1.9.2011(

דיני " שלו כרמל( בהתאמה לאימו� בפועל �45 ו40וגיל , ניי� מועמדות לאימו� לאיש לע�40לאישה ו
 שלו כרמל, רדאיפרנסס  (515, 503 בחברה ובמשפט האשה מעמד" פוריות וזכות הפרט להיות הורה

 ההורי� בי� מדי גבוה גילי� בהפרש שעסק הבא הדי� פסק את ראו כ�)). 1995, עורכותקובי �ליב� ומיכ�
, פורס� בנבו (ווחהשר העבודה והר'  חדשה נמשפחה 4293/01� "בג: י� הילד המאומ� ובהמאמצי�

24.3.2009.( 
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 במדינות המערב מלמד שהחוק הישראלי הוא ייחודי בנותנו משקל למצבה האישי יריוה
הרצו :  היא פשוטההסיבה108 . לבי אבי העוברשבינהשל האישה ולמערכת היחסי� 

שאינ� רק פועל ,  המוסרית וההלכתיתאיכותו אתלהבטיח את יהדותו המלאה של העובר ו
 to be a Jew one has to be born“, דיוויס�במילותיה של נירה יובל. נטי וד� גופיוצא של צ

to a Jewish mother in the ‘proper’ way”.109ה  שלא במסגרת מערכות יחסי� יריו
את " להכתי�"נורמטיביות עלול אפוא להטיל ספק בלגיטימיות של הילד העתידי ו

 למשל מייצרי� עוברי� ממזרי�  של נשי� נואפותהריונות 110.הדמוגרפיה היהודית
 להינשא רשאי� אינ�ה� ; הנתפסי� פגומי� מבחינה הלכתית ומוגבלי� מבחינה משפטית

 עד טרינזיוהליקוי שלה� נתפס כה חמור ואינ,  בנסיבות תקינותשנולד" נורמלי"ליהודי 
   111. ופוג� בכשרות היוחסי המשפחתית עד סו� הדורות�שהוא עובר לצאצאי

" מוסרית "להתעברות את הקשר הגורדי שבי אחריות אימהית הפנימו נשואות נשי�
 אחר היתר מחו� לנישואי יותר מכל תנאי היריוה נקבו בעילה של : ומינפו אותו לטובת

"  המניעהאמצעי" זו נתפסת כעילה לשער כי יש 112.כדי לזכות באוטונומיה רבייתית
 בניאו� מגשי� שמקורו יריו שכ ה,האולטימטיבי מפני דחיית בקשתה של אישה להפלה

 מטיל דופי באישה עצמה ופוסל וג�הוא ג� מממזר את העובר : שתי מטרות בבת אחת
  . אותה כא� מוסרית ואחראית הראויה לאמו המדינה

.  א� פועלי� לכינו מוסד הנישואי כרישיו משפטי להורות רצויהיריו הפסקת הדיני
נשי� ; ת או אלמנות אינה נחשבת נורמלית אלא חריגהגרושו, רווקות נשי�אימהות של 

שהרו ללא שמערכת יחסיה ע� אבי העובר מוסדה באופ פורמלי חורגות מתכתיבי מודל 
 האנומליות של תנאי 113.המשפחה המסורתי ולפיכ� מוחרגות א� ה מפסקת הא� הנבחרת

ות  בהתחשב בכ� שבניגוד למסורת המשפט המקובל ולדתמתעצמת א� זה היתר
ההלכה היהודית אינה שוללת את הלגיטימיות של ילד שנולד לנשי� , מונותיאיסטיות אחרות

 כטע�משטר ההפלות בישראל הוא ייחודי בהגדירו רווק!ת , א� על פי כ, והנה. רווקות

 
, צדק בה שאי�, חלקית מנגישות "רימלט; 804' בעמ, 90ש "הלעיל , "ההפלותחוק  "ושושי אמיר ראו  108

  .447' בעמ, 89 ש"לעיל ה, "צודקת לחקיקה
 .41' בעמ,  כ� ראו ש�.42' בעמ, 25ש "לעיל ה, Yuval-Davis, Demographic Race ראו  109
, Hashiloni-Dolev & Weiner; 237' בעמ, 29 ש"לעיל ה,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלות אמיר ראו  110

 .1059' בעמ, 58 ש"לעיל ה
 ).מתארת את המוגבלות החברתית של הממזר (74' בעמ, 5 ש"לעיל ה, KAHN ראו  111
 RUTH ראו למשל כ�. http://bit.ly/2Q2Jwpv: בכתובת זמי�, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני  112

HALPERIN-KADDARI, WOMEN IN ISRAEL: A STATE OF THEIR OWN 77 (2004) . תופעה זאת
 רימלט ראו" (מעבר ממודל של אכיפה למודל של עקיפה: "בלשונה הקולעת של נויה רימלט, כונתה

 Noya; 462–461, 454–449' בעמ, 89ש "לעיל ה, "לחקיקה צודקת, שאי� בה צדק, מנגישות חלקית"
Rimalt, When Rights Don’t Talk: Abortion Law and the Politics of Compromise, 28 YALE J. L 

& FEMINISM 327, 357 (2017).( 
 יו� הסבורה כי עצ� הסמיכות הסטטוטורית של היר–ראו בהקשר זה את דבריה הנכוחי� של דפנה הקר   113

ניאו� וגילוי עריות מבטאת סמיכות רעיונית ,  אינוסלש תוצאה שהוא יריו�של נשי� רווקות לצד ה
 ).937' מבע, 36ש "לעיל ה, הקר(הפוגעת קשה בכבוד האד� של הרווקות 
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 יריו הסקתהרי שהפ, א� החוק היה מבוסס על ההלכה, למעשה 114.יריומוצדק להפסקת ה
 ת חוק ההפלות תוצר115.אפילו במקרה של אינוס, נאסרת לחלוטי נשי� פנויות הייתה של

מה שהופ� את ; לגיטימציה מ העובר אל הא��הדה מטע פועל אפוא להעברת ישראל
. ותוההפלה למוצדקת ורצויה אינו הסטטוס של העובר אלא הסטטוס של הא� שנושאת א

הרווקה נתפסת , דתי הדי המבחינת וכשרבעוד שהעובר נחשב לגיטימי , במילי� אחרות
   116.לגיטימית ופסולה מבחינת הדי האזרחי�כא� לא

 ג� בחוזר משרד הבריאות בעניי הוועדות להפסקת זהות לתפיסה זאת נית להדי�
במסגרת מאמצי� הנעשי� למע עידוד הילודה ושיפור המצב ", 1988 שהוצא בשנת יריוה

דיש זמ ולשוחח ע� נשי� הפונות להק" חברי הוועדות נתבקשובמסגרת זאת ". הדמוגרפי

 
אינו מחייב את האב , שהוא הדי� החל על האזרחי� המוסלמי� במדינת ישראל,  המוסלמי למשלהדי�  114

ואביו הטבעי אינו חב , שאי� לו אב" שתוקי"ילד כזה נחשב ל.  לנישואי� להכיר בילד שנולד מחו�טבעיה
אגב מקרה תקדימי שבו נדונה תביעתה של בת שנולדה מחו� לנישואי� למזונות , לפירוט די� זה. לו דבר

 3077/90א " עראו, שהביא לפיתוח די� אבהות אזרחי אלטרנטיבי לאבהות הדתית, מאביה המוסלמי
כ זרח ורהפטיג "חבדיוני הכנסת על סעי� זה התנגד , אכ� ).1995 (578) 2(מטד "פ ,פלוני'  נפלונית

במשפט העברי : "בציינו כי, "שהוא לא מנישואי� "יריו� הפלה בגי� השורמהחזית הדתית הלאומית לאי
, והוא נוגע לכשרותו של ילד שנולד מחו� לנישואי�, אנושי ביותר, יש כלל חשוב שהוא ליבראלי ביותר

מה אנו . אולי כדאי שילמדו מאתנו, זה כלל שאומות העול� יכולות ללמדו מאיתנו. בא על הפנויהמה
מה  [...] וכורכי� יחד עובר כשר ע� ילד שנולד מיחסי עריות ומציעי� להתיר הפלת? עושי� בחוק זה

למה , כ�א� . 'ילד בלתי חוקי'אי� אצלנו מושג של [...] ? מדוע להפסיק את ההריו�, רוצי� מעובר כשר
 הפסקת( סביב החוק לתיקו� דיני העונשי� הדיו� אתראו " (?את� צריכי� לקבל סיבה זו כעילה להפלה

 ראו ההקצנה בעמדת הממסד א�)). ה"התשל (1249, 72כ "בד, ) שנייהקריאה (1977–ז"התשל, )הריו�
 ספר ביתבלמשל פיטורי מורה , הורית� חדימהות המבטאת סלידה מאתהרבני בשני� האחרונו

ראו (תביעתה תלויה ועומדת בבית הדי� לעבודה . דתי בעקבות בחירתה להרות ללא נישואי��ממלכתי
 ).145ש "בה, ש� והמקורות הנזכרי� ,295' בעמ ,5ש "ה לעיל, "הרגולציה של שירותי הפריו� "טריגר

 אשר – יבוריי� של הכנסת בדיוני� בהצעת חוק ההפלותראו את דברי הרב לאו בפני ועדת השירותי� הצ  115
של נערות  "�בציינו כי היו מקרי, "אונס פנויה"הסביר כי לא נית� היתר הלכתי להפלה ג� במקרה של 

כי רצו להינשא , ולאחר מכ� ביקשו לבטל את התביעה, שהגישו בשעת� תביעה בבית המשפט על אונס
 ועדת של 108' פרוטוקול ישיבה מס" ( הילד לאוויר העול�לאונס שלה� והיו מאושרות שהביאו את

 )).3.6.1975 (6, �8הכנסת ה, השירותי� הציבוריי�
בהסבירו בפני ועדת השירותי� הציבוריי� של הכנסת את הסעי� המאפשר , ר הוועדה"יו, מעניי� כי גבאי  116

ולא רק ,  השליליותהתייחס במפורש ג� להשלכות החברתיות,  לאישה שאינה נשואהיריו�הפסקת ה
 ועדת השירותי� של 83'  ישיבה מספרוטוקולראו ( כזה המצדיקות הפלה יריו�של ה,  הנפשיותלהשלכות
כי היו שחששו שתנאי היתר כזה יעודד הפקרות נשית , יש לציי�)). 4.3.1975 (3, �8הכנסת ה, הציבוריי�

למעשה [...]  יותר מתירנית בהה הריכול לעודד יחסי� לפני הנישואי� בצור" חוק ליברלי שמאותהו 
מצד אחד יש חברה מתירנית המאפשרת יחסי� לפני הנישואי� וכתוצאה מכ� : אנחנו חיי� באיזו סתירה

ומצד שני אותה חברה עצמה רואה בעי� רעה הולדת ילד , רוצות הרבה נערות להפיל כיוו� שאינ� נשואות
,  ועדת השירותי� הציבוריי�של 96'  מסישיבה פרוטוקול ,כ גאולה כה�"חדברי " (מחו� לנישואי�

 יעודד נשי� להפקרות מינית החוקהחושש ש, רביע�כ אבו"כ� ראו דברי ח. ))6.5.1975 (3, �8ה הכנסת
 ועדת של 102'  מסישיבהפרוטוקול " (ולהכביד את העונש על מעשה כזה"והקורא לאסור הפלה 

היות ואני נגד : " שינמ�פנחסכ "כ� ראו דברי ח. ))20.5.1975 (4, �8הכנסת ה, השירותי� הציבוריי�
א� יידעו [...] אני אומר שהריו� מחו� לנישואי� יהווה את המקל נגד תופעה זו , תירניתחברה מ

אבל א� יידעו שיכולות להיות . תתרחב המתירנות, מלכתחילה שהריו� כזה יכול להיות עילה להפלה
 .)8' בעמ, ש� ("לכ� צרי� למחוק סעי� זה.  תחלשהמתירנות, תוצאות מרחיקות לכת ולא נעימות
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לא , "מניעת הפלות מיותרות"שכותרתו , החוזר". כדי שישקלו שוב את בקשת, לועדה
 שיש לה כבר ילד אחד או  נשואותלנשי�הכוונה : "הותיר ספק בדבר קהל היעד המבוקש

 המסר הסימבולי הברור המשוקע במדיניות משרד הבריאות הוא שתוצרי הרבייה 117".יותר
  118. האישה הנשואהמילדי פחותל האישה הרווקה רצויי� למדינה ש

 מער� חקיקתי מסוע� באמצעות ג� מתבצע חשודה כא� האישה הרווקה של סימונה
 מלאכותית לנשי� רווקות בתנאי זרעהבעבר הותרה ה. המסדיר הורות וטכנולוגיות הולדה

 ו� לחוות דעת פסיכיאטרית ובכפ" נסיבות מיוחדות" לחיי� ורק בהינת זוגשה חובקות ב
 הגטו" הממוגדרת המנכיחה את ללשויוש� לב  (119"מעובדת סוציאלית בכירה"ולדוח 
 ג� בקשתה של רווקה 120).בהניחה שנשי� בלבד משתלבות במקצועות הטיפוליי�" הוורוד

�והתכלית שביסוד המשטר ,  לתנאי� מגבילי�הוכפפה גופית�להרות באמצעות הפריה חו
נועדה להגדיל את מאגר הביציות " הכשרת השר�: " גרידאלית אינסטרומנטהמאפשר הייתה

 הוועדה המקצועית 121. של נשי� רווקותאימהות להכשרת ולאהזמי לנשי� נשואות 
 רווקות א� גייסה רציונל הסברי מינני ומוטה נשי� הפריה לשירותי הנגשת עלשהמליצה 

 רק בעקבות 122. זוג ייאותו לשאתיש לסייע לרווקות להרות כדי שבני: להצדקת עמדתה
 בעשור ג� אול� 123. על בסיס מעמד אישימגדרי�התו�� בוטל חוסר השוויו "פנייה לבג

 נשי� של בדרכ יי� קשמערימי� שעדיי חולי� בישראל בתי ישהשני של המאה הנוכחית 
  124.ימהות לאלהיהפ� רווקות

 
 .)הוספה ההדגשה() 1988( להפסקת היריו� של משרד הבריאות הוועדות של 44/88 להנחיות 1' ס  117
 של ועדת המלצותיה מכוחשהוק� א� הוא , לדמוגרפיה המרכז של שוני� פרויקטי� להוסי� יש זה על  118

חיילות שהרו לשמור על הריונ� ולמסור את הילד לאימו�  לשכנע תואשר ביקש בתוכנית ניסיוני, בקי
 �, ישי אלי מר, והרווחה העבודה שר בלשכת שהתקיימה מישיבה פרוטוקול ראו(למשפחה המתאימה לכ

 ).79ש "ה, 491' בעמ, 3ש "ה לעיל, שטופלר אצל שהובא כפי, 29.8.1996 ביו�
כללי� בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה  "34/92 הבריאות דמשר לחוזר) ב(14כלל   119

ש "ה, 521–520' בעמ, 107 ש"לעיל ה,  שלוראוכ� . http://bit.ly/2COGa5X )1.1.1993" (מלאכותית
ור הזרעה מלאכותית מדיניות איש) (22.7.1986, בנבו פורס� (שר הבריאות'  ננאנס 248/86 �"בג ;72

 ).לאישה נשואה בלבד היא סבירה
מאיגוד העובדי� , כבר בדיוני� בהכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית התריע יצחק קדמ�, אכ�  120

 החוק מדבר על רופא נשי� ורופא משפחה בלשו� 3בסעי� . פרט לשוני מעניי� בחוק"על , הסוציאליי�
, החוקהועדות ( הוועדה המשותפת של 6'  מסישיבה וטוקולפר" (זכר ועל עובדת סוציאלית בלשו� נקבה

 2, �8הכנסת ה, )הפסקת הריו�(לחוק לתיקו� דיני העונשי� ) �חוק ומשפט ושירותי� ציבוריי
)30.9.1976 .(( 

' בעמ, 107ש "ה לעיל,  שלוראו. 1987–ז"התשמ, )גופית�הפריה חו�(לתקנות בריאות הע� ) ב(8' תק  121
 .939' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר; 524

122  Birenbaum-Carmeli, Cheaper than a Newcomer ,904' בעמ, 49ש "לעיל ה. 
'  וי� נ2078/96� "בג; )11.2.1997,  פורס�לא (ל משרד הבריאות"מנכ'  נחקק�ירוס 998/96� " בגראו  123

 .)11.2.1997, לא פורס� (שר הבריאות
 בית חולי� לניאדו –מרכז רפואי צאנז '  פלונית אלמונית נ13451�09�15) 'מחוזי מר(צ " תלמשלראו   124

אושרה תובענה ייצוגית נגד בית חולי� לניאדו בגי� ראיות לכאורה על ) (23.10.2017, בנבו פורס�(
ג� בתי החולי� שערי צדק , לפי דיווחי� בתקשורת). � נשואות בקבלת טיפולי פוריותהפליית נשי� שאינ

ובכלל זה ג� נשי� ידועות בציבור ונשי� , ומעייני הישועה מפלי� נשי� שאינ� נשואות לפי ההלכה
רק א� ? "שערי צדק" בהפריהטיפול "בית אור � יסעורמיטלראו . שנישאו לבני זוג� בנישואי� אזרחיי�

: 'שערי צדק'אפליה ב"עמרי מניב ; ynet )5.3.2006( http://bit.ly/2Oh1djI–חדשות"  ברבנותת�ישאנ
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 הפעולה שיתו� מכוח מתחוללערכי לאימהות של נשי� רווקות � הדוהיחס כיו�
חוק האימו� . הפונדקאות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לחוק האימו� חוק ביהנורמטיבי 

הפוטנציאל ההורי שלה ;  מאמצותאימהותפוסל את כשירות של נשי� רווקות לשמש 
נגזר , השמה שמפאת גילו או מוגבלות שממנה הוא סובל�נשקל רק במקרה של ילד קשה

 שאי חפ� לאימהותילדי� שאיש אינו חפ� בה� מצוותי� ,  בפשטות125.עליו לגדול במוסד
 מזכה נשי� ומנ�החוק א.  ממוסדתאימהותחוק בריאות ממלכתי מקדש א� הוא . בה

אול� קובע תנאי זכאות שוני� התלויי� , נשואות ורווקות כאחת במימו טיפולי פוריות
 נורמטיבי מתוגמל באמצעות  נשוי המייצג תא משפחתיזוג:  האישי של האישההבמעמד

 אישה ואילו,  הורה לילדי� מקשרי� קודמי�הואמימו ממשלתי אפילו כל אחד מבני הזוג 
האישה , כל עוד היא אינה ערירית. נפסלת  כשירותה–רווקה שכבר מימשה את אימהותה 

אפילו לא במסגרת של , הורית�הרווקה אינה זכאית לסיוע מדינתי כדי להקי� משפחה חד
   126.גיות ללא נישואיזו

�,  מיועדותאימהות יחידניות פסולות מלשמש נשי�,  הפונדקאותחוקלדידו של , לבסו
 שמאחורי העומק זר�127 . ראויותאימהותא� כשירות דיי לשמש נשי� נושאות עבור 

' כרח� להשכיר'", נשי� רווקות טובות רק כוולדניות: המשטר המפלה והמשפיל הוא ברור
.  נשואותאימהות נושאות ויש אימהותיש ,  ובמילי� אחרות128".וסקסואלי�למע זוגות הטר

עתרה לבית המשפט העליו , ייהרווקה ללא ב זוג ובשנות הארבעי� לח, כשאישה יחידנית
נפלו , הורית� חדאימהות יצרלהכריז על הדופי החוקתי שבחוק הפונדקאות המונע ממנה לי

 כל השופטי� היו תמימי דעי� שכמעט א� 129 . אוזניי� ליברליות ערלותעל טענותיה

 
עמרי מניב ; tv )19.8.2013( www.10.tv/news/17940– עשר" לנשואות כדת בלבד–טיפולי הפריה 

 )tv )18.4.2017–עשר "בתי חולי� מסרבי� לסייע לנשי� שלא נישאו ברבנות לעבור טיפולי הריו�"
www.10.tv/news/63278. 

נשי� רווקות יכולות לשמש "). ילדי� אימו� חוק: "להל� (1981–א"התשמ, לחוק אימו� ילדי�) 2(3' ס  125
" בנסיבות מיוחדות"או , )ח לחוק אימו� ילדי�28' ס(ארצי �מאמצות רק לילדי חו� באמצעות אימו� בי�

על "פנחס שיפמ� ; 47ש "ה, 515' בעמ, 107ש "לעיל ה,  שלוראו). לחוק אימו� ילדי�) 2(25' ס(
' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר; )2005 (666, 643 כח  משפטעיוני"  קווי פתיחה לדיו�–המשפחה החדשה 

942. 
המאפשר קבלת מימו� מדינתי  (1994–ד"התשנ,  בריאות ממלכתיביטוחלתוספת השנייה לחוק ) ד(6' ס  126

 ).לצור� הולדת ילד ראשו� ושני כל עוד אי� לבני הזוג ילדי� מנישואיה� הנוכחיי�
 יכולה להיות נשואה רק א� יוכח נושאת לפי חוק הפונדקאות הא� הכייש לציי� .  לחוק הפונדקאות1' ס  127

' ס" (מאמ� סביר" שנקטו אחרלשההורי� המיועדי� לא הצליחו להתקשר ע� אישה שאינה נשואה 
 שבחוק"  זוגבני" דומה כי הגדרת .156 'בעמ ,5ש "ה לעיל ,KAHN ראו כ�). לחוק הפונדקאות) א)(3(2

.  לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי� ככוללת בני זוג נשואי� בלבדבוועדה יתי�הפונדקאות מפורשת לע
מחוזי (ש "עמ(קשתה של אישה וב� זוגה להתקשר ע� פונדקאית בישראל  זאת היא דחתה את במסיבה

) 22.1.2014, פורס� בנבו( דינה של השופטת ברקאי לפסק 3' פס ,פלונית' נ פלוני 59993�07�13) ש"ב
07�59993 פלוני עניי�: להל�(�13((. 

בחוק תרומת , ייג ולומר שבניגוד לחוק הפונדקאותחשוב לס. 943–942' מבע, 36ש "לעיל ה, הקר  128
 11' ס( ביציות וה� כנתרמות כתורמות לשמש ה�ביציות נשי� לא נשואות מסומנות כמועמדות הכשירות 

 ).לחוק תרומת ביציות) א)(3)(ה(�13ו
 42' פס, 419) 1(ד נז"פ, הוועדה לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי�'  חדשה נמשפחה 2458/01� "בג  129

 ).2002(כה� � לפסק דינה של השופטת שטרסברג9' פס,  לפסק דינו של השופט חשי��53ו
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, יסוד כל היסודות" הנשית כהאימהותשהחוק פוגע בזכויות יסוד ללא הצדקה וחגגו את 
 בוודאי –היא שאיפתו של האד� , היא קיומו של המי האנושי, בתשתית כל התשתיות

 עצמו סיפק� "בג. קליימקס מוחלט� באנטיהעתירה נדחתה 130,"שאיפתה של אישה
 שנה לאחר עשרה�שכחמשקריאה ,  למחוקק להידרש לסוגיית הורות של רווקותאהבקרי

   131.מכ טר� נענתה
 גנטית ימהות לסביות לחלוק אזוג בנותשעסק בניסיונ של ,  ליאת משה פסק דיג�

מדבריה .  להורות של נשי� רווקותבנוגע רעיוני בעייתי מסרמבטא , ופיזיולוגית משותפת
 האימהותשבתחתיתו ממוקמת ,  של משפחותיררכי הימנעד להעושל השופטת ארבל 

 132.הורי� א� הדומיני�החד של הזוג הורותו לעומתהמצטיירת כנחותה ג� , הורית�החד
 בזרעו של להשתמש בעניי בקשת� של הורי� פלונית די בפסק א� לגישה זו ניכרי� הדי�

 בקשה זאת התייחסו דחות�ב. אלמנתו התנגדות למרות בו אישה זרה ולהפרותבנ� המנוח 
ולא זכותה של אישה ,  שרק זכותה של בת הזוג הקבועה להורותלכ� מ השופטי� חלק

 מ היתר בי, לטובת שימוש בזרעו של הנפטר" הצדקה נוספת" כוח להוות אוצרת, אחרת
 בניולפיכ� מדובר בזכות� המשותפת של , שהזכות להורות ניתנת דווקא לזוגות"הטע� 

 הגלומהעמד על הבעייתיות , בדעת מיעוט,  מלצרהשופט 133".יד צאצאי� להעמהזוג

 
עדות לגישה הסטראוטיפית הרואה בהורות . )הוספהההדגשה ( לפסק דינו של השופט חשי� 32' פס, ש�  130

עיקר הוא : " בית המשפט בציינו כישנקט ניכרת ג� בלשו� המגדרית נשי�משאת נפש של 
כלנפש� צור�באותו , לילדהנפש�במשאת , ש�("  עמוק וקמאי להורות הבוער בנפשה של אישה ואיננו א�

חשוב לציי� שבית המשפט גילה אהדה כלפי חוסר יכולתה של אישה לממש את אימהותה ). 31' פס
 – א� לא נאמר –לא אמרנו : " מגברי� נמנעה אותה רגישות שיפוטיתא�, באמצעות מסלול הפונדקאות

דבק א� בגבר שאי� לו ,  שאינה יכולה להרותיחידהבאישה , לכאורה, הדבק לדעתנוכי פסול ההפליה 
 ).459' בעמ, ש�" (זוג�בת

 אשררה את ההסדר החוקי וסברה כי לא כשרה העת ,)ש�( שמונתה בעקבות פסק הדי� ,ועדת אינסלר  131
ות א� נושאת נשי� המעוניינות להביא ילד לעול� באמצע"כ� שיכלול ג� , להרחיב את מעגל הזכאות

 ראו(" ובי� א� מדובר בתרומת זרע אנונימית, בי� א� המדובר בזרע גבר המוכר לה�, �שלא מזרע ב� זוג
מקצועית לבדיקת נושא הזכאות לכריתת הסכ� לנשיאת � וחשבו� הוועדה הציבוריתדי�משרד הבריאות 

באופ� " הורי� מיועדי� "יוס� המליצה לשנות את הגדרת�ועדת מור, בניגוד לכ�. ))2004 (11עוברי� 
 הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא המלצות ראו(שיכלול ג� אישה שאינה נשואה 

 .))2012 (62 הפריו� וההולדה בישראל
 בדר� להרות, לסביות זוג, העותרות לבקשת להיעתר שיש הסוברת, ארבל השופטת דברי את ראו  132

 לתא ילד בהולדת מדובר אי�: "כי היתר בי� ליילוד יזיולוגיופ גנטי קשר לשתיה� שתאפשר שביקשו
�"בג" (זוגי משפחתי לתא ילד מהולדת שונה במצב מדובר כי חולק אי� אשר, יחיד אד� של משפחתי 
 ארבל השופטת של דינה לפסק 23' פס, עוברי� לנשיאת הסכמי� לאישור הוועדה' נ משה 5771/12

השלילי של הא� הרווקה מועצ� בהשוואה להתגייסות המשפטית תיוגה . ))18.9.2014, בנבו פורס�(
ביקשו להביא , שלמרות היות� הורי� לשלושה ילדי� משותפי�,  נשואי�זוג�הלא מסויגת לטובת בני

 הילדי� פרמטר שיש בו ספר� קבע כי המחוקק לא ראה במ"בג. לעול� ילד רביעי באמצעות פונדקאית
ולפיכ� הוועדה אינה רשאית לשלול מטע� זה על הס� את בקשתו , כדי להגביל את הנגישות לפונדקאות

 נ� הוועדה לאישור הסכמי� לנשיאת פלונית 625/10� "בג(של הזוג הנשוי להרחיב את התא המשפחתי 
 )).26.7.2011, פורס� בנבו( עוברי� לפי חוק הסכמי�

 –מלצר ) כתוארו אז( השופט  דינו שללפסק) ב)(2(ב27' פס, 72ש "ה לעיל, 7141/15 פלונית עניי� ראו  133
 לפסק דינו 12–10' פס, ש� כ� ראו ).ההדגשה הוספה (בביקורת על דברי השופט דנציגר והשופט מזוז

 ).בהסתייגותהמציג עמדה זאת (של השופט דנציגר 
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אי " בתפיסה התרבותית של מוסד המשפחה" השינויי� שחלו לנוכח זאת וציי כי בגישה
 הפריית אישה לבי של המנוח בזרעו האלמנה האישה הפרייתבי "  עקרוניהבדל"להכיר ב

המשויכת לזוגות בלבד היא תפיסה התפיסה לפיה הזכות להורות היא זכות  "134:אחרת
 ורותלרבות מקרי� של ה, כפי שהיא לפנינו, שאיננה הולמת עוד את מציאות החיי�

לא הותיר  "שלפיו,  חוק בנקי הזרעבתזכיר א� אומצה דומה בעייתית עמדה 135."יחידנית
 או נפטראשתו או בת זוגו הקבועה בלבד רשאית להרות מזרע ה, הנפטר הוראות בכתב

   136".ת את ביציותיה בזרעולהפרו
חשש לגינוי חברתי או ייסורי , א� בשל חסמי� משפטיי�,  היא שרווקות רבותהתוצאה

 אימהותלוותר על " בוחרות",  הנורמטיביהאימהותמצפו בגי החריגה ממודל 
 של לידות ול� ביותר בעהנמו� בשיעורהחברה הישראלית מאופיינת ,  אכ137.הורית�חד

   138.ואימחו� למסגרת הניש

   ובריא�ת אימה�ת) ג(

 המתח את הוא א� בבריאות האישה כמשק� המתמקד ההיתר מציעה לקרוא את תנאי אני
נטליז� � הפרואתוס של הגנטי צופהמעוג ב,  אוכלוסיתהדואלי בי גידול אוכלוסי לבקר

קת נשי� מורשות לבצע הפס: מחד גיסא זוהי רגולציה שמעוניינת להבטיח כמות. יהבדלנ
 ולשמר את יריו כדי להג על בריאות ועל כושר הרבייתי העתידי לשאת היריוה

נשי� :  גיסא זוהי רגולציה שמעוניינת להבטיח איכותמאיד�.  הוולדני שלהוטנציאלהפ
 כדי לוודא שרק אישה בריאה הכשירה לכ� מבחינה נפשית יריומורשות לבצע הפסקת ה

אי ,  זהפרשני לפי נרטיב 139.תמסור גו� ונפש לגידול�וגופנית תשמש א� לילדי ישראל ו
זה מפתיע ששלוש ערכאות שיפוטיות דחו פה אחד את בקשתה של אישה הסובלת ממחלת 

להכיר בה כא� המשפטית של תינוקת , 150%ונכה בשיעור של ) ALS(ניוו שרירי� קשה 
 הצו של והפנמתו לאימהותמדובר בפרשה טראגית שבה הכמיהה . שהיא ניצחה על יצירתה

לאחר ניסיונותיה העקרי� .  הגיעו לידי ביטוי קיצוני במיוחדחובה אימהותהקטגורי בדבר 
יזמה האישה את הפקתו של , להרות ולאחר שכל בקשותיה להמשי� בתהליכי הפריה סורבו

תורמת ביצית אנונימית ואת אחייניתה , פרויקט רבייתי שאליו גייסה מכר כתור� זרע
ובהסכמת כל המעורבי� ,  המקומידי הלפיהלי� הפונדקאות בוצע בהודו . וכנושאת הירי

 זאת כל למרות. הצטיידה האישה במסמ� רשמי מהמרכז הרפואי בהודו המאשר את הורותה
 

  .מלצר) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 20' פס, ש�  134
 מת "מרגלית יחזקאל ראו, מלצר) אזכתוארו  (השופט של גישתו על לביקורת ).ב)(2(ב27' פס, ש�  135

 ילדי� לאחר להולדת הנפטר ברצו� שימוש עשיית של הרצויי� הנורמטיביי� הגבולות על: חיות)ה(ל
 ).פורס� טר�" (מותו

 החוק בהצעת ג� מקובלת זו שתפיסה, לציי� יש. 2016–ז"התשע, לתזכיר חוק בנקי הזרע) 2(70' ס  136
 4637/20/פ, 2017–ח"התשע,  להצעת חוק תרומת זרע20–19' סראו  (לביא עליזה כ"ח שהגישה

http://bit.ly/2Suq3A1 .( 
 .927' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר  137
 .422' בעמ, 23 ש"לעיל ה, " סדוקנטליז��פרו "דונת  138
139  �, לדיו�. וכפסולות לאמ�" מסוגלות הורית" מתייגות רשויות הרווחה נשי� ע� מוגבלויות כנעדרות כ

מחשבות על הקשר בי� הכרה בזכות להורות ובי� : 'רשיו� הורות'משפחות חורגות ו" צבי טריגר ראו
 .")'רשיו� הורות' חורגות ומשפחות"טריגר : להל� ()2006 (61ש "ה, 51, 44 22 המשפט" הכרה בזוגיות
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 להסדיר את תהלי� רישומה כא� היילוד דחו כדי האישה פנתה שאליה�משרדי הממשלה 
על , על שלוש דרגותיה�, פט בישראל בפני בתי המשטענותיה ג� נדחו כ. את בקשתה

פעלה לקידומו והשקיעה בו את מיטב מרצה ומשאבי הנפש , כמי שיזמה את ההלי�"שהיא 
תהווה הפליה פסולה של " כ� ששלילת אימהותה ועל 140,"תהא א� טובה ומיטיבה, שלה

 מורחב בהרכב בית המשפט העליו קבע 141".המערערת על רקע נכותה והיותה רווקה
 בסיס לגיטימי מהווי� אינ� ומימוש כל האמצעי� לש� הגשמתה לאימהות שכמיהה

למרות שהוריה הביולוגיי� של הילדה התפרקו מכל זיקה , כ�. לרכישת הורות משפטית
 הא� אכ היא הודי ההדי לפי שלמרות זמינותה של האישה לשמש א� ולמרות, כלפיה

ירותי הרווחה ולהכריז עליה בית המשפט ביכר להותיר את הילדה בחזקת ש, המשפטית
   142 .אימו��כבת

 לקרוא את פסק הדי כהמש� רעיוני של האידאולוגיה הנורמטיבית שביסוד חוק נית
 בריאותי שפיר נאמנות לספק את עבודת הטיפול צבמשמע רק נשי� כשירות במ, ההפלות

ות  ההנמקה המשפטית הייתה חפה מהתייחסומנ�א. האיכותית המצופה מ הא� הראויה
אול� קריאה ,  ממבנה ההצדקה לשלילת אימהותהחלקשל האישה כ) או לרווקותה(לנכותה 

זהירה בפסקה החותמת את פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרמזת על נימה חבויה של 
יצירת ילד " כינה שאותו, בית המשפט הנגיד את פרויקט הילודה של האישה. גינוי דק כלפיה

בפעולותיה ,  בו מ האלטרואיז�שיש אימו� הלעומת שברומזו , האימו�להלי�, "יש מאי
צרכיו "של האישה היה מ האנוכיות והאגואיז� וא� קורטוב של חוסר רגישות כלפי 

   143".וזכויותיו של הצאצא
 כ�. היריו ישיו לרולא הפלהה נשי� הראויות להיתר " חשודות "נשי�,  של דברכללו

טיפוס של אימהות �א�תכונות והכישורי� המצופי� מ ה את היריומזקקי� דיני הפסקת ה
  .וראויה" נורמלית"

  פסקת הגו� הנבחר. 3

 נדרשת מחמת מומי� יריו ההפלות הישראלי הוא ליברלי במיוחד כאשר הפסקת המשטר
 כל לפי ג� בעקבות ליקויי� קלי� ביותר לות הפמכשירות יריוהוועדות להפסקת ה. בעובר

 ניתוחית או בגי פגמי� בהתערבות לתקנ�ולל בגי מומי� שנית כ, קנה מידה השוואתי
 ג� אנומליות בכרומוזומי כ�144 .שפה שסועה ופי קט, כגו נמיכות קומה, אסתטיי� בלבד

 
07�59993 פלוני עניי�  140� .הדי� לפסק 3' פס, 127 ש"לעיל ה, 13
 .5' פס, ש�  141
 בית המשפט של קביעתו מעניינת). 1.4.2015, בנבו פורס� (משרד הרווחה'  נפלונית 1118/14מ "בע  142

 כלפי הפליהת אלה והכרה באימהותה למעשה תוליד  של האישה בנסיבוהפליההמחוזי שקבלת טענת ה
07�59993 פלוני עניי�" (בבחינת מת� זכות יתר לנכי�" שאינו נכה ותהווה מי�' פס, 127 ש"לעיל ה, 13
 .15'  בעמ,43 ש"לעיל ה, " בישראללהורות הזכות" זפר� ראוו). הדי� לפסק 20

07�59993 פלוני עניי�  143� .הדי� לפסק 22' פס, 127ש "לעיל ה, 13
 & Nitzan Rimon-Zarfatyראו נשי� מפסיקות את הריונ� שבגינ� מקי� בנוגע למומי� הקלי� לפירוט  144

Alan Jotkowitz, The Israeli Abortion Committees’ Process of Decision Making: An Ethical 
Analysis, 38 J. MED. ETHICS 26, 29 (2012); Nitzan Rimon-Zarfaty & Aviad Raz, Abortion 
Committees as Agents of Eugenics: Medical and Public Views on Selective Abortion 
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 שה דוגמה ,  הפרעות גנטיות העלולות להשפיע על הפוריות העתידית– (SCAs)המי
 לנכותנחשבת בישראל  – 145ת החסר משמעות פתולוגיתקיפרדיגמטית לאבחו גנטי 

 בעניי מ הקונצנזוס הרפואי העולמי החריגה 146.יריורפואית חמורה המצדיקה הפסקת ה
 147,"היהודי החדש" המחויב לשלמות גופנית של האאוגני� ה על הצביו הציונימלמדתזה 

 ועל ההכרחיות של מנגנוני רבייה הילודה החשיבות המכרעת של על –וא� יותר מזה 
  148 .י� בהגדרת החיי� שראוי לחיות� בישראלמתפקד

ממלאת תפקיד חשוב בהגדרת "  הנבחרהגו�" הגנטית התובענית הנדרשת מ האיכות
המרש� לילד "זאת כיוו שמילוי קפדני של מה שנית לכנות ;  הנורמטיביתהאימהות
 מחקרי� 149. מחובתה של הא� העתידיתימוב ומובנה בישראל כחלק אינטגרל" המושל�

 וצמהע�ציולוגיי� איששו את התובנה כי נשי� יהודיות כפופות למנגנו ִחברות ייחודי ורבסו
 המנרמל אות לראות בבריאותו ובתקינותו החיצונית והגופנית של העובר חלק מאחריות

 חברתיי� התקשו למצוא תקדי� לתופעה הישראלית הממשיגה את מדעני� 150.האימהית
, ומהפלה של עובר פגוע כבגידה במודל האימהות הראויהעצ� ההימנעות מבדיקות גנטיות 

 האימהות מודל ההכרח לציית ל151.הנושאת סנקציות חברתיות של תיוג סטייתי והדרה
 אכ זוהה בספרות המקצועית ככוח המניע שהוביל נשי� ישראליות לשבור סדרה הראויה

 
Following Mild or Likely Fetal Pathology, in KIN, GENE, COMMUNITY: REPRODUCTIVE 

TECHNOLOGIES AMONG JEWISH ISRAELIS 202, 208 (Daphna Birenbaum-Carmeli & Yoram S. 
Carmeli eds., 2010). 89ש "לעיל ה, "צודקת לחקיקה, צדק בה שאי�, חלקית מנגישות "רימלט ראו כ� ,

 .461–460' בעמ
145  Hashiloni-Dolev, Genetic Counseling , 475–474' בעמ, 47ש "הלעיל. 
 .476–469' בעמ, ש�  146
EIRA M  ראו כללילמבט .להל� הדיו� את לנרמול הגו� היהודי ראו הציונית התזה בדבר השאיפה פיתוחל   147

)2002(OCIETY SSRAELI IODY IN BOLITICS OF THE PHE T :ODYBHOSEN CHE T ,EISSW )שממנה 
 179, 23 אלפיי�" יישוב האר� כעשייה אויגנית" רפאל פלק ראו כ� .)"הנבחרהגו�  "הביטוי לקוח

)2002.( 
148  Hashiloni-Dolev, Genetic Counseling , 480' בעמ, 47ש "הלעיל. 
מרגישות שה� חייבות לעשות "נשי� הרות בישראל  (162–161' בעמ, 25 ש"לעיל ה, ראו למשל שלו  149

היו� מצופה [...] ' חרדה גנטית'וה� סובלות מתופעה חדשה של , הכול כדי לוודא שהתינוק יהיה בריא
ו� וה� נמצאות תחת לח� בלתי פוסק לצר, מנשי� צעירות להיות אימהות מושלמות לילדי� מושלמי�

 ").טכנולוגיות שאמורות להבטיח זאת
 ועדות בדיוני הורית ואחריות אאוגניקה, עמימות כלפי עמדות: הנולד את לראותצרפתי � רימו�ניצ� ראו  150

 54, 15 בספק מוטלי� חומרתו או שביטויו גנטי מו� של במקרי� הריו� הפסקת לגבי, היריו� להפסקות
 המחלקה –גוריו� �ב� וניברסיטתא, החברה במדעי מוסמ� לתואר גמרעבודת (

 'Ronit D. Leichtentritt, Silenced Voices: Israeli Mothers ;)2007, אנתרופולוגיה�לסוציולוגיה
Experience of Feticide, 72 SOC. SCI. & MED. 747, 751, 753 (2011); Sagit Mor, The Dialectics 
of Wrongful Life and Wrongful Birth Claims in Israel: A Disability Critique, 63 STUD. L. POL. 

& SOC’Y 113, 134 (2014) ;Remennick ,34, 26' בעמ, 53 ש"לעיל ה. 
' בעמ, 150ש "לעיל ה, צרפתי� רימו�ראו" (חריגות"ו" סוטות"נשי� שנמנעו מלציית לקוד זה הוקעו כ  151

52–55 ;Remennick ,46–45, 34' בעמ, 53 ש"לעיל ה ;Hashiloni-Dolev, Between Mothers , לעיל
 .))ייחודית היא עובריות סינו� לבדיקות הישראליתהגישה  (134' בעמ, 41ש "ה
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 שיאניות הליות  נשי� ישרא152".ניהול עוברי�"של שיאי עול� בצריכת טכנולוגיות של 
 המספר הרב ביותר של בדיקות לאיתור את מבצעותה ,  וסקר גנטייריוה�בבדיקות קד�

 תכופות יתי� לעמינוריי� הפלות בגי מומי� מבצעות וא�153 , העול�ברחבי בעובר ומי�מ
   154. מדינה אחרת עושות זאתבכל משנשי�

 גו�הפיקוח הקפדני על ה ימווע,  לאחריות הוריתגנטית איכות התובעני בי הקישור
המערכת הרפואית בישראל מוכפפת לחובת יידוע .  המשפטבאמצעותנאכ� ומשוכפל , הנשי

מידע בדבר כל הבדיקות האפשריות במהל� "לספק לנשי� , חסרת תקדי� בהיקפה, משפטית
בי שה , בי שה בסל הבריאות ובי שלא, בי שה פרקטיקה מקובלת ובי שלא, ההיריו

  155".בי שה נדירות ובי שלא, ות לרופא הסביר ובי שלאידוע
 במובנו כילודה איכותית מוחל על נשי� יהודיות מכל חובה אימהות הקטגורי של הצו

.  מיישמות אותו באופני� שוני�וה, מעמדית�והדתית והאתנ, קצוות הקשת החברתית
האפשרות להפלה שבה , )לאומי�ובמידה פחותה במגזר הדתי(בקהילה החרדית , למשל

בי בני " התאמה גנטית"נהוגה פרקטיקה של , יי�יזומה חסומה במידה רבה מטעמי� הלכת
הקהילה החרדית בישראל ממנפת את הידע הגנטי לטובת מניעת , למעשה. נישואי�זוג טרו�

 בני זוג השוקלי� להשתד� עוברי� 156".יותר מכל קהילה אחרת בעול� כולו"פגמי� בעובר 
 איחודכדי לבדוק מבעוד מועד א� , "שידוכי��בדיקות טרו�"המכונות ,  גנטיותבדיקות סקר

התאמה גנטית הוא � די של איגזר 157.ביניה� עלול להוליד ילדי� הלוקי� במחלות גנטיות
   158.עילה למנוע היכרות או לפירוק השידו�

�ית מנגנו מפוקפק לקיו� בדיעבד של חובת האימה" פיתחו"נשי� ישראליות , לבסו
ה מדורגות במקו� הראשו בעול� : של העובר נכשלה" בקרת האיכות"במקרי� שבה� 

לפי הסוציולוגית והאנתרופולוגית של . בשיעורי זניחת תינוקות פגועי� בבתי החולי�
 מ התינוקות הסובלי� ממומי� שוני� נדחו בידי הוריה� �50%כ, הרפואה מאירה וייס

 
; 37, 35' בעמ, 53 ש"לעיל ה, Remennick; 211' בעמ, 144 ש"לעיל ה, Rimon-Zarfaty & Raz ראו  152

  .65–64' בעמ, 5ש "הלעיל , דולב�השילוני
 ;2' בעמ, 147 ש"לעיל ה, EISSW; 26–25' בעמ, 48ש "לעיל ה, Carmeli& Carmeli -Birenbaum ראו  153

 . 44' בעמ, 53 ש"לעיל ה, Remennick ;19 'בעמ ,150 ש"ה לעיל ,צרפתי רימו�
 'בעמ ,150 ש"ה לעיל ,Mor ;51 'בעמ ,150 ש"ה לעיל ,צרפתי רימו� ;2 'בעמ ,147 ש"ה לעיל ,EISSW ראו  154

113, 122–123. 
155  �תוס ההולדה בתביעות מיילדות א"אייל �נילי קרקו; 109–108' בעמ, 56ש "לעיל ה, אביר��ליפשי

, עורכי� גלעדי ורענ� חנס שרו�, יה'פרוקצ אילה, ברקאהרו�  (872, 847 אליהו מצא ספר" וגינקולוגיה
) 30.10.2014,  בנבופורס�(פלונית '  בריאות כללית נשירותי 2124/12א " למשל עראו כ�). 2015

 ").האיקס השביר" בש� פרשת הידועה(
 .86' בעמ, 5ש "היל לע, דולב�השילוני  156
 –דור ישרי� "המפורס� שבה� הוא (כ�  י� שהוקמו לש�י ייעודבגופי�הבדיקות מבוצעות בדר� כלל   157

בדיקות גנטיות "חנה קט� (וה� זוכות למימו� מדינתי ולכיסוי ביטוחי ") אגודה למניעת מחלות גנטיות
 .)http://bit.ly/2yHTh5X והלכה רפואה: דעת" י�ישר דור אגודת –לפני נישואי� 

 Barbara Prainsack & Gil Sigal, Genetic Testing andלמבט כללי על תופעה ייחודית זו ראו   158
Screening in Religious Groups: Perspectives of Jewish Haredi Communities, in KIN, GENE, 
COMMUNITY: REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AMONG JEWISH ISRAELIS 153 (Daphna 

Birenbaum-Carmeli & Yoram S. Carmeli eds., 2010) . בעמ, 5ש "הלעיל , דולב� השילוניראוכ� '
86–87. 
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 159".הוחזקו בבידוד", ה שהיו רצויי� להוריה� מאל�80%וכ, וננטשו בבתי החולי�
סינונו ותבנותו של ,  תרבותי מכונ של ניטורותסריט תופעות כאלה ה חלק מאותו, לשיטתה

 יש שלפיו האאוגני� הציוניהצביו מדרשו של מבית “from womb to tomb” הגו� הישראלי
של� ואיכותי יותר של ,  בקולקטיב בריאהגלותי והמנוולהחלי� את הקולקטיב היהודי 

  160.צברי� ישראלי�
 המשולב של ממסד רפואי וקודי� תרבותיי� המפעילי� על נשי� לח� נורמטיבי הכוח

 יריולצד ועדות להפסקת ה,  לא תקייריולהפקיר את גופ לבדיקות פולשניות ולהפסיק ה
נשי� חוברי� יחדיו להבנות , הנותנות גושפנקה להפלות ג� במקרי� של מומי� קלי�
כפי , " הנבחרהגו� "פסקת 161.כשומרות הס� של הטוהר הגנטי של הקולקטיב היהודי

 ראויה לבי אחריות אימהותיוצרת אפוא קשר גורדי בי , שהיא מיושמת ונאכפת בישראל
חובת ואחריות של נשי� לדאוג ללידת : לאומי� האימהיתפקידגנטית ומוסיפה עוד רובד ל
על החברה הישראלית מפני אזרחי� פגועי� ובעלי " גלה"ילדי� שלמי� ובריאי� ו

 לא  ומיויה הוא מכשיר לעריכת סלקציזה היתרתנאי ,  עמוק יותרבמוב,  כא�. מוגבלויות
 לאישה הפריווילגית יוצר הבחנה בי האישה הוא; אימהותיה�רק של עוברי� אלא ג� של 

  .בי הא� הראויה לא� החשודה, הפתולוגית

  נבחרה הע� פסקת. 4

 הע�"פסקת , עוסקת באיכות הגנטית הנדרשת מ הא� היהודייה" הגו� הנבחר" פסקת א�
מעמדית של הא� � באיכות האתנועסקה,  לאחר שנחקקהכשנתיי� שבוטלה, "הנבחר

מחמת תנאיה "יש לקרוא את הסעי� הסוציאלי שהכשיר ביצוע הפלה , לטענתי. וצאצאיה
 כחלק ממדיניות הילודה 162"ישה ושל סביבתההמשפחתיי� או החברתיי� הקשי� של הא

 שאפיינה את ישראל בתקופת חקיקתו של הסדר שעל פניו נחזה בדלנית המעמדית�אתנוה
 לפי קריאה זאת אציע שהסעי� הסוציאלי הפ� את אימהות 163.ליברלי ומיטיב היתרכתנאי 

ל� נדב� יהודי וגי�של נשי� מזרחיות לחריגה וחשודה בתו� מבנה העומק האתני הפני�
  .  האשכנזייההאישה –נוס� בהגדרת מודל הא� הראויה 

 טעו מבחינה אתנית ורצו� היה הפרלמנטרי בעניינו של הסעי� הסוציאלי הפולמוס
 .ניוו ונחשלות, ריבוי ילדי�, בדימויי� אוריינטליסטיי� כלפי הרח� המזרחי כמסמ של עוני

הילדי� שיש להנגיש עבור �בות ושל הנשי� מרו164"השכבות החלשות" של הזהות אמנ�
 חמק לעיתי�,  התקופהרוח לפיבדברי הכנסת " הולבנה"ו" כובסה"שירותי הפלה לרוב 

 
159  EISSW ,לעיל ,צרפתי רימו�; )1991–1985 לשני� נוגעי� וייס שלהנתוני�  (32' בעמ, 147ש "לעיל ה 

בישראל המנהג לנטוש תינוקות פגומי� בבית החולי� הוא הנפו� ביותר מבי�  (86 'בעמ ,150 ש"ה
 ).מדינות העול�

160  EISSW ,147ש "לעיל ה. 
לעיל , Leichtentritt; 144–143, 129' בעמ, 41 ש"לעיל ה, Hashiloni-Dolev, Between Mothers ראו  161

, Birenbaum-Carmeli & Carmeli; 199, 193' בעמ, 46 ש"לעיל ה, Ivry; 750–749' בעמ, 150ש "ה
  .30' בעמ, 48ש "לעיל ה

 .1977–ז"התשל, )הפסקת הריו�(לחוק לתיקו� דיני העונשי� ) 5)(א(5' ס  162
 .9ש "לעיל ה,  הששראו, על היחס הדיפרנציאלי לילודה בישראל של שנות השישי� והשבעי�  163
  ).ה"התשל (1318, 72כ "ד  164
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 כ חביב " חכ� 165. האתני כיסוד המארג שהנחה את יוזמת החקיקההממדמבי השיטי
 נשי�" גלויות כי מושאו של הסעי� הסוציאלי הוא הסביר, מיוזמי החוק,  מהמער�שמעוני

  166." אינ� משכילות ואינ� יודעות בפני מה ה� עומדותשלרוב,  עדות המזרחבנות
 בסעי� הסוציאלי שתמכו כנסת רבי� חברי 167, מראה בהרחבה במקו� אחרשאני כפי

מצב הכלכלי והנפשי לא החדירו בה את , רקע, חינוכ"היו מוטרדי� מנשי� מזרחיות ש
 168," האד� ולקדושת המשפחה תכנו המשפחה ואת הדאגה האמיתית לקדושתדעתתו

, מהמער�אורה נמיר למשל . יכולת א� מעוטות ילדי�וגרמו להיווצרות משפחות מרובות 
 עידוד ילודה לשבמרכזה תפיסה ש, יצאה חוצ� נגד הגישה הכמותנית, מיוזמות החוק

  : ושאלה בתוק�, מובחנת ולאיהודית �כלל

ילודה מטופחת שמטרת הגדלת ה, חברי הכנסת,  מ חברה היא זואיזו
[...] ? וכמעט אצל� בלבד, ההכנסה�ההשכלה ודלי�ונשמרת בקרב דלי

מדינה שחרדה כל כ� למספר תושביה מדוע לא תאמ� לעצמה מדיניות של 
מדוע לא תעודד משפחות בעלות יכולת כלכלית ורמת ? תכנו משפחה

מה הצביעות הזאת ? השכלה גבוהה להביא לעול� מספר רב יותר של ילדי�
 דווקה וכמעט רק אצל המשפחות "פרו ורבו" טיפוח מציאות של

מהיכ באה אוכלוסיית התלמידי� [...]  ?האמצעי��ההשכלה ודלות�דלות
, הילדי� המידרדרי� לעול� הפשע, הילדי� הנושרי�, הטעוני� טיפוח

לא , כ? ל"ובחלק הנערות שלא משרתי� בצה, הנערי�? הסמי� והזנות
שבחלק , הילדי��� המכריע באי� מהמשפחות מרובותרוב[...]  נעי� להודות

  169.יו��גדול מה רבה העזובה ואי היכולת להתמודד ע� בעיות היו�

שפמיניסטיות ,  בהתעל� מהקשר המובהק בי דפוסי פריו ומעמד לבי מוצא אתניג�
 מי הרח� שמניב את ול שהאקדח המעש שמנהיר לכהרי 170,מזרחיות חשפו זה מכבר

 
 הפסקות שיעור את מגבילה, דאז במתכונתה, ההפלות של ההפללה שלפיה� נצברוש הנתוני� לאור זאת  165

" במצוקה ונערות ילדי� מרובות למשפחות אימהות דהיינו, בלבד יכולת מעוטות נשי� "בקרב ההיריו�
� זה ובגלל המזרח מעדות נשי� שאצל מזה שלושה פי אשכנזיות נשי� אצל גדול ההפלות אחוז"ש כ

 ).1320' בעמ, ש�" (מלאכותית הפלה בעניי� החוק שינוי על משמעי�חד באופ� י�ממל] הוועדה דוח[
ההדגשה  ()20.5.1975 (4, �8הכנסת ה,  ועדת השירותי� הציבוריי�של 102'  מסישיבה פרוטוקול ראו  166

 .)הוספה
 "ה)י(על אזרחות אימהית ואימהות מזרחית בדיני ההפל: מגדר ומשפט, מזרחיות"קארי� כרמית יפת   167

הניתוח הקצר של דברי "). מגדר ומשפט, מזרחיות"יפת : להל�) (2019, משפט בעיוני להתפרס� צפוי(
הכולל דיו� נרחב במשמעויותיו האתניות הטעונות של הסעי� , הכנסת המובא כא� מבוסס על מאמרי זה

 .  מבעד לפריזמה התאורטית של הפמיניז� המזרחיהסוציאלי
 ). ו"התשל (1400, 75כ "בד שמובא כפי, ר מהמער�כ אורה נמי"ראו דבריה של ח  168
 ).�"התש (185–184, 87כ "ד  169
ראו יפת , מעמד ומוצא, לתיאור התרומה החשובה של הפמיניז� המזרחי לחשיפת הקשר שבי� מגדר  170

 Pnina  פמיניסטיות מזרחיות ראו למשללכתיבה מכוננת של. 167ש "לעיל ה, "מגדר ומשפט, מזרחיות"
Motzafi-Haller, Scholarship, Identity and Power: Mizrahi Women in Israel, 26 SIGNS 697 

, 10 דמוקרטית תרבות" קולוניאליז� וגלובליזציה�פוסט, פמיניז� מזרחי"כלב � דהא�הנרייט; (2001)
135) 2006 .( 
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מושג זה נטבע בשנות החמישי� כדי ,  כידוע".טעוני טיפוח"שלת הוא המושג הרבייה הנח
   171.ימהותיה�לתאר את היכולות הנמוכות של התלמידי� המזרחי� וא

 שמקופלת בסעי� הסוציאלי לא נעלמה מעיניה� של חברי כנסת המוגזעת האידאולוגיה
� בדלני לטובת נטליז� פרושל האיכותני לקעקע את האתוס שביקשו,  שונותממפלגות

 תקפו למשל כנסת מהמפלגות הדתיות חברי. וללנינטליז� כ�פרוהגישה הכמותנית של 
 לנרמל ולרס את הרח� המזרחי ומחו על כלילת הסעי� הסוציאלי וכניתבנחרצות את הת

   172: בני עדות המזרחבקרב "להגדיל פי כמה את ההפלות"מתו� מגמה 

וכ� אפשר , ידי חיסולו�על, החס וחליל,  לפתור מצוקת ע� מסוי�אפשר
לנסות לפתור בעיות של משפחות מרובות ילדי� על ידי שנבטל קיומ של 

 נשי� ממוצא אשכנזי מבוצעות פי שאצל לנו מספרי� ]... [משפחות כאלה

ג� לש� רוצי� . שלושה הפלות מאשר אצל נשי� ממוצא עדות המזרח

. ת המבוצעות במדינהרוצי� להגדיל פי שניי� או שלושה את ההפלו. לחדור
 בעיניכ� נראי� נבערי שרלאלה א" תרבות"פעלת� במדינה רבות בהחדרת 

. ע� כיבוד אב וא�, ע� אמונה בלב, ה� עלו ארצה ע� תרבות יהודית. דעה
 עוד פינה יקרה שלא נשרפה שי[...] . תרבות אירופית, לדעתכ�,  לה�חסרה

גלי יטיפו ויסבירו ויעשו כליל ואליה רוצי� לשלוח מטיפי� ומטיפות שבריש 
  .להתיר כל רס, תעמולה להפיל

במקו� שהמדינה תגדיל את עזרתה למשפחות " כי על הוא א�ל קבל " שינמ מהמפדפנחס
הא� אי זה . היא תסייע לה לחסל את ולדיה, הנתונות במצוקה ולמשפחות מרובות הילדי�

החוק מביא להתערבות [...]  ?כת� כבד על מדינה הפותרת בצורה כזאת את בעיות המצוקה
במיוחד של בני עדות , של עובדי� סוציאליי� בחיי המשפחה ופוגע במסורת של עמנו

.על כל חלקיה, המזרח  גאולה כה מהליכוד וג� מרשה פרידמ מהסיעה ג� 173"
 סעי� על ההשקיפו, נציגת התנועה הפמיניסטית בכנסת, הסוציאליסטית העצמאית

המנגנוני� המתוחכמי� המייצרי� ומשמרי� את יחסי הכוח  מ חלק כעלהסוציאלי 
 כה ביקשה לקל� את הסעי� גאולה.  השונותותיהודיי� בי הקבוצות האתני�הפני�

 
 חינו� שלמה סבירסקי ראוני טיפוח במערכת החינו� הישראלית על הפיכת התלמידי� המזרחי� לטעו  171

 SHLOMO SWIRSKI, POLITICS AND EDUCATION IN ;)1990 (הנפרדי�מחוז המסלולי� : בישראל

ISRAEL: COMPARISONS WITH THE UNITED STATES 180 (1999) . ראו כ�ISSACHAR ROSEN-ZVI, 
TAKING SPACE SERIOUSLY: LAW SPACE AND SOCIETY IN CONTEMPORARY ISRAEL 12 (2004) .

הילדי� נקבעת לא רק " איכות" יש להוסי� כי לאחר שאחד העדי� המומחי� העיד בפני הכנסת שזה על
הוטרדה , "ונכונות האישה וכוחה לגדל ילדי�"אלא ג� לפי מצב� הנפשי , אימהותיה�לפי הגנטיקה של 
 לרס� את פריונ� ותהתה מי הגור� שיוסמ� לשכנע אישה לא ישכילו" טעונות טיפוח"נמיר מכ� שנשי� 

מי ? מי צרי� לעזור לאשה להחליט או אפילו לשכנע אותה", כדבריה.  מוכנה למשמע את רחמהשאינה
בייחוד כשאנחנו יודעי� שהמרכיב של בעיות נפשיות הוא רציני מאוד , צרי� להתמודד ע� בעיה זו

פרוטוקול " (? טעונת טיפוח–אוכלוסיה שאנחנו קוראי� לה אותה , באותה אוכלוסייה של נפגעי סעד
 .))6.5.1975 (3, �8הכנסת ה,  של ועדת השירותי� הציבוריי�96'  מסישיבה

 ).כ קלמ� כהנא"דברי ח (1325' בעמ, ש�  172
 ).ז"התשל (1234, 79כ "ד  173
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 המסר התודעתי הבעייתי עלועמדה , הסוציאלי מכסותו הניטרלית עיוורת הצבע והעדה
  174: בו עבור נשי� מזרחיותגלו�ש

והבה נהייה , יקר על עדות המזרחמדובר בסעי� זה בע?  מדובר פהבמי
 ה המזרחלא כל עדות . באוכלוסיית המצוקה, מדובר בעדות המזרח. גלויי�

ג� [...]  אבל רוב אוכלוסיית המצוקה היא מעדות המזרח, אוכלוסיית מצוקה
ילדי� הוא �אצל אותה אשה שהיא במצוקה מאוד הנושא של משפחה ברוכת

כי� האפשריי� ויצרנו את בעיות כבר גזלנו מה� את כל הער. בעל ער�
 היו לה ילדי� לא, ילדי��משפחה ברוכת. המצוקה המצוקה והגדלנו את

 יש לה ילדי� כאלה בעקבות פה .בעיראק ובתימ, נרקומני� במרוקו
כי במקו� לתכנ את , המדיניות החברתית והכלכלית של מדינת ישראל

, הנכסי� הצודקתאת חלוקת , הילודה צרי� היה לתכנ את הצדק החברתי
כא אני אומרת . במקו� זה מתכנני� את הילודה. אבל את זה לא עשו

כאשר מתכנני� [...]  שגוזלי� מאותה משפחה מעדות המזרח עוד ער� אחד
 � ללחוש לאשה יכולה הסוציאליתהעובדת , מסוי�בשביל� במיוחד סעי

מגישי� ו. את יכולה לעשות הפלה חינ�, יש פתרו: באוז יותר מפע� אחת
  .לה את כל העזרה

 אומ� לפסוק די "יש כיצד זה שלחברי הכנסת שתומכי� בסעי� הסוציאלי תהתה א� כה
הכנסת � במידה כזאת שהייתה לחברתלפחות –אבל אי לה� די אומ� לב ,  נפשותיניבד

  פירוש� של הדברי� מתחוור כשמעייני� 175". וג� להודות בכוונת�לבוא –מרשה פרידמ
אלה החושבי� שאפשר "פרידמ ציינה כי . המעניינות של מרשה פרידמבהבחנותיה 

להקטי את מספר הילדי� של ציבור מסוי� ולהגדיל את מספר הילדי� של ציבור אחר 
 רק 176".אינ� אלא טועי�, ידי איסור או היתר הפלה מלאכותית על בסיס סלקטיבי�על

 כי לא ולאז הבהירה לכ, כוונתהמשמעי ל�בקריאה השנייה תית פרידמ ביטוי מפורש וחד
 �נעלמה מעיניה כוונת המכוו שביסוד החוק והמוטיב הגזעני הטעו שממוס� בסעי

   177:הסוציאלי

 –  שטוענות שכואלה ; טובה לאשה בישראלשות חוק זה אינ עותומכות
.  משלות את ציבור הנשי�– והכרזות בכלי התקשורת בעתו מודעות ידיעל 

הוא מיועד להביא לתוצאות ;  חירות האשהאת ועד להרחיבחוק זה אינו מי
 את מספר הילדי� הנולדי� להקטי�  נסיו�הוא; דמוגראפיות מפוקפקות

 של משפחות מבני הילדי�  את מספרולהגדיל למשפחות מבני עדות המזרח

  .החוק  שמסתתרת מאחורינעימהזוהי האמת הלא . עדות אשכנז

 
 ).�"התש (204, 87כ "ד  174
 ).ו"התשל (1389, 75כ "ד  175
 ).ו"התשל (1400, 75כ "ד  176
 .)הוספהההדגשה () ז"התשל (1244, 79כ "ד  177
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הבי כ� את ,  על הסעי� הסוציאליבביקורתו, לאומית זרח ורהפטיג מהחזית הדתית הג�
 צריכי� להתארג� כ� שבצד הספרדי יהיה שאנואחד מחברי הכנסת אמר כא : "הגיונו

הא� עלינו לתמו� ? הא� זאת צריכה הכנסת לאשר... מיעוט ילודה ובצד האשכנזי קצת יותר
הא� זו הדר� . יאליותאבל לפעמי� ישנ בעיות סוצ: אומרי�? במלחמה נגד ריבוי ילודה

 חברו 178 "? תועלתיות מעל לכל]... [הא� מעמידי� תועלתיות מול מוסריות? לפתור אות
" מכבסת"מעמדי רטוריקה כוזבת ה�הסוציו התועלתניראה בשיח , חצירא�אהר אבו, לסיעה

בנסחו את הקשר בי פוליטיקת הזהויות לבי הפתולוגיה , את האידאולוגיה הגזענית
  179:ת של הפרולטריו הישראליהסוציאלי

 הוא מכוו נגד חברי הא� ? מי מכוו הסעי� אשר צרי� לקומ� כל אד�נגד
 או נגד אלה אביב הוא מכוו נגד אלה הגרי� בצפו תל הא� ?הקיבוצי�

אסור ] הסעי� הסוציאלי [5 סעי� לפי ?הגרי� בווילות או בדירות גג
אסור לה ; ני� בקטמואו י�למשפחה יהודית לגור בשכונת הבוכרי� בירושל

 באחת תגור  משפחה יהודיתשא�מפני . אביב�לגור בשכונת התקווה בתל

לפי ההצעה [...]. ייאסר עליה ללדת ילדי� , השכונות הנחשלות האלה
 לה בעיות שיש לכל משפחה,  לכל משפחה מרובת ילדי�תאמרו ,שלכ�

 וסל את כל הצעת פ5סעי� [...] שאסור לה ללדת יותר ילדי� , סוציאליות
סעי� זה בא לפגוע . טהורות מגלה את הכוונות הלא 5 סעי� .החוק

הוא בא לפגוע ; שאולי ה אינ נוחות למישהו, ילדי� במשפחות מרובות
 ואני רוצה להיזהר –וחמור מזה ; מסויימות במשפחות הגרות בשכונות

רי�  זה לכ� שאת� אומסעי� מובילי� באמצעות, למעשה, את� – בלשוני

 ולא תמיד ה –שה אולי נתמכות סעד ואולי לא , למשפחות מרובות ילדי�
 , את� אומרי� לה–  כול� מעדות המזרחכמעטאבל ה , נתמכות סעד

מפני שאנו לא מסוגלי� לפתור את כל ,  ללדת ילדי�תפסיקו :למעשה
  .הבעיות שלכ

 רק הסדירו לא יריופסקת ה הדיני,  לגאולה כהבדומה, חצירא� אבושלבתפיסתו הרדיקלית 
 האישה –ולשלילתו מהא� החשודה " יריו הישיור "לכינו ג� הפלה אלא פעלו ריהית

 יכולה אפוא להתנסח במונחי� יריושלילת ה,  קריאה פרשנית זאתלפי. מעדות המזרח
 נסיבתיי� היתר סלקטיבית הנשענת על תנאי רגולציהבהינת " היתר הפלה" של המיטיבי�

 יי�זאת במקו� להיזקק לקריטריוני� ניטרל.  בי נשי�מוצדקותי� הבחנות לא שיוצר
  . וממאפייניה האישיי� של האישהיריולהבדיל מנסיבות הה, העובר גיל כגו, ומקובלי�

מנגנו מדינתי אאוגני שמכוחו נתכונ אתוס של " הע� הנבחר "פסקת הייתה כ�
 בקבוצה האתנית הביא לגידול אוכלוסילהיא נועדה . יהודי�נטליז� בדלני פני��פרו

 
 .)הוספהההדגשה  (1250' בעמ, ש�  178
 . )הוספהההדגשה ( 1252' בעמ, ש�  179
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 בקרת אוכלוסי בקרב קבוצות להפעיל בבד ובד,  ממוצא אשכנזינשי�של , "נכונה"ה
   180. ממוצא מזרחינשי�: קרי,  ועניותנחשלותחברתיות 

 מפתיע שביטולו של הסעי� הסוציאלי נעשה בעיד של מהפ� פוליטי שבו נבחרה לא
 181.כה ונתמכה במידה רבה בידי יהודי� מזרחי�לראשונה בישראל ממשלת ימי שתמ

�לגורמי� בממסד הפוליטי והציבורי אשר ראו בו כמי שמכריח " העלה את הסעי� "הסעי
לצד גורמי� בממסד הדתי אשר קראו תיגר על החריג , נשי� ע� מצוקה כלכלית לבצע הפלה

 המסמלשיח  הלכתיי� ויותר משיקולי� תודעתיי� המתנגדי� י�המצוקתי פחות משיקול
שהציג ,  הבריאות אליעזר שוסטקשר 182".ברוכות ילדי�"ולא כ" מרובות ילדי�"משפחות כ

 השימוש עלנקב בנתוני� , תאת החוק לביטול הסעי� הסוציאלי לפני הכנס
בסעי� הסוציאלי וטע כי הכוח המניע ביסוד ההצעה לביטול הסעי� הוא " אקטיבי�ההיפר"

 שהוא גובל כמעט ע� היתר יריור כל כ� רחב להפסקת הפותח שע"ניצולו לרעה באופ ה
 מלוגיקת צידוק זאת עולה כי מאחורי הרצו לבטל את הסעי� 183".ולזה לא נתכוונו, כללי

 ה – לשחרור נשי� מכל שכבות החברה המרכזי ההיתרהסוציאלי עמדה התבססותו כתנאי 
 תומכי�". מיותרות"לות וה אשכנזיות המבצעות הפ" מותרות"מזרחיות המבצעות הפלות 

 אישו� אידאולוגי נוקב נגד השמאל הישראלי כתב ניסחו א� הסעי� הסוציאלי ביטול ברבי�
 חיסול המצוקה והנחשלות –שנתפס כאחראי לסעי� ולמדיניות שלשיטת� ארגנה את הגיונו 

   184. חיסול הנחשלי�באמצעות
בחר להכריז על ביטול  כדי כ� היו הדברי� טעוני� עד שראש הממשלה מנח� בגי עד

 למרות התנגדות כ� 185.הסעי� כהצבעת אמו בממשלתו המחייבת את כל חברי הקואליציה
כולל פנייה נרגשת של הפילוסופית , עזה מצד ארגוני הנשי� לביטול הסעי� הסוציאלי

 זה סיי� את חייו הסטטוטוריי� יתרתנאי ה, בובואר לראש הממשלה�הפמיניסטית סימו דה
הניסיונות התקופתיי� לשחזר את הסעי� הסוציאלי ,  להלכה186.אחר שנחקקכשנתיי� ל
,  למעשהאול� 187".חוסר תקינות פוליטית"בי היתר בנימוק מאיר העיניי� של , נדחו כול�

 
 Yali Hashash, Medicine and the State: The Medicalization of Reproduction in Israel, inראו   180

KIN, GENE, COMMUNITY: REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AMONG JEWISH ISRAELIS 271, 275 
(Daphna Birenbaum-Carmeli & Yoram S. Carmeli eds., 2010) ;Yishai, Hidden Agenda, לעיל 

 . 209, 206' בעמ, 88 ש"ה
לעיל , Yishai, Hidden Agenda ראו להרחבה. 40 ח"ס, 1980–�"התש, )8' מס תיקו� (העונשי� חוק  181

 .44–43' בעמ, 25ש "לעיל ה, Yuval-Davis, Demographic Race; 201–200' בעמ ,88ש "ה
,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלותאמיר ; 789 'בעמ, 90ש " הלעיל, "ההפלותחוק  "ושושי אמיר ראו  182

 .172–171' בעמ, 29ש "הלעיל 
 )). �"התש (179–177, 87כ "ד, קריאה ראשונה (1978–ח"התשל, )5' תיקו� מס(חוק העונשי�   183
 .167ש "לעיל ה, "מגדר ומשפט, מזרחיות" יפת ראולדיו� בסיבות לביטול הסעי� הסוציאלי   184
 .175' בעמ, 29ש "ה לעיל,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלותאמיר   185
 .171' בעמ, ש�  186
 הצעת חוק לתיקו� דיני (2003הצעת החוק האחרונה בעניי� זה נדחתה בשנת . 221–220' בעמ, ש�  187

ה "התשסכ "ד; 2003–ד"התשס, ) החזרת הסעי� הסוציאלי כעילה להפסקת הריו�–תיקו� (העונשי� 
114–115.( 
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 הפורמלית מספר החוקי� המשי� הסעי� הסוציאלי לשמש בפועל בסיס תוקלמרות מחי
   188.ל מהפסקות ההיריו בישרארבות לרשמימוסווה ולא 

נודעת חשיבות רבה לניתוח ,  להדגיש כי למרות שהסעי� הסוציאלי בוטל זה מכבריש
 ביטו יפעת כפי ש. בהגיונושהוצפנה אוריינטליסטיתהיסטורי המפרק את האידאולוגיה ה

ההכרה בכ� שההפליה אכ התקיימה עשויה להוות בסיס לדיו על אודות : " להסביריטיבהה
, אול� מעבר לכ�. אפילו אי היא נמשכת כיו�, עבר�ייתתוצאותיה הנמשכות של הפל

היא לרוב אינדיקציה טובה לכ� שהיא ממשיכה [...] עובדת קיומה של הפליה בעבר 
 ביטולו למרות,  אכ189". או מתוחכמת מבעברתג� א� בצורה נסתר, להתקיי� בהווה

ה המוגזעת  בפעפוע וחלחול של האידאולוגיהבחיהרשמי של הסעי� הסוציאלי נית ל
 ההסדרה של הזרעה את שחקרהספרות . רשמיי��שברקעו ג� להסדרי� לא פורמליי� וחצי

 ועקיבה על מדיניות רפואית לא כתובה א� ברורה מדווחת, למשל, מלאכותית בישראל
 כ� 190. נשי� מוכוונות לבחור בתור� זרע התוא� את המוצא האתני והעדתי של הא�לפיהש
מונצחות קטגוריות אתניות מובחנות ומתאפשר ,  מעורבי� של צאצאי�הולדת�נמנעת "

 יש 191".הללו אל תו� נישות קיימות בחברה הישראלית' שידוכי�'שיוכ� הנוח של צאצאי ה
 לעשות ודורשי� מתור� זרע להוכיח שירות צבאי כתנאי מקדי� מגדילי� שא�בנקי זרע 

הוא תמה שעוברת ) דייהו�ג� א� לא פני�(לאומי �טוהר אתני חו�,  למעשה192.לתרומה
 את הא� הנושאת להיות יהודייה מחייבחוק הפונדקאות :  פריו שוני�בהסדריכחוט השני 

 כשירות שהחוק מוכ תנאי ,הרוחני של העובר שהיא נושאת" טוהר"כדי לא לסכ את ה

 
 .452–451' בעמ, 89ש "לעיל ה, "לחקיקה צודקת, שאי� בה צדק, מנגישות חלקית "רימלט  188
 80, 75 ד משפט מעשי" בי� הגלוי לנסתרהמזרחי� בישראל : על טיבה וטובה של הפליה"יפעת ביטו�   189

 Gad Barzilai, Analysis of Israelis [Jews and Arab-Palestinians]: Exploring Law ראוכ� ). 2011(
in Society and Society in Law, 11 INT’L J. L. & CONTEXT 361, 370 (2015))  המסביר כי ניתוח

 של האידאולוגיה יעתוקשו� את מנגנוני הייצור והשביקורתי של ההיסטוריה המשפטית מסייע לח
 ).המשפטית השלטת ולהערי� את עלויותיה והשלכותיה ההיסטוריות בישראל דהיו�

190  KAHN , קשה להימנע מ� התחושה שההקפדה על טוהר אתני מונחית מהטיה . 37' בעמ, 5ש "הלעיל
עדתי לש� הפחתת שיעורי �ייתה צפויה לתמו� בעירוב חומר גנטי בי�המדיניות המתבקשת ה. מוגזעת

 בכ� שהפרעות גנטיות רווחות בעיקר בקרב יהודי� חשב בהתבייחוד, מומי� מולדי� ומחלות תורשתיות
. שיקולי טוהר אתני באי� לידי ביטוי בולט ג� בדחייה המוחלטת של זרע ערבי). 38' בעמ, ש�(אשכנזי� 

 אינוכיוו� שלפי ההלכה זרע של גוי (יהודי �ליות רבות מעוניינות בתור� זרע לאנשי� ישרא, כידוע
תרומת זרע מגוי מיובאת ).  נפתרת בעיית הנישואי� של צאצאי� כאלהבכ�ו, מצמיח זיקה אבהית

' מבע, ש�(" א� אחד לא רוצה זרע ערבי"שכ� , פלסטיני� נלקחת מאזרחי ישראל הואינהמארצות הברית 
 נדחית לטובת פלסטיני� ברוב המקרי� תרומת זרע מתורמי� תסוציולוגי מצא שפרדוקסלימחקר ). 108

 החשש מפני אסימילציה את וסטיניפל�מה שממחיש את עומקו של הסכסו� היהודי,  גרמני�זרעתורמי 
 ).109' בעמ, ש�(דמוגרפית 

191  Ellen Waldman, Cultural Priorities Revealed: The Development and Regulation of Assisted 
Reproduction in the United States and Israel, 16 HEALTH MATRIX 65, 86 (2006) )התרגו� שלי ,

 .)י"קכ
 )9.2.2012( בריאות – האר�" באסותא מקבלי� תרומות זרע רק ממי ששירת בצבא" אב� ד�  192

http://bit.ly/2SEbklP . 
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 ג� חוק תרומת ביציות דורש כי התורמת תהא 193.למחול עליו רק כשמדובר בזוג לא יהודי
מחזיק אחר העיסוק הכפייתי בזהות ההורי� �חרה וחוק האימו� מ194,ל הנתרמתבת דתה ש

,  לאמ� ילד גוירשאי� אינ�הורי� יהודי� : לאמור, דתי�והתאמת� הדתית ופוסל אימו� בי
   195. לאמ� ילד יהודיכשירי� אינ� יהודי�והורי� לא 
 שבו , האחרונות א� נחש� תהלי� משעתק של מעי שימור באמצעות שינויבשני�

שמכוחו נשי� , האתיופית הִהתרבות על פיקוח מומר בהמזרחית הִהתרבות על הפיקוח
מחקר שנער� ,  למשל196. היהודיתהאימהות ייררכייתממוצא אתיופי מונחתות לקרקעית ה

  ננקטה מדיניות פיקוח אאוגנית של ריסו ילודה בקרב כי דיווח" אשה לאשה"מטע� ארגו
, פרוורה�ויבו הנשי� ליטול אמצעי מניעה מסוג זריקות דפויוצאות אתיופיה שבמסגרתה ח

 הספקה", אכ 197.עזרה כלכלית וא� רישיו עלייה לישראל, פ יישלל מה טיפול רפואי
" אחד מגורמי המפתח"אתיופי הוערכה כממוצא של אמצעי מניעה לנשי� " אגרסיבית

 דפוס 198.ר האחרו בשיעורי הילודה בקהילה האתיופית בעשו50% בתלירידה התלולה 
כפי שהראתה .  כאמצעי לצמצו� הילודה בקרב נשי� מזרחיותבעברפעולה דומה הופעל 

 
 כ� .)הפונדקאות לחוק) 5(2' ס (דתית להתאמה הדרישה על לוותר נית�, יהודי� אינ� להסכ� הצדדי� א�  193

שולמית  (126, 115  הריו� מסוג אחר"יסוד כזכות הרביהחופש  "בנדור ואריאל אלמוג שולמית ראו
 Michael M. Karayanni, In the Best Interests of the; )1996, רכי� עוזאב�אלמוג ואבינוע� ב�

Group: Religious Matching Under Israeli Adoption Law, 3 BERKELEY J. MIDDLE E. & 

ISLAMIC L. 1, 65 (2010). 
 הפרקטיקה הנוהגת בעניי� תרומת ביציות מגלה טפח ג�. לחוק תרומת ביציות) א)(3)(ה(13 'ס  194

אלא רואה בו נתו� רלוונטי ,  שאינה עיוורת או ניטרלית למוצא עדתי–מהמדיניות האתנית הסמויה 
על כל "נשי� המעוניינות בתרומת ביצית נדרשות לחתו� על כתב ויתור : לת שיקול הדעת הרבייתיבהפע

מבחירת הביצית והתורמת או סגולותיה [...] טענה או תביעה מסוג כלשהו בכל הקשור או הנובע 
  של כתבנוסחו" (נמנית היא עימה העדה או מוצאה אר�, הגופניות, הרוחניות, התורשתיות, האישיות

 )).2004 (112 בי� דת למדינה: וירושה משפחה, אישי� דיניהוויתור מצוטט אצל מיכאל קורינאלדי 
 . 193ש "לעיל ה, Karayanni  ראוזה סעי� לניתוח. 1981–א"התשמ,  לחוק אימו� ילדי�5' ס  195
196 Remennick ,210–209' בעמ, 5ש "ה לעיל. 
 נשות בקרב השימוש מדיניות על: זריקה באמצעות הנית� הריו� למניעת אמצעי :פרוורה דפו אייל חדוה  197

יצוי� ). 2009, חיפה פמיניסטי מרכז – לאשה אשה ארגו� של ח"דו( בישראל האתיופית הקהילה
 הוא שכ�, מחקרית מבחינה מבוסס נואי הדוח כי סבורה הבריאות במשרד האישה לבריאות שהמועצה

 לנשי� פרוברה�דפו מת� סוגיית פידלמ� איתי (מייצג מדג� שאינ� בלבד נשי� �40כ של מתשאול מורכב
 2013 בשנת הוגשה, הפרשה חשיפת ע�)). 2013, והמידע המחקר מרכז, הכנסת( 21 ,2 אתיופיה יוצאות
 בטענה החולי� מקופות שלוש נגד אתיופיה תיוצאו נשי� מטע� המשפט לבית ייצוגית לתובענה בקשה

 שפורס� לאחר, לבקשת� נמחקה הבקשה. האתיופית הקהילה בקרב ילודה ריסו� של מדיניות נקטו ה� כי
 במת� המדינה מעורבות על בחקירה לפתוח המדינה למבקר קראה הכנסת של הבריאות ועדת: "כי

 פורס� (כללית חולי� קופת' נ לאסי 61121�01�13) 'מר מחוזי (צ"ת" (האתיופית מהעדה לנשי� זריקות
 לקבל חויבו מאתיופיה עולות כי מצא לא אומנ�, 2016 בשנת שפורס�, המבקר דוח)). 14.1.2014, בנבו

 הנילונות הנשי� נחקרו ולא, בלבד חלקי הוא שנעשה הבירור אול�, לרצונ� בניגוד היריו� למניעת זריקות
, המדינה מבקר חוק לפי לביקורת כפופי� ושאינ� הטענות ופנוה שכלפיה� מרכזיי� גופי� לא וא�

 ע� בשיתו� טבקה עמותת פנו, החקירה קוצר לנוכח). וינט'הג וארגו� היהודית הסוכנות (1958–ח"התשי
המבקר דוחה את העדויות של " לי ירו�  ראולדיו�. אלה שורות כתיבת בעת �"לבג בעתירה תמורה מרכז

 .http://bit.ly/2P1gnie )19.1.2016(  חינו�– האר�" ו לקבל זריקה למניעת הריו�עולות מאתיופיה כי חויב
 ).2016 (36 מסכ� ח"דו אתיופיה יוצאי נגד הגזענות למיגור הצוות משרד המשפטי� ראו כ�

 .165' בעמ, 56ש "הלעיל , טל  198
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הנתפסות " חשודות "אימהותהממסד הרפואי ביקש למשטר את גופ של , יאלי השש
עליה ועל איברי " בתיווכו של אמצעי מניעה המאפשר פיקוח חיצוני אחריותכחסרות 

נשי� " במידה רבה את שליטת על נטילתו בהיות ואשר מפקיע, "הרבייה שלה
  199".פרימיטיביות שלא יכולות לקחת אחריות בחיי היומיו�

 הולכותלאחרונה .  אתיופיה ה מושא לבקרה וביקורת דמוגרפיתיוצאות רק נשי� לא
 ילודה בישראל וליישו� מדיניות לעידוד הציבוריות וכניות הקריאות לביטול התמתגברותו

שהופכי� את , בקרב המגזר החרדי והמגזר הבדואי" יציבות דמוגרפית"של תועלתנית 
נטע כי המשפחות ,  למשל200.לשיאנית בכל מדד של מצוקה כלכלית, לפי הטענה, ישראל

עוני ועצלנות שבגינה , הגדולות והקצבאות שתומכות בה יוצרות תרבות של תלותיות
בריא בעל �מצב לא"ומ" � וגדלע� ציבור מוחלש שהול, מאכלוס יתר"ישראל סובלת 

 באיכות להשקיע –הגיע הזמ לסבסד החלטות מקיימות  "ולכ, "תוצאות חברתיות שליליות
 לפי 201.ולעודד הורות אחראית" החיי� של הישראלי� ולא בכמות החיי� שה� מייצרי�

במקרי� אלה אינה אלא " בהלת האוכלוסי", שליט ואחרי��הפילוסו� הסביבתי אבנר דה
   202.דה של סלידה מוסווית ומוגזעת מפני התרבותו של האחר התרבותיתול

 מותו של הסעי� הסוציאלי האידאולוגיה שהנחתה את הגיונו הבדלני למרות,  כי כהנה
לאומיי� , לובשת צורה ופושטת צורה ולוכדת ברשתה מיעוטי� אתניי�, עודה חיה וקיימת

 .ודתיי�

* * *  
 שאינה חובה מבטא גישה מהותנית וכוללנית אימהותבר הצו הקטגורי בד,  של דברסיכומו
המתח הרוחש בי ,  שראינוכפי.  לשניות הטבועה במדיניות הרבייה היהודיתרגישה

התווה בישראל מדיניות ילודה , בי האידאולוגיה לסדקיה, טליז�נ�נטליז� לאנטי�פרו
 כחלק ממהל� . לש� השבחת איכותההאוכלוסייה בגודלאאוגנית שמטרתה לשלוט �מעי

, ערכי ע� רישיו שימוש ותנאי קבלה� הישראלית בנויה כמיצב מובח ודוהאימהות, זה
ולא כל , לא כל אישה יהודייה זכאית להיכנס אל מוסד האימהות: המבוסס על הדרה והכלה
נטליז� כפוי � גיסא משטר ההפלות הוא אוסרני ומפעיל פרומחד. אישה רשאית לצאת ממנו

 שהרו ילד נכו מהאב הנכו בקשר הזוגי הנכו ובגיל אות נשי�, "ויותרא"כלפי נשי� 
זכות להפלה היא כה מצומצמת עד כי הובילה להתפתחות פרקטיקה של אכיפת . הנכו

כמחצית מהפסקות ההיריו בישראל , לפי חלק מההערכות: החוק באמצעות עקיפתו
 לאבי הפלות חוקיות להפלות  הגבוה ביותר היחס –מבוצעות במחשכי שוק הפלות אפור 

 
; 26' בעמ, 197ש "ה לעיל, אייל ראו כ� ).י"קכ, ישלהתרגו� ( 276' בעמ, 180ש "ה לעיל, Hashashראו   199

, עבודת גמר לקבלת תואר דוקטור (ההיסטוריה של הגלולה למניעת הריו� בישראלאושרית יקנה 
 ).2011,  היחידה ללימודי� בי� תחומיי�–איל� אוניברסיטת בר 

 .66' מבע, 56ש "לעיל ה, טל  200
 .389–387, 145–144' בעמ, ש�  201
 AVNER DE-SHALIT, THE ENVIRONMENT: BETWEEN THEORY AND PRACTICE כללי ראו למבט  202

(2000). 
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המאופיינות , "חשודות"כאשר מדובר באימהות ,  גיסאמאיד� 203. בעול� המערביחוקיות
 כשירהחוק מ: נטליז� סמוי�משטר ההפלות מפעיל אנטי, בשוליות ובאחר!ת חברתית

הפלות ג� בשלבי ההיריו המאוחרי� ביותר ובמנותק משיקולי הגנה על פוטנציאל החיות 
האיכות , בתמצית 204.הסדר משפטי שאי לו אח ורע בקרב מדינות המערב, ברשל העו

 להחלת חסרהממוסגר בי החלת , המתעתעת של חוק צר מדי ורחב מדי בעת ובעונה אחת
מכונ את התפקיד האימהי בישראל כמנגנו דיאלקטי , במתח שבי כמות לאיכות, יתר

  .נטליז� הבדלני� בשירות אתוס הפרומכיל–מדיר

  על עבודת האימהות ודיני הגבריות: בש� האב. ג

שמטילי� על נשי� מחויבות לדאוג לאיכות הגנטית והרוחנית של , לעומת דיני ההפלות
פיקוח על האיכות :  תפקודי של אחריות נשיתבד מוסיפי� עוד רודיני המשפחה, צאצאיה

שבו נשי� , המבנה המשפחתי שדיני הורי� וילדי� אוכפי�. החברתית של היילודי�
מתנה את מימושה , מחברתות את הילדי� שעה שהגברי� מספקי� את צורכיה� החומריי�

מימוש ייעוד , דהיינו. של האזרחות הנשית הנורמטיבית לא רק בִהתרבות אלא ג� בִתרבות
הכרוכה במימוש איכותי של , הביולוגי של נשי� מומר במערכת ציפיות ממשטרת נוספת

 
 את מזהה אשר (462' בעמ, 89ש " הלעיל, "לחקיקה צודקת, שאי� בה צדק, יתמנגישות חלק "רימלט ראו  203

, שטופלר; 207 'בעמ, 88 ש"ה לעיל, Yishai, Hidden Agenda; ")עקיפה באמצעותאכיפה "ה תופעת
, החוקיות ההפלות של לזה דומה חוקיות הלא ההפלות מספר כיהמציינת  (491–490' בעמ, 3ש "הלעיל 

 ).פחות קיצוניי�, אחרי� אומדני� של קיומ� על ג� מצביעה כי א�
 ההיריו� הפסקת מועד על מגבלה כל מטיל שאינו בעול� היחיד החוק אולי הוא הישראלי ההפלות חוק  204

; 805' בעמ, 90ש "ה לעיל, "חוק ההפלות" אמיר ושושי ראו (ההיריו� גילל הקשורי� משיקולי�
 בשנת הוצאו שבה� שהמעודכנות – הבריאות משרד בהנחיות רק). 51' בעמ, 5ש "הלעיל , דולב�השילוני

 על�ועדת רק, להיריו� �24ה השבוע למ� החל כי ונקבע, שוני� היריו� שלבי בי� מדרג נוצר – 2007
 יותר מעט מחמירי� קריטריוני� ולפי חיות�בר עובר של היריו� הפסקת לאשר מוסמכת היריו� להפסקת

)� גבוהה לקיומה כשההסתברות בתפקוד בינונית מגבלה של ברמה להיות צרי� בעובר המו�, למשל כ
)). 19.12.2007" (החיות בשלב הריו� להפסקתועדות  "23/07 הבריאות רדמש ל"מנכ חוזר) (�30%מ

ל "הקוראת נותרת ע� התהייה מדוע נקבע הסדר רגולטורי כה עקרוני בדר� המפוקפקת של חוזר מנכ
 בכ�, לטעמי. עצמו החוק שינוי של המל� בדר� ולא, האפשרי ביותר הנמו� הנורמטיבי במדרגהמצוי 
 שלפיו, הבדלני נטליז��הפרו אתוס את המחזק, מסול� מסר לשדר כולתוי את ההפלות חוק משמר

 – אלה הנחיותעוד יש לציי� כי . מגבלה כל וללא עת בכל לסיימו רצוי אזי, למדינה רצוי אינו כשהיריו�
 הוביל שבפועל רגולטורי שפתיי� כמס הוכחו – חוקיות� על מונח כבד ושצל סמכות בחוסר שנחקקו
 נענות, ביותר המאוחרי� בשלבי� אפילו, היריו� להפסקת הבקשות מ� 99%–�98%כ שבה לתוצאה

; 176–175, 111' בעמ, 56ש "לעיל ה, אביר�� ליפשי�;123 'בעמ ,150 ש"ה לעיל ,Mor ראו (בחיוב
Amir Aviram et al., The Effect of a Policy Change on Late Termination of Pregnancy in 

Israel, 125 INT’L GYNECOLOGY & OBSTETRICS 142 (2014) ; מספר ההפלות בהיריו� גדל"ד� אב� ,
 השנוי תוקפ� על .http://bit.ly/2Jwsfmq )28.3.2013(  בריאות– האר�" ועמו המחלוקות הרפואיות

 תקנת את משק� העונשי� בחוק הקבוע הריו� הפסקת נוהל הא� "גרי� יוסי  ראוההנחיות של במחלוקת
הא� הוראות חוזר המנהל הכללי יכולות "יונת� דייויס ; )2008 (187, 39 ומשפט רפואה" ?הציבור

שאי� בה , מנגישות חלקית "רימלט; )2008 (203, 39  ומשפטרפואה" ?לשמש מכשיר להגנה משפטית
 .458–455' בעמ, 89ש "יל הלע, "לחקיקה צודקת, צדק
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לעצב את בחירותיה� , לחברת ולהכשיר את ילדיה, ישה לחנ�על הא: התפקיד האימהי
   205.המוסריות ולהדרי� אות� בנתיבי המוסר והמעורבות האזרחית

שהבנה את משוואת ,  בדיוני� סביב חוק זכויות האישהכבר למצוא לכ� נית הדי�
ועל ",  נשי� זכאיות לזכויות בשל השתתפות בחובותפיה שעל הנשית חובות�הזכויות

במלוי חובתה וזכותה של א� עברייה ובחלקה ", כפי שהצהיר שר המשפטי� דאז, "�כול
 206".להקרבה עצמית, יתלגבורה נפש, בטיפוח הדור הצעיר באר� ובחינוכו לזקיפות קומה

אשר ,  סביב חוק גיל הנישואיי� הפרלמנטריבדיוני� א� מטע רעיוני מוצא את ביטויו אותו
יקנית הציונית כמי שכוחה אינו בפריונה אלא ביכולתה הבנו את דמותה של הא� הרפובל

צריכה , הא�, שהאישה ודווקא האישה, מורי� ורופאי� יסבירו לנוער: "לשמש א� ראויה
 הרי לא ]...[  בזכותהעלההע� כולו ית, כי ִא� היא בעלת תרבות. להיות בעלת תרבות גבוהה

אשר , יח לגדל באר� דור בריא וחזקאלא נצל, רק נשוב בזכות זו אל חיי כבוד ויקר במשפחה
�  207".יהיה לתפארת לע� ולאר

 המשמורת ומזונות הילדי� משרטטי� את המסגרת המשפטית המובהקת ביותר דיני
 לדתבי הכושר הביולוגי ל, המארגנת את האזרחות הנשית על הציר שבי רבייה להקרבה

מודל דיכוטומי של א� בתיווכ� המשפטי נרק� . לגדל�ילדי� לבי הכשירות התרבותית 
 וכמתנסחתיומית �ויו�ביתית ,  כפרטיתהאימהותמטפלת ואב מכלכל המבנה את עבודת 

 את מגדירהמשפט הישראלי ,  שיבואר בהמש�כפי 208.במונחי� של מסירות והקרבה
תו� דבקות אנכרוניסטית , האימהותהתרומה הנשית לקולקטיב במונחי� של ביצוע עבודת 

תני הכובל נשי� לתפקידי המגדר המסורתיי� ומסמ אות מהו�בכלל משמורת נשי
הדוחה את אידיאל הניטרליות ,  זהמשפטי ממער� כחלק 209.כמטפלות הטבעיות בילדי�

ר� הציפיות הנדרש מ התפקוד ההורי הנשי גבוה לאי ערו� מזה , המגדרית של ההורות
� מוכפפות לסטנדרט חוקרות וחוקרי� רבי� הראו בהקשרי� שוני� כי נשי. אבותהמוצב ל

וולונטרי , הרואה באימהות חובה קשיחה ותובענית ובאבהות מעמד נזיל, שיפוטי מחמיר
 דיני מזונות ילדי� חוברי� לדיני המשמורת בחבל טבור משפטי המזי את 210.ופריווילגי

 
 .581' בעמ, 30ש "הלעיל , " רעהאמא,  טובהאמא "רימלט  205
 ).א"התשי (2004, 9כ "ד  206
 .146' בעמ, 4 ש"לעיל ה,  מופיע אצל מלמד ושנהבהציטוט  207
 .43–40' בעמ, 35 ש"לעיל ה,  הקר ראווס הא� הטובה ובעיצובו בישראללדיו� במית  208
209   �הדיו� בנושא משטר המשמורת הראוי בישראל ובתוקפה הפמיניסטי של חזקת הגיל הר� הוא סבו

שמורת במאמר אחר הבעתי את דעתי כי כלל המ. החורג ממסגרת מאמר זה, ודורש עיו� מעמיק ונפרד
 ראו(הוא חזקת המטפל העיקרי , בהתחשב בדי� החל על כלל דיני המשפחה בישראל, הראוי בעיניי

Karin Carmit Yefet, Feminism and Hyper-Masculinity in Israel: A Case Study in 
Deconstructing Legal Fatherhood, 27 YALE J. L. & FEMINISM 47, 87–88 (2015)) להל� :Yefet, 

Feminism and Hyper-Masculinity in Israel.(( 
 והניתוח ,)2003 (769) 2(ג"מ התשס"פ, פלונית'  ישראל נמדינת 178/02) 'מחוזי חי(פ "ראו למשל ת  210

 וכ� ,600–588' בעמ, 30ש "הלעיל , " רעהאמא,  טובהאמא "רימלט: מאיר העיניי� של פסק הדי� אצל
בעתה על האירוניה שבה פסק הדי� המנחה בעניי� פרשנותה של עבירת ההתעללות נית� בהקשר נשי הצ

 ההתעללות מקרי שלפי שרוב� המכריע  על כדי להעביר מסר חינוכי בדבר התנהגות הורית ראויה א�
 ה� ואבהות אימהות (43–40' בעמ, 35ש "לעיל ה,  הקרראו כ�). 605' בעמ, ש� (גברי� בידי מבוצעי�
 – בישראל ההגמוני ההורות שיח לנוכח מועצ� נשי� על המוטל העול). שונה תוכ� בעלי תפקידי�



  ט"תשע מח משפטי�   כרמית יפתקארי�

566  

דיני� אלה מבטיחי� לנשי� תזרי� . הפרקסיס ההורי של גברי� ונשי� במשפחה הממוגדרת
 מדרבנת יהוה� ממלאי� פונקצי, דמי מזונות בתמורה לעבודת הטיפול האימהיתשוט� של 

   211.ומכווינה המתעלת נשי� להתמסר למוסד המשפחה ולא לשוק התעסוקה
 מזונות ילדי� המחוללות שינוי עמוק ני רקע זה אבקש לבחו התפתחויות חדשות בדיעל

לפי המגמה , פי שאראהכ. גבריות והורות, בהגדרות המשפטיות המוכרות של נשיות
מומשגות " חשודות"טענות לאבהות כפויה ולנסיבות היריו , המסתמנת בפסיקה

ובכוח להביא להפחתת שיעור החיוב וא� לאיו כולל של , כרלוונטיות לחובת המזונות
 טאהמב, בחידוש הפסיקתי גלו� ג� שינוי תפיסתי, לטענתי. אחריותו הכלכלית של האב

בתי המשפט סטו לא רק מ הצו : ות יסוד של המשפט הישראליסטייה משתי פרדיגמ
 ומהפסיקה המושרשת המסמנת נשי� כמטפלות אידיאליות חובה אימהותהקטגורי של 

אקונומי של �בתי המשפט א� סטו מ הפסיקה שהתוותה בדקדקנות את המודל הביו. בילדי�
טייה פרדיגמטית זאת ס. הגבריות המוכתב לגבר הישראלי�האבהות כחלק מארכיטיפ היפר

המטעי במשמעות מחודשת את , נטליז� בדלני�על שני ראשיה היא ביטוי מועצ� של פרו
  ". יריו הרישיו"המושג של 

 נשי� מסוימות מבני� המזונות דיני שלהל יתחקה אחר אופני הפעולה שמכוח� הדיו
 המהפכה בדיני א� כדי להבי לעומק את היקפ� של ניצני.  לגידול ילדי�ראויותכלא 

  . הגברי של המשוואה המגדריתבצד תחילה יש למקד את העדשה המחקרית ,המשפחה

   כארכיטיפ של הגבריות ההגמונית בישראל גבריות�היפר. 1

 של הגבר במונחי� של קשר ההורי תפקידוהממשיג את , אקונומי של האבהות� הביוהמודל
" גבריות� של היפרארכיטיפ"מכנה הוא אב הפינה של מה שאני , גנטי ותרומה כלכלית

גברית כפי �הדיו שלהל יעמוד לראשונה על תורת המשפט ההיפר. במשפט הישראלי
ויעסוק בפירוק המפעל המשפטי המתוחכ� , שעוצבה בהשראת האידאולוגיה הציונית

על רקע זה אנתח את החריגות של . אקונומי צר ומהותני�המארג את האבהות לפי מודל ביו
ענ� משפטי זה �נת האבהות הכפויה שבדיני המזונות ואציע כי הסטייה של תתדוקטרי

נטליז� הכוללני לטובת אתוס �מפרדיגמת האבהות ההגמונית נועדה לקעקע את מיתוס הפרו
  .ראויה אימהות של במודל החובה אימהותנטליז� בדלני ולהמיר את מודל �של פרו
�את הציונות כתמונת ראי של  � הציונית חשהתנועה על המחקר הביקורתי גו

 לתפיסת עול� אנטישמית ומיזוגינית שציירה את היהודי הגלותי יההאנטישמיות וכריאקצי

 
 ההו� לפי הנשי ההולדה בכוח התבוני והשימוש ההורית ההשקעה של האיכות מודגשי� שבמרכזו

 והחינו� הטיפול עבודת של יראו בסטנדרט לעמוד היכולת ולפי, למשפחה הזמי� והכלכלי האנושי
 ).203–202' בעמ ,5ש "הלעיל , Remennick (הטובה הא� מ� הנדרשת

, הכנסה הבטחת חוק(משטר הגיבוי המשפטי של מזונות ילדי� מכוח חוק ביטוח לאומי , הלדוגמ  211
 התחלתי מסכו� יותר רוויחותמ נשי� א�: אלה תפיסות אוכ�, האב בנעלי הנכנס, )1980–א"התשמ
 מוחלטת ליציאה או פחות מכניסה עבודה לחיפוש הילדי� מזונות על ויתור בי� לבחור חייבות ה�, מסוי�
 עצמ� את לכלכל יכולת� ועל השכלה רכישת על לוותר נשי� מעודדת זאת בחירה. התעסוקה משוק

 מהסו� החמישי במקו� מדורגת ישראל �OECDה נתוני שלפי פלא אפוא ואי�, יד� משלח באמצעות
את� לא מבלי� : OECDהנתוני� המטרידי� של " ויסברג הילה ראו (נשי� של העגו� התעסוקה בשיעור

 ).The Marker )4.1.2012( http://bit.ly/2SDY00M"  רק עובדי�– �ולא ישני
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שחלחל ונצרב בתודעת� של ,  לפי שיח הסטראוטיפי� האנטישמי212.מנוו ותלותי, כנשי
סוג והגברי� היהודי� הובנו כ, הע� היהודי כונ כגזע נשי, אבות הציונות והוגיה הרוחניי�
 ברית מצוות הומשגה מעול� דימויי� משפיל זה כחלק 213.של מי שלישי בקיו� האנושי

ה בהיותה גור� לדימו� המעלה , המילה כגולת הכותרת של פרקטיקה יהודית מסרסת
 נתכוננהברית מילה .  בפאלוס ובגבריותו של הזכרמתהאסוציאציה לווסת הנשית וה בפגי

 אפילו האיבר הנשי that cripples a male by turning him into a Jew”.214“  נשיכאקטאפוא 
ואוננות נשית , "היהודי"כונה בעגה הווינאית בש� , הקליטוריס, ביותר בגו� האישה

 של היהודי כאיש משפחה תרמה התדמית 215".לשחק ע� היהודי"התנסחה במונחי� של 
הפורטרט . היהודית הרדוקציה האנטישמי של הגחכת הגבריות לתהלי� חלקה אתא� היא 

חיוור , אירופי היה של בחור ישיבה בעל גו� חלש�של היהודי הטיפוסי בשטעטל המזרח
הדומיננטיות . הנתמ� כלכלית בידי אשתו העצמאית והחזקה,  נשי ותלותיואופיורופס 

הנחזית של האישה היהודייה העצימה אפוא ביתר שאת את הסבילות והחולשה לכאורה של 
   216. היהודיברהג

 האבות המייסדי� של אצל עמוק כה הופנ�" היהודי היש" של והנלעג הנחות הדימוי
 הפנמתההמדינה עד כי אחד מסימני ההיכר הבודדי� המשותפי� לציונות על כל פלגיה הוא 

נורדאו ,  המסקוליניזציה של הרצלבחזו 217. הגבריות הפגומה של הע� היהודיתפיסתשל 
 הציונית כתנועה לשחרור הגבר שבמרכז יעדיה ההתנוע הובנתהואנשי רוח אחרי� 

 הנשית הגלותית ולחולל מהפ� מרפיסותו לשחרר את הגבר היהודי הרצו היההרעיוניי� 
, בצלמ� ובדמות� של יהודה המכבי, אידאולוגי שימיר את הזהות היהודית בזהות ישראלית

 של במרכזו 218. ושושלת הגיבורי� הנערצת במורשת ההיסטורית של ע� ישראלכוכבאבר 
 כל מה שמקודד כנשי דחיית דרישה לעמדה" בעיה היהודית" הציוני להפתרו

 
 DANIEL BOYARIN, UNHEROIC CONDUCT: THE RISE OF HETEROSEXUALITY AND THE ראו  212

INVENTION OF THE JEWISH MAN (1997); GEORGE L. MOSSE, THE IMAGE OF MAN: THE 

CREATION OF MODERN MASCULINITY 70 (1996) ;בבואה של –הציונות  "פלד רק� רינה 
:  הגרמניתהאנטישמיות" השני הריי� של בגרמניהעל היחס בי� ציונות לאנטישמיות : האנטישמיות

 בבואה של –הציונות "פלד : להל�) (2000,  בורוט ועודד היילברונר עורכי�יעקב (133הערכה מחדש 
, 11 יקורת ובתיאוריה" חיקוי, מגדר, ציונות:  הקולוניאלייכותנש� המס"דניאל בויארי� ; ")האנטישמיות

123) 2004 .( 
 ).2015( 870–869, 861 יט ועסקי� משפט"  קטגוריה חדשה במשפט הישראלי–משקל גו� "יופי תירוש   213
214 BOYARIN ,210' בעמ, 212ש "ה לעיל. 
קריאת פסקי הדי� בעניי� גיוס תלמידי הישיבות באמצעות : גברי� וגבריות, פמיניז�" ליבמ� עפאי� אתי  215

 ).2011 (367, 343 טז המשפט" תאוריות של גבריות
216  BOYARIN ,211' בעמ, 212ש "לעיל ה. 
 Zvi H. Triger, Between Zionism ;212ש "לעיל ה, "האנטישמיות של בבואה –הציונות  "פלד ראו  217

and Judaism: Family Law and the Intersection of Anti-Semitism, Misogyny, and Homophobia 
79, 147 (2004) (unpublished J.S.D. dissertation, NYU) (on file with author). 

 בתקומת ישראל עיוני�" הילכו שלושה יחד בלתי א� נועדו: גבריות ופמיניז�, ציונות" קמיר אורית ראו  218
 שילה מרגלית (454–445, 443 ב כר�מחקרי� חדשי� על מגדר ביישוב ובמדינה :  מגדר בישראל–

 בתנועת וסוציאליז� לאומיות? חברה תיקו� או אומה בני� שטרנהל זאב; )2011, � עורכי�"כוגדעו� 
 זמני�" לגופה של הישראליות: בי� הזמני� "חז�חיי� ; )1995 (35–32 1940–1904 הישראלית העבודה

68–69 146 ,149) 1999.( 
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 גבריות באמצעות שיקומו של הגו� וכינו מחודש של קיטוב ביסוס אגב, קסואליוהומוס
:  כאנטיתזה של היהודי הגלותיאפוא היהודי החדש הובנה 219.מגדרי וגבולות פטריארכליי�

המפגי , איש כפיי� ועובד אדמה, אמי� ואגרסיבי, ועז מבטשרירי , כגבר לוח� וכובש
באקט , גברית שנועדה לרפא את הגבריות הנחותה של היהודי היש�ביצועיות היפר
הגבריות ההגמונית ,  במילי� אחרותfrom zero to a hero”.220“  אותורומ�מטמורפוזי שי

  .גבריות�שנתכוננה בישראל היא ארכיטיפ של היפר
טביעות . הגבריות� של ארכיטיפ היפרבאכיפתו נכבדפט מילא תפקיד המש, לטענתי

האצבע של הגבריות ההגמונית נוסח ישראל ניכרות למשל בגישה המסורתית של המשפט 
, תובעות�לעומת יחס� של שופטי� כלפי נשי�.  הבטחת נישואיהפרת של העילהכלפי 

יחס , ה של עוינות שיפוטיתתובעי� נתקלו בחומה בצור�גברי�, שהתאפיי ברגישות רבה
 רפלקסיבית ורגישה ועל גבריותערכי המלמד היטב על הסלידה ממודל של �שיפוטי דו

,  אחרותבמילי� 221.הדרישה לסטואיות גברית ולחספוס וחוס רגשי מצד הגבר הישראלי
 לבלא רק ה,  הגו�ג� א�. הוא שובר הלבבות;  על לב שבורמתלונ אינוהגבר הנורמטיבי 

. והגו� הנשי כרבייתי, כמיניהגו� הגברי מובנה :  מתנסח אחרת אצל גברי� ונשי�,והנפש
המזמי גברי� ליהנות ממי נהנתני ומגביל נשי� "  הכפולהסטנדרט "וד ביסמונחתתפיסה זו 

 בייצוגי� משתק�יצרית ופעילה , פוטנטית המיניות הגברית כאומנימסגור 222.למי פריוני
הגדרת עבירת האינוס הופכת את ישראל למדינה , למשל. בריג�רמשפטיי� בעלי אופי היפ

הסדר , עלולי� להיאנס,  רק נשי�ולא, כמעט יחידאית בסרבה להכיר בכ� שג� גברי�
 ידי על מוחפ� לא לעול� א�, במי חפ� תמיד הישראלי שהגברהמשריש את התפיסה 

א� , בוגד באשתו בסלחנות לגבר הי�דיני הגירושי מתייחס,  מתפיסה זאתכחלק 223.מי
 תפקידו בעל("שלא מקיי� את חובותיו בחדר המיטות " מורד "לגבר רבהמייחסי� חומרה 

 
 YAEL S. FELDMAN, NO ROOM OF THEIR OWN: GENDER AND NATION IN ISRAELI ראו  219

WOMEN’S FICTION 190 (1999); PAULA E. HYMAN, GENDER AND ASSIMILATION IN MODERN 

JEWISH HISTORY: THE ROLES AND REPRESENTATION OF WOMEN 142 (1995); ZEEV 

STERNHELL, THE FOUNDING MYTHS OF ISRAEL: NATIONALISM, SOCIALISM, AND THE MAKING 

OF THE JEWISH STATE xii (1998); Erella Shadmi, Gendering and Racializing Israeli Jewish 
Ashkenazi Whiteness, 26 WOMEN'S STUD. INT'L. F. 205, 213 (2003) ;Triger ,217 ש"לעיל ה ,

 .OZ ALMOG, THE SABRA: THE CREATION OF THE NEW JEW (2000)  למבט כלליראוכ� . 213' בעמ
 Tamar Mayer, From Zero to Hero: Masculinity in Jewish Nationalism, in ISRAELI ראו  220

WOMEN’S STUDIES: A READER 97, 101 (Ester Fuchs ed., 2005) ;השרירי�יהדות  "נורדאו מכס" 
 ).1937–1936 (178–171, 170 1 כר�כתבי� מדיניי� :  נורדאו אל עמומכס

" 'שברו� הלב'לדג� ' הפיתוי הגברי'מדג� : נישואי� הבטחת שלהפרה  "חלבי וסלה גרוסקופ� עופר  221
 ).2005, אורנה ב� נפתלי וחנה נווה עורכות (117, 107 על אהבה משפטי�

לביטויי� המשפטיי� של תפיסת . 21' בעמ, 29 ש"לעיל ה,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלותאמיר   222
בי� : מיניות מגדר ומשפט חלק א" שולמית אלמוג וקארי� כרמית יפת  ראוהמיניות הנשית והגברית

 ).2015 (385 מה משפטי�" כלכלת מי� לקלקלת מי�
 ג� הנזקי� הפיזיי� שגברי� סובלי� מה� –הוא הדי� בנוגע לאלימות כלפי גברי� .  לחוק העונשי�345' ס  223

מה שגר� , עדויות לאלימות כלפי גברי� זוכות להתעלמות, לפי המחקר. ותרי� סמויי� מ� העי�נ
כלפי ) הרווחת להפתיע(על תופעת האלימות " (המגדר האיל�"לסוציולוגי� לכנות גברי� ישראלי� בש� 

יעל ( גברי� כקורבנות –  אילמתאלימות:  אסופת המאמרי� בספר הזה ראו אתגברי� ועל השתקתה
 )).ד"התשע, ה עורכי�"אביעד ויואב מזא�יק'ילצו
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 המוכר כאחת מעילות הגירושי המוצקות והמוצדקות ביותר בארסנל מחדל, ")לבעול
 גבר ועל בוגד גבר על הנזיקי אוכפי� א� ה� את השניות המשפטית דיני 224.החירויות הנשי

א� לא על ששכב ע� , ימהעל שלא שכב ע" בעלה" לאישה לתבוע את רי�מאפש ה�: מורד
  225.אחרות

 אב הראשה בפרויקט שיקו� הגבריות היהודית היה הניסיו לשחזר מבנה משפחה אול�
 האירופי� שבזו הנוצרי� –" אותנטיי�"פריווילגיה מגדרית שאפילו הגברי� ה, פטריארכלי

 טריגר כי הנרטיב צבי עיניי� טע מאירבמאמר .  ממנההופקעו –לדג� הגבריות היהודי 
 אימו� דיני ביסוד שעמד כרציונל הדתית הפוליטיקה את וקוו את הסטטוס המזהההמקובל 

יותר משחוק שיפוט , כפי שהוא מראה. פשטנינישואי וגירושי דתיי� הוא נרטיב חלקי ו
 שותפות אינטרסי� הריהו תוצר של, בתי די רבניי� הוא פועל יוצא של פשרה פוליטית

 יררכיי� הפטריארכלי של יחסי מגדר הימודלגברית בי דתיי� לחילוני� שהזדהו ע� ה
השתתת מערכת ,  אחרותבמילי� 226.שההלכה יוצקת אל תו� חיי המשפחה היהודיי�

 צירו התארגנה תורת משפט עלהיחסי� בי גברי� לנשי� על בסיס דתי היא נדב� מרכזי ש
 השפיע לא רק על עיצוב� של דיני הזוגיות הגבריות�היפר ארכיטיפ ,לטענתי. גברית�היפר

בהשראתו כונ תפקיד האב במשפט . אלא ג� על ההסדרה המשפטית של דיני הורי� וילדי�
  . אקונומי�כשהוא מושתת על המודל הביו

   של האבהותאקונומי� הביוהמודל:  אנטומיה לאוטונומיהבי�. 2

 של דמות האב כבנויה על צרהממדית ו�חד תפיסה  הישראלי אימ� במידה רבההמשפט
אקונומי של � למודל הביוהדוגמאות.  תוכ טיפולימשוללתתרומה גנטית וכלכלית ה

דיני טכנולוגיות הפריו מעלי� על נס את הרכיב . ונסתפק באחדות, האבהות ה רבות
אל מסגירה מדיניות תרומת הזרע בישר, למשל. הביולוגי כמרכיב מכונ בהגדרת האבהות

המשפט הישראלי מאפשר , מצד אחד. את שוליותו של האב כגור� מטפל וכהורה חברתי
 יההזרעה מלאכותית ג� במצבי� שבה� האב הביולוגי לעול� לא יוכל למלא את הפונקצי

כגו במקרה של שאיבת זרע מ המת או באמצעות מת היתר לאסירי עול� , של אב מטפל

 
 /http://bit.ly) 27.3.2016,  פורס�לא (פלוני'  נפלונית 1021593/1) 'אזורי נת(ראו למשל תיק   224

2PBWXzT ) ונעאלא מהטע� שהוא מורד מתשמיש ומ, בגט לא מחמת היותו רועה זונות" בעל"חיוב 
 ).1989 (297 ז  משפטמחקרי" טהבעל כעילה לכפיית גבגידת "קדרי �רות הלפרי�; )מאשתו את עונתה

א " לעומת ע,)25.3.2010, פורס� בנבו (.ר.ר' נ. ר.ב.ש 24760/08) �� ימשפחה(ש "תמ: ראו בהתאמה  225
 ).29.10.2013, פורס� בנבו (פלוני'  נפלוני 8489/12

 173 על אהבה משפטי� "נישואי� וגירושי� בי� יהודי� במדינת ישראל: לאהבה מדינהיש  "טריגר צבי  226
 א� מזהה להב פנינה. ")לאהבה מדינהיש  "טריגר: להל� ()2005, עורכות נווה וחנה נפתלי ב�אורנה (

כמי שעמדה , ולא אילוצי� פוליטיי�,  בי� חברי הכנסתדתית�החילונית האידאולוגית הברית את היא
 שאותו היא מציעה –ת האישה בבסיס הסדר החסינות שנית� למשטר המשפחה הדתי בחוק שיווי זכויו

שידוד מערכות משמעותי במעמד "זאת במגמה משותפת למנוע ". חוק שריו� זכויות הגבר"לכנות 
בי� דתי , המחנה השמרני"בקריאה זאת ). 154' בעמ, 9 ש"לעיל ה, להב(שממנו כה חרדו " האישה והגבר

 על יחסי רצו�ולא התכוו� לוותר מ', מתמדת בחברה] מינית[מלחמה ' פה בהבי� יפה שמדובר, ובי� חילוני
 ).157' מבע, ש�" (הכוחות הפועלי� לטובתו
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המדינה מטילה מס� , אחר מצד 227.ה� לעול� לא יוכלו לגדלללא חנינה להוליד ילדי� ש
 228. לנהל תיעוד רשמי של תורמי� וילדיה�מאפשרת ואינהמסתורי משפטי על תרומת זרע 

בכ� מוקרבת זכות היסוד של הילד להתחקות אחר מוצאו על מזבח הרצו להימנע מהגדרת 
 גנטי כי א� על עבודת היינו כזהות המבוססת לא על קשר, האבהות במונחי� חברתיי�

   229.והרגשית של גידול הילדי�" נשית"הטיפול ה
 הנורמטיביי� ההסדרי� בהנגדתאקונומי של האבהות נות אותותיו ג� � הביוהמודל

המשפט הישראלי אינו שולל במפורש את . החלי� על תרומת זרע למול תרומת ביצית
 טהעליו אחריות כלכלית א� מע להשית עקרונית נית יהיה ולכ, אבהותו של תור� הזרע

האב הביולוגי אינו ;  הדי בנוגע לתור� זרע ידועהוא 230.האנונימיות יוסר וזהותו תתגלה
והוא יחויב בעלויות גידול היילוד אפילו בהינת הסכ� , יכול לפרוק עצמו מחובת המזונות

, וד לכ� בניג231.חוזי מפורש הפוטר אותו מכל מחויבות משפטית כתנאי להסכמתו לתרומה
, המשפט שולל במוצהר את אימהותה וקובע כי רק הנתרמת, במקרה של תורמת הביצית

 ביצית לתאי זרע תאי בי המשפטי ביחס ההפליה 232. המשפטיתהא�היא , הא� החברתית
 כלפי הישראלי מגלה יחס נדיר בקולתו המשפט:  א� היא מאירת עיניי�רהלאחר פטי

 של הורותו כדי לאפשר את משוערפק ברצו  נכו להסתוא�שימוש בזרע של המת 
 ומתיר,  לאחר מותהנשואה של אישה בביציותיה שימוש קטגורית אוסר אול� 233,הגבר

 להשתיל את המפורש והברור נה רצומשהוכחשימוש כזה בביציותיה של אישה פנויה רק 

 
שירות '  נדוברי� 2245/06� "בג(ל "רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבי� ז,  ליגאל עמירבאשרכ� נפסק   227

 )).13.6.2006, פורס� בנבו (בתי הסוהר
) כתוארו אז(מא לפסק דינו של השופט ' פס, 274) 1(סוד "פ, הבריאות משרד' נ פלונית 4077/12� "בג  228

 & Yoram S. Carmeli באופ� כללי ראו .)הבריאות משרד' נ פלונית עניי�: להל�) (2013( �רובינשטיי
Daphna Birenbaum-Carmeli, State Regulation of Donor Insemination: An Israeli Case Study, 
19 MED. & L. 839 (2000); Yoram S. Carmeli & Daphna Birenbaum-Carmeli, Ritualizing the 
Natural Family: Secrecy in Israeli Donor Insemination, 9 SCI. CULT. 301 (2000); Helene 
Goldberg, The Man in the Sperm: Kinship and Fatherhood in Light of Male Infertility in 
Israel, in KIN, GENE, COMMUNITY: REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AMONG JEWISH ISRAELIS 

84, 96–97 (Daphna Birenbaum-Carmeli & Yoram S. Carmeli eds., 2010) . 
על שאלת זכותו : סודות ושקרי�" רות זפר�  ראו מאיר עיניי� של מדיניות תרומת הזרע בישראללניתוח  229

 ).2005 (519 ה למשפטי�" תחקות אחר זהות אביו הביולוגישל צאצא תרומת זרע לה
שמואל ; )1993 (373–368, 353 ספר היובל – הפרקליט" סוגיות בנושאי הפריה ולידה" מאיר שמגר ראו  230

 הזיקה הגנטית בהגדרת האבהות ניכרת ג� חשיבות ).1992 (211 ורח� בעל כאבות ונ�בניאל ומשה ר
ש� התקבלה בקשת תור� זרע שלא לאפשר שימוש , )228 ש"לעיל ה( ותמשרד הבריא'  נפלונית בעניי�

� כלכלי או אחר בי� התור, וא� שלא ייווצר כל קשר חברתי, א� אינטרס ההסתמכות של הא� בזרעו על
ניז� החברתי ממדיות והפמי�רב: עובדי�/הורי� א"ברזילי � אריא� רנ�כ� ראו. זולת הקשר הגנטי, לילד

 326, 307 לה משפט עיוני"  תשתית תיאורטית לשילוב משפחה ועבודה בישראל–של מעמד הפועלות 
 ").שגר ושכח"מתו� תפיסת הורות המבוססת על מודל של " להפי� את זרעו"תפקיד הגבר הוא ) (2012(

, פורס� בנבו ( לפסק הדי�63–62' פס, אלמוני' נ פלונית 40995�11�12) ג"משפחה ק(ש "תמ ראו  231
11�40995 פלונית עניי�: להל�) (3.8.2015�, פלוני'  נפלונית 44235�01�12) 'משפחה חד)ש "תמ; 12(

 ).23.7.2015, בנבופורס�  (הדי� לפסק 90–89 ,82–81' פס
ש "לעיל ה, Yefet, Feminism and Hyper-Masculinity in Israelראו  כ�. לחוק תרומת ביציות) א(42' ס  232

 .66' בעמ, 209
 . לפסק דינו של השופט עמית10' פס, 72ש "ה לעיל, 7141/15 פלונית עניי�  233
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 ורעי לאותו עדות עוד הוא זה מגדרי הבדל, לטענתי 234. אחרתבאישה שלה הרבייהתאי 
 של האבהי תפקידו זאת בקריאה. כחברתית ואימהות כביולוגית אבהות של מכונ הגדרתי

 חברתית כדמות נתפס עצמו הוא אול�, הוולד ליצירת הגנטי המטע בסיפוק מתמצה הגבר
: הגברי ההסדר של ראי תמונת הוא הנשי ההסדר א�. החלפה ובת לוויתור ניתנת, שולית

 מסתייג המשפט, הילדי� גידול מלאכת על לכאורה סבהנ האימהות של שהמהות כיוו
 לכינו יעילה כשיטה בביציותיה השימוש עצ� את להמשיג עשויה אישה לפיה מההנחה

 האישה: קרי (נורמטיבית אישה: ברור הסוגסטיבי המסר. המשכיות והבטחת הורות
, י�גבר עבור אול�, לגדל תוכל לא שהיא ילדי� לעול� להביא תרצה לא) הנשואה

 אבהות של ההגדרה את מחזקת המוות לאחר זרע שאיבת פרקטיקת של הנורמליזציה
  . משמעותי תפקודי רכיב ונטולת כביולוגית
 תפקידי המגדר ל הפונדקאות בישראל מצביע א� הוא על ההבניה הנורמטיבית שהסדר
הוא , יולוגיא� הוא אינו יכול להיות האב הב; גבר עקר אינו כשיר להיות אב מיועד. ההוריי�

היא כשירה להיהפ� ;  העקרההאישה בענייההפ� הוא הנכו . פסול מלשמש אב משפטי
כל עוד הא� המיועדת ; לא� במסלול הפונדקאות ג� ללא כל קשר גנטי או פיזיולוגי ליילוד

 המסקנה הנגזרת מניתוח דיני הפריו היא 235.היא זוכה בהכרת המשפט, היא הא� המטפלת
, דיפה באופ סלקטיבי קשר גנטי או חברתי בהתא� למי של ההורהאפוא שהמדינה מע

  . ומרוממת את המרכיב הביולוגי של האבהות על חשבו יתר רכיביה
 משפטיות שונות בחוקי העבודה ובדיני המשמורת ומזונות הילדי� מבססות דוקטרינות

כלכל ולא שבליבתו ממוק� הגבר כהורה מ, אקונומי של האבהות�א� ה את המודל הביו
 של ממדית�דמות חד, נפקד� בחזונ� של דיני� אלה האב מצטייר כנוכח236.כהורה מטפל

דיני העבודה פועלי� לכינו ההגמוניה . ספק אשראי הנועד לאפשר לאישה אימהות פעילה
המבֶנה את דמותו של , )Joan Williams (וא ויליאמס'במונחיה של ג, "משטר הביות"של 

 
� נות� המשפט א, כ�. 1987–ז"התשמ, )גופית�הפריה חו�(לתקנות בריאות הע� ) ד(–)ג(10 ,)2)(ב(8' תק  234

אול� האלמ� , תוק� למצב שבו אישה שהתאלמנה רשאית להשתמש בביצית שהופרתה מזרע ב� זוגה
דויטש �גונ� וקר� דב�� מיכל אגמו�ראוכ� . אינו רשאי להשתמש בביצית של אשתו שהופרתה מזרעו

 ). 2005 (20–19, 13, 33 ומשפט רפואה" זכות הרופא להימנע ממת� טיפולי פוריות"
235  Teman, Surrogate Motherhood in Israel ,82' בעמ, 48ש "לעיל ה. 
 ג� סמכויות החלטה וזכויות סימבוליות המבטאות קותלאב מוענ,  הכלכליהתפקיד עליש לציי� כי נוס�   236

 "בתמורה",  אחרבניסוח.  כפופות למרותוולבהיותו ראש המשפחה שהכ, על הילד" בעלותו"את 
 הנהנה – את האב בסטטוס של ראש המשפחה מתגמלאקונומי �המודל הביו, לעמידתו בנטל הכלכלי

 יתי�לע, אכ�. מאפוטרופסות ומסמכות קבלת החלטות ג� כשהילד נתו� במשמורת פיזית מלאה של הא�
ש "ראו למשל תמ( לטובת משמורת אב הפוסקי�יש תחושה שזו התפיסה הכמוסה המוכמנת בפסקי די� 

ישהה . מ.הב� נ" נפסק כי שבו, )25.12.2011,  בנבופורס� ('מ' א' נ' מ' א 39341�08�10) ' טבפחהמש(
האפוטרופסות המשותפת היא , כ�). )ההדגשה הוספה()  לפסק הדי�33' פס" ( במשמורת האבבבעלות

ת וה� התערבו, פררוגטיבה מרחיקת לכת המבטאת ה� יכולת הכרעה בענייני� עקרוניי� וכבדי משקל
,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות�18ו 14' ס ראו(יו� ��בהחלטות הנוגעות לענייני היו

קדרי � הלפרי�רות הקר ודפנה; ") הכשרות המשפטית והאפוטרופסותחוק: "להל� (1962–ב"התשכ
 משפט"  על סכנותיה של אשליית הדמיו� ההורי במציאות ממוגדרת–כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת "

הקובע , ג� בחוק השמות הליברלי משוקע סממ� פטריארכלי מובהק)). 2013 (169, 147, 91 טול וממש
) יקבל הילד את שמו רק בהסכמתו, ובמקרה שההורי� אינ� נשואי�( אביו חתכי ילד מקבל את ש� משפ

 ).1956–ז"התשט,  לחוק השמות3' סראו למשל (
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 תפקידי המגדר במשפחה ובשוק יעתוקכמפרנס ראשי ומוביל לשהאב כעובד אידיאלי ו
את גבריות� כמפרנסי� " לבצע" ההעסקה בישראל מחייבי� גברי� תנאי 237.העבודה

האב מעוצב כמעי , לפי חוקי עבודה רבי�. טיפוליתושוחקי� את יכולת� לחוות הורות 
, שפחה היא משניתשזכאותו הסטטוטורית לנצל הסדרי� לשילוב עבודה ומ" הורה מחדל"

   238.שיורית וטפלה להנחת העבודה של טיפול אימהי
תורמי� א� , ובכלל זה מערכות הסיוע והרווחה,  המשמורת ומנגנוני האכיפה שלה�דיני

, המסמ את עבודת הטיפול כנשית, בניסוחו של פוקו, "משטר אמת" של לייצורו ה�
 239.למלא" אמיתי" מגבר גברית וכמחו� לטווח התפקידי� הלגיטימי שמצופה�אנטי

הגילו� המשפטי המובהק ביותר להבניה הדיכוטומית של תפקידי המגדר ההוריי� הוא 
 לנשי� עדיפות אפריורית כמשמורניות לילדי� מוענקת החזקה שלבשמה . חזקת הגיל הר�

ובש� עקרו ההמשכיות והיציבות מורחב תפקיד הטיפול הנשי לילדי� מכלל , 6עד גיל 
שטר משמורת זה גוזר אנומליה משפטית שבה האבהות מקודדת כתפקיד  מ240.הגילאי�
 241.ומעורבותו של האב בחיי ילדיו נתפסת כעניי שבזכות ולא כעניי שבחובה, וולונטרי

� גבר האת סגרת ניסו לאתגר את המסורת המשפטית המממשפחה ענייני המשפט לשבתי א

 
 JOAN WILLIAMS, UNBENDING GENDER: WHY FAMILY AND WORK CONFLICT AND WHAT ראו  237

TO DO ABOUT IT (2000) .הורות " דפנה הקר ומיכל פרנקל  ראולדיו� במשטר הביות בהקשר הישראלי
 יאחברה ומשפט , עבודה" הצור� בשינוי מאפייניו של שוק העבודה: פעילה ושוויו� הזדמנויות בעבודה

275) 2006.( 
דוגמה לכ� היא עצ� ההסדרה של הזכות לחופשת לידה . ש�,  המקי� אצל הקר ופרנקלהדיו� אתראו   238

 הרחבתה לגברי� רק לאחר מאבקי� חקיקתיי� ועל בסיס ג� כמו, 1954–ד"התשי, בחוק עבודת נשי�
האב (והתנייתה בתנאי זכאות כפולי� , הוראת שעה שהוארכה שלוש פעמי� עד שהפכה להסדר קבוע

 אבות אי�וייסודובסקי � נדב פר� ראולדיו�). � לקבל דמי לידהמחויב להראות שג� הוא וג� בת זוגו זכאי
 117–116בי� גורמי� רעיוניי� לחומריי� , עיצובה של תכנית חופשת לידה לאב בישראל: לכישלו�

 בית הספר לעבודה –האוניברסיטה העברית בירושלי� ,  גמר לתואר דוקטור בפילוסופיהעבודת(
לחוק שוויו� הזדמנויות ) 4(–)1)(ב(4הוא הדי� בנוגע לסעי� ). 2014, סוציאלית ולרווחה חברתית

המעמיד לרשות הורי� ארבעה הסדרי� להקלת דפוסי השילוב בי� עבודה , 1988–ח"התשמ, בעבודה
 יפעת  ראולניתוח סעי� זה. ימהות לעומת אלאבותאול� א� הוא קובע תנאי זכאות עודפי� , למשפחה

יכולת� ) אי (אתכיצד המשפט הישראלי מעצב : 'הלבנהב ע� צאת ישו, אבא הל� לעבודה'"חרותי �מצנר
חשוב , בנוגע לחופשת הלידה, זאת ע�). 2014 (67 ו  משפטמעשי" של אבות לשלב בי� משפחה ועבודה

המאפשר להעניק לאבות חמישה ימי חופשה , 2016לציי� התפתחות מיטיבה של תיקו� חקיקה בשנת 
 ).2560ח "ס, 2016–ו"התשע, )54' מסתיקו�  (�נשי עבודת חוק(לידה הסמו� ליו� 

 בנוגעדי לציי� בהקשר זה שתי פרשות הגורמות לפיכחו� נוקב . 177–150' בעמ, 35ש "לעיל ה,  הקראור  239 
) ש"משפחה ב(ש " תמ ראולהגדרת מקומו ותפקידו של האב בחיי ילדיו מצד גורמי המשפט והרווחה

משרד '  נפלוני 46665�10�14) א" תשלו�(א "ת; )2.2.2014, בנבו פורס� ('ג' א' נ' מ' א 43071�01�13
 לפיו בכל חברה יש – פוקו של" אמתמשטרי "לניתוח המושג ). 24.2.2016, בנבו פורס� (הרווחה חולו�

 לפקחראו מישל פוקו , וכיצד נית� להגיע לכ�, שיח של אמת הקובע מהו שנית� להכיר בו כאמיתי
 ). 2015, דניאלה יואל מתרגמת,  רגב עור�ליוא ( הולדת בית הסוהר–ולהעניש 

 משפחה(ש " תמ ראולפסק די� הממחיש את מעמדו המשני של האב. 19–18' בעמ, 35ש "לעיל ה, הקר  240
 עדי ניב יגודה  ראול פסק הדי� עקורתלבי; )2.2.2014, פורס� בנבו ('ג' א' נ' מ' א 43071�01�13) ש"ב
 מבזקי" ג.א' מ נ. א43071�01�13ש "הארה על פסק הדי� תמ:  וזכויות אד�HIV –לנפ� את הסטיגמה "

 .http://bit.ly/2qmoW8n) 2014 (3, 27 הארות פסיקה
 .124' בעמ, 236 ש"לעיל ה, קדרי�והלפרי� הקרראו למשל   241
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 בפר� וקיבע את חזקת עליונות  המשפט העליו עמדבית 242,משניכמפרנס ראשי וכהורה 
 מכווי כפרספקטיביבתפקידו ה, משפט לשער כי הנית 243.הא� כמשמורנית בלעדית

מעורבות של אבות יהודי� עובדי� במאה �)אי(הרי� תרומה לדפוסי ה,  אנושיתהתנהגות
תמונה מטרידה של חלוקת תפקידי� מגדרית שמרנית באופ "העשרי� ואחת המציירי� 

  244". של גידול הילדי� רוב� על כתפיה של האימהותנטליה עיקר השלפ, קיצוני
 דוקטרינת ההגירה שוחקת דפוסי הורות של אבהות מעורבת ופעילה ומבצרת את ג�

קשה לאתר פסקי די שדחו בקשות של נשי� להגר ע� ילדיה . אקונומי הצר�המודל הביו
רותי הרווחה וג� במחיר  ג� במצבי� של תסקיר סותר של שייתי�לע, אל מחו� לישראל

הכלל , למעשה 245.סיכול הסדרי� של הורות משותפת ופגיעה קשה ביחסי האב וילדיו
 מוחל דווקא על גברי� , המאמ� מודל של אבהות חברתית, המרכזי בהקשר זהשפטיהמ

עליו לספק , כדי שהורה זר יקבל מעמד משפטי בישראל, לפי מדיניות ההגירה במדינה. זרי�
ולא עוד אלא .  על קשר קרוב ורצו�ימ� לשמור עוכ יוהכלכליי� של ילד ורכיה�את צ

 משמורת נפקד כמעט לחלוטי מפסקי די חלטותשמטע הסטראוטיפי� המגדרי המאפיי ה
 שלפיהדואליז� משפטי זה מאשש היטב את התזה , לטעמי 246.שמושא� הורי� זרי�

. גבריות של גברי� ישראלי��ר היהודית מעוניינת בראש ובראשונה בטיפוח ההיפהמדינה
 מוגדרי�על כ לא ייפלא שמדיניות שמושאה הוא הורי� זרי� מטוהרת מתפקידי המגדר ה

  . שהמשפט מייעד עבור הגבר היהודי
 מפעל רגולטורי זה וחוגגי� את האידיאל של גבריות משלימי� ילדי� מזונות דיני

 בחלוקת האחריות הכלכלית בי  יחסיתיותלמרות ניצני� למגמה של שוויונ, כ�. מכלכלת

 
 לחוק הכשרות המשפטית 25' סבהתעל� מהוראותיו של , את של פסיקת משמורת משותפתמגמה ז  242

על תיעוד מקי� (החלה להתהוות בעיקר מעת פרסו� המלצות הביניי� של ועדת שניט , והאפוטרופסות
� ). 107–101' בעמ,  ש� ראושל מגמת החלשת חזקת הגיל הר

י המשפט לענייני שאכ� השפיע על פסיקת בת, )3.4.2014, פורס� בנבו (פלונית'  נפלוני 1858/14מ "בע  243
; )19.7.2016, פורס� בנבו ('ד' כ' נ' ד' א' ג 44472�05�16) א" תמשפחה(ש " תמראו למשל. משפחה

ביקורת על הנטייה הגוברת ) (20.9.2012, פורס� בנבו ('ש' ע' נ' ש' ק 55785�02�12) א" תמחוזי(ש "עמ
 ).להתעל� מחזקת הגיל הר� ללא הסמכה חקיקתיתמשפחה ענייני ת המשפט לישל ב

על הכאוס בקביעת דמי מזונות במצבי משמורת "קר� הורובי� ושי זילברברג , קדרי� הלפרי�רות  244
) 2016 (1257, 1235 יט ועסקי� משפט" מבט ביקורתי על הפסיקה ועל המלצות ועדת שיפמ�: משותפת

 ). של אור ענביטהנסמכי� על עבודת הדוקטור(
 בית המשפט בכישורי הפרנוס המשובחי� של התמקדשבו , ראו למשל פסק הדי� המנחה בענייני הגירה  245

,  של האישה ופחות במעורבותו העמוקה של האב בחיי בתו ובחשיבות הקשר ביניה�ש החדהזוג�ב�
בית המשפט ביטל את דרישת ההכרח ) (2001 (321) 2(ד נה"פ, אלמוני'  נפלונית 4575/00א "רע

כ� ראו בהקשר זה דפנה הקר ורונ� שמיר ).  רלוונטיי� את שיקולי הא� להגרכלאירה ופטר שבהג
; )2003 (311 ה  ישראליתסוציולוגיה" בי� אינטואיציה להלכה פסוקה: 'משפחה', 'אבהות', 'אימהות'"

, בנבו פורס� ('ד' נ' א 21969�02�14 )א" תמשפחה(ש " תמראועוד . 125' בעמ, 35ש "לעיל ה, וכ� הקר
 516/09) ��ימחוזי (ש "עמ; )2.10.2008, בנבו פורס� (פלוני'  נפלונית 10060/07מ "בע; )14.5.2014

 פורס�( .S.B' נ' ב' ס 4126�01�12) 'משפחה נצ(ש "תמ; )20.5.2010, בנבו פורס� (אלמוני'  נפלונית
 ).4.7.2016, פורס� בנבו ('ר' ע' נ' ז' ה 11425�09�15) �� ימשפחה(ש "תמ; )2.7.2013, בנבו

 402, 384–383, 361 מד משפטי�" איחוד משפחות בישראל: על הורי� וילדי�"אמיר � טלי קריצמ�ראו  246
)2014.( 
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 ג� זאת 247.חלק הארי של פסקי הדי עדיי מטיל על גברי� את עיקר הנטל החומרי, הורי�
 אפילו בהינת יתי�במקרי� של אבות מעוטי יכולת וג� בהסדרי� של משמורת משותפת ולע

ואת (ההופ� את עבודת הטיפול הגברית ,  דוקטרינרי זהדפוס 248.משמורת אב בלעדית
תוקע טריז בדמות האב כמטפל ,  מ העי המשפטיתלסמויה 249)תמיכה הכלכלית הנשיתה

 לאחר 250.כשותפי� פעילי� בגידול הילדי�"  החדשי�האבות"מעורב ובהתהוות תופעת 

 
הרכיב . אקונומי�אי� להתעל� מכ� שבשני� האחרונות החלו להישחק שתי אבני הבניי� של המודל הביו  247

). 13 ש" לעיל ה,מגד�ממט עניי�( בהורות ההומוסקסואלית למשל וברת הגגנטי נשחק ע� ההכרה�הביו
הרכיב האקונומי נשחק ע� הניסיונות הרבי� שנעשו בפסיקה להביא לחלוקה שוויונית של נטל מזונות 

� אזרחיי� ברוח ובייחוד לאור דוח ועדת שיפמ� הקורא לפיתוח מזונות ילדי, הילדי� על שני ההורי�
  הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדי� בישראלדוח משרד המשפטי� ראו(עקרו� השוויו� המגדרי 

 30.11.2015 מיו�, ולאחרונה ההנחיות החדשות של הרבנות הראשית, )שיפמ� ועדתדוח : להל�) (2012(
 42906�02�14) ' טבחהמשפ(ש " תמ ראולפסק די� שד� בנפקות� של הנחיות הרבנות הראשית. בעניי� זה

, משפחהענייני על המגמות החדשות בפסיקת בתי המשפט ל). 11.5.2016, בנבו פורס� ('ש' א' נ' ש' ע
 2433/04מ "בע; )8.6.2005, פורס� לא (אוחנה'  נאוחנה 5750/05מ "בע:  האלובהשראת פסקי הדי�

" מגמות חדשות: ונות ילדי� קטיני�מז" יאיר שיבר ראו כ�). 2.10.2005, פורס� בנבו (פלונית' נ פלוני
 ראו כ� כמו. 158–157' בעמ, 236ש "לעיל ה, קדרי�והלפרי� הקר; )2010 (227 ד– ג במשפטמשפחה

'  נפלוני �919/15 " בע:לפרסו� המאמר שליחת לאחר שנית� התקדימי הדי� בפסק הדיו� את להל�
ג� בבלעדיות התפקיד הכלכלי ודחיקת ). 919/15 פלוניעניי� : להל�) (19.7.2017, בנבו פורס�(פלונית 

שקרא לבטל את חזקת הגיל , בייחוד מאז דוח ועדת שניט, התפקיד הטיפולי של האב מתגלעי� בקיעי�
הוועדה " משרד המשפטי� ראו(מגדר המתמקד בטובת הילד �הר� ולהמיר אותה בעקרו� משמורת עיוור

 סופיח "דו"  ועדת שניט–היבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית בגירושי� הציבורית לבחינת ה
)27.12.2011 (http://bit.ly/2CXFgEp )שניט ועדתדוח : להל�.( 

 130/83א "ע; )27.10.2005,  בנבופורס� (.ל. ב. א. ב' נ. ל. ב. א 787/05) ��מחוזי י(מ "ראו למשל ע  248
ש "תמ; 11' בעמ, 247ש "לעיל ה, דוח ועדת שיפמ�; )1984 (728, 721) 1(ד לח"פ, פרייס'  נפרייס

 33690/02) א" תמשפחה(ש "תמ; )11.7.2007, בנבו פורס� ('ד' ע' נ' ש' ע 4869/99) א" תמשפחה(
, �פורס לא ('ג' מ' נ' ג' ש 34894/08) ש" במשפחה(ש "תמ; )8.12.2004, בנבו פורס� (אלמוני'  נפלוני

; )3.12.2006, בנבו פורס� (הדי� לפסק 11' פס, 'ו' צ' נ' ו' א 10218/02) ' חימשפחה(ש "תמ; )9.6.2011
) 'משפחה טב(ש "תמ; )9.8.2006, בנבו פורס� ('ל' פ' נ' ל' א 1886/04) �� ימשפחה( ש"תמ

מחוזיי�  התפלגות הדעות בבתי המשפט העל). 25.1.2011,  בנבופורס�(ג "ע' ג נ"ס 12107�04�10
 אביב�אסכלות מרכז ואסכולת תל, בנושא פסיקת מזונות במשמורת משותפת וסיווג� לכדי אסכולת חיפה

מושג : 'משמורת ילדי�'"ה " מזאיואב ראוכ� . 244ש "לעיל ה, הורובי� וזילברברג, קדרי� הלפרי�ראו
לדוגמה קלאסית ועכשווית למודל ). 2013 (234–232, 207 כח  משפטחקרימ" ?מהותי או כותרת חלולה

 לפסק די� לדוגמה). 11.2.16, פורס� לא (פלונית'  נפלוני  914354�9 ) 'נת אזורי( תיק  ראואקונומי�הביו
) ת" פמשפחה(ש " תמ ראוחריג שבו חויבה א� בתשלו� מזונות עבור ילדיה שהועברו למשמורת האב

פסק הדי� נוקט לשו� קשה כלפי האישה ומבקר ) (5.6.2013, נבופורס� ב ('ד' מ' נ' ד' ל 10968�06�10
שנועד לענוש " קנס" עד כי נוצר הרוש� שהחיוב במזונות הוא מעי� האימהית נהגותהבחריפות את הת

, לקחת חלק בגידול ילדיה, מצופה מכל א� שתיאבק על הזכות והחובה"אותה על שלא עשתה מה ש
 )).67' פס, ש�" (וט עד אשר תממש זכותה וחובתה לשמש לה� כא� על כל המשתמע מכ�ושלא תשק

ג� א� מבחינה פורמלית האב מעביר לידי הא� תשלומי , אכ�. ר רות זפר� על ההערה החשובה" לדתודה  249
 א� בסכומי� יתי�לע, בפועל במקרי� רבי� הא� תומכת כלכלית בילדי� שנמצאי� במשמורתה, מזונות

 .האב נושא שבו התשלו� על העולי�
לעיל ,  פר� ראועל תופעת האבות החדשי� ומחקרי� שמנסי� לאמוד את שכיחותה מבחינה אמפירית  250

פרספקטיבה מגדרית על גבריות ואבהות :  חדשה בישראלאבהות גרשוני דרור; 274–273' בעמ, 41ש "ה
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חודשה הלכה מבית המשפט העליו השוחקת את המודל , שהושלמה כתיבתו של מאמר זה
 בני לזה החל על ילדי� יושווה 15–6 בני ילדי� במזונות החיובולפיה , אקונומי�הביו

 לב ליכולותיה� ובשי� במידה שווה על שני ההורי� מדי צדקה יוטל שהואכ� , 18–15
 עדייאקונומי � הביוהמודל ע� זאת 251.הכלכליות היחסיות ולחלוקת זמני השהייה ההוריי�

 מוטלת במלואה עודנה"שאז החובה , 6 ללא סייגי� על תשלו� מזונות לילדי� עד גיל חולש
  252".תהיינה הנסיבות אשר תהיינה, על כתפי האב

 על גברי� במשפחה �אותו תמרי� שלילי מפני אבהות מעורבת שנאכ,  על כיתר
פועל את פעולתו הנורמטיבית ג� במשפחה ,  מכוח דיני מזונות ילדי�גירושישלאחר 

 מבחינה מגדרית החוק נוקט לשו שאינה ניטרלית. מכוח חוק ביטוח לאומי" שלמה"ה
ופוסל במפורש את אופציית היפו� התפקידי� שבה הגבר מיועד להישאר ") עקרת בית("

, שזכה לגושפנקה מהפסיקה,  הסדר חוקי זה253".נשית"בבית ולהתמסר לעבודת הטיפול ה
או במילי� ,  המשפחה הנורמטיבי האב הוא המפרנס העיקרישבמודלמעביר מסר ברור 

 כ� מבטיח המשפט 254.אינה מכלכלת היא גבריות מקולקלת מטפלת שגבריות, אחרות
יהיה זה תמיד רציונלי לייעד את הגבר לתפקיד , כלכלית�שביחידה המשפחתית היעילה

  . למטפלת האידיאלית–ואת האישה , העובד האידיאלי
� של האב עיצובוג� אופני ההסדרה של זכות החזרה בדיני המזונות תורמי� ל, לבסו

א� אד� שתפקד כאב מגלה בדיעבד שבנו , לפי דוקטרינה זאת. טיפוליתא  כלכלית ולדמותכ
הוא זכאי אוטומטית להתפרק מחובת המזונות המוטלת ,  אליו מבחינה גנטיתקשור אינו

החוק .  שנרקמה במשפחה� של מערכת היחסיממשכה ומעושרה, עומקהעליו במנותק מ
שבה רטרואקטיבית של כלל דמי ביולוגי בה�הישראלי א� מרחיק לכת ומזכה את האב הלא

עוצמה � דוקטרינרית זאת נותנת אפוא ביטוי גלוי ורבחריגות 255.המזונות שכבר שולמו
   256.אקונומי של האבהות ולקשר הגורדי שבי תרומה גנטית לתמיכה כלכלית�למודל הביו

 
אוניברסיטת ,  לתואר מוסמ� בפסיכולוגיה חברתיתגמרעבודת  (76 והזוגי כמתעצבי� בהקשר המוסדי

 ).2004,  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה–איל� �בר
, במציאות הממוגדרת של חיי המשפחה והעבודה בישראל, כמוב�. 247ש "הלעיל , 919/15 פלוני עניי�  251

 שקיי� במרבית המקרי� בי� האב לא� יוביל הניכרהפער הכלכלי , יה בית המשפטכפי שעומד על
קרי להמש� חיוב האב בתשלו� מזונות נאותי� ג� בהינת� , להותרת המצב הנורמטיבי היש� על כנו

 ). לפסק דינו של השופט פוגלמ�123' פס, ש�(משמורת פיזית משותפת ושוויונית 
 .סולברג  לפסק דינו של השופט6' פס, ש�  252
 .1995–ה"התשנ, ]נוסח משולב [הלאומי הביטוח לחוק 238' ס  253
וקרא תיגר על החזו� המגדרי הארכאי , קונפורמיסטי ביקש שיכירו בו כעקר בית�בפסק די� שבו גבר נו�  254

כל שבית המשפט היה מוכ� לומר נגד ההסדר המפלה היה . עתירתו נדחתה, שחוק הביטוח הלאומי אוכ�
� "בג" (פגיעה מסוימת בשוויו�, המחיל הסדר שונה על גבר ועל אישה, נ� שיש בחוק זהיתכ� אמ: "כי

 .))15.8.2010, פורס� בנבו (הדי� לפסק 5' פס, המוסד לביטוח לאומי'  נמני 1046/09
כ� ראו ). המסדיר את זכות החזרה (1959–ט"התשי, )מזונות( לחוק לתיקו� דיני המשפחה 16' סראו   255

'  נגלפרי� 49/72א "ע; )18.8.2013, לא פורס� (פלונית'  נפלוני 105655�4) ש" בריאזו (תיקלמשל 
 ).1972 (126) 2(ד כו"פ, לבבי

 .Michael J ראולפסיקה המחייבת גברי� שהוטעו לחשוב כי ה� ההורי� הביולוגיי� של הילד במזונותיו  256
Higdon, Fatherhood by Conscription: Nonconsensual Insemination and the Duty of Child 

Support, 46 GE. L. REV. 407, 421 (2012). 
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 ג� א� ההיריו דיונקל לחשוב שאב יחויב במזונות יל, זאת עקיבה פרדיגמת יסוד לפי
  .חשבו שוב. עליו" נכפה"נו לרצונו וא� אי

   257שלושה דורות של פסיקה: אבהות כפויה. ד

 כפויה העשירו את מאגרי הפסיקה בתסריטי� שנדמי� להורות כורח� של אבות בעל טענות
. ולא מתורת המשפט" סיפורי אל� לילה ולילה"כלקוחי� מתו� הסוגה הספרותית של 

 במצגטענו גברי� כי נעשו לאבות בניגוד לרצונ� , �בישראל ובעול, בפסקי די לא מעטי�
 258. תחבולות נשיות יצירתיות אחרותברקיחת בדבר שימוש באמצעי מניעה או כוזב נשי

 כדבר " ו260"מגפה לאומית" והיא תוארה כ259,"גנבת זרע"תופעה זאת מכונה בש� הטעו
   262. בחברהחובה אימהות לנוכח הצו הקטגורי של 261"הישראלי לעשות

 לשאת ברגיל חויבו ברי�ג, האבהותאקונומי של �כחלק מ המודל הביו,  כאלהי�במצב
 ביקורתי עיו אול�.  עליה�"נכפתה" לכאורה ההורותבמזונות ילדיה� ג� במקרי� שבה� 

 תהלי� הדרגתי של מאיר האחרונות בשני�בפסקי הדי שניתחו טענות לאבהות כפויה 
הנכחה , הכחשה: ה דורות של פסיקההנית להמשגה כשלוש, אבולוציה שיפוטית

 מבחינה מתודולוגית על ניתוח שיח המבוסס,  זה יתמקד בניתוח נרטיביפרק 263.והכרה

 
 לי נראה הראשו� הביטוי שכ� –" במרמההורות "פני  על" כפויההורות  "הטרמינולוגיה את מבכרת ניא  257

 בכל אול�, מרמה באבהות שמעורבת כלל ברור לא המקרי� ברוב; יותר מדויקכ�  ועל יותר כוללני
 נסיבות תהיינה אשר תהיינה, "כפויה "היא זה ובמוב�, לאב רצויה אינה הורותשה ברור המקרי�

 .והלידה ההתעברות
כ� ראו סקירת . 230 ש"לעיל ה,  ורונ�בניאל אצל כללי את המקרי� הגרפיי� הרבי� המובאי� למבטראו   258

הועלו בהקשרי� אזרחיי� א� ג� "  זרעגנבת"טענות . 18 ש"לעיל ה, Shifman פסקי הדי� המובאת אצל
, רוז�) (5.1.2004, פורס� בנבו (מדינת ישראל'  נרוז� 4269/99פ "בע ראו למשל .בהקשרי� פליליי�
גנבת ", לטענתו. ששימשה לו עילה לרצח א� בתו" גנבת זרע"העלה טענה בדבר , גינקולוג במקצועו

שבגינו הוא , � משו� קנטור חרייתהקשותה על מזונות חר� התחייבותה שלא לעשות כ� היוהתע" הזרע
 את שתי בקשותיו להמיר את העבירה מרצח ול וכולבית המשפט דחה מכ. איבד את עשתונותיו וירה בה

 ).להריגה או לחלופי� להקל בעונשו
הנורמה החברתית המקובלת היא שהאחריות להגנה מפני הריו� היא (" 509' בעמ, 107 ש"לעיל ה, שלו  259

כגניבת 'והכינוי של הסוגיה האמורה ; רצוי�כלל בנטל העיקרי של הריו� בלתי�הנושאת בדר�, של האשה
מקו� שראוי שתהיה אחריות משותפת של , נות� ביטוי להשתמטות של האיש מאחריותו, כביכול', זרע

 ").לנקוט אמצעי� למניעת הריו�, יחד ולחוד, האיש והאשה
" כורח� בעל ואבות זרעגניבת  "ראו (גברי� ארגוני בידי, מפתיע לא באופ�, נטבע זה כינוי  260

 נטע� ש�ccfisrael.org/ )19.5.2011( http://bit.ly/2qoZNda )זרע�וגנבות�כורח��בעל�אבות/ספריה
 .)")לאומיתמגיפה "ל הפכה זרע גנבת כי

261  KAHN , 21' בעמ, 5 ש"הלעיל. 
המשפט הכשיר וסלל , בהינת� תהלי� החבר!ת הנשי בישראל, פנחס שיפמ� א� מציע כי ייתכ� שמטע� זה  262

מפני שאחרת היא עלולה באי� בררה "את דרכה של אישה יחידה לעשות שימוש בהזרעה מלאכותית 
 ).668' בעמ, 125 ש"לעיל ה, שיפמ�" ( הגברידי מרמה כלפי�להשיג את ההיריו� המבוקש על

אול� כמו כל כרוניקה , יובהר כי החלוקה לדורות משקפת במידה לא מבוטלת התפתחות כרונולוגית  263
מדובר במארג שבו חוטי השתי והערב עשויי� לעתי� למשו� לכיווני� מנוגדי� ואי� כוונתה , היסטורית

השימוש בביטוי ,  אחרותבמילי�. טעו� כי מפרידי� בי� הדורות גבולות הרמטיי� ונוקשי�להתיימר ל
ההבדלי� בי� הדורות ה� . אי� בו כדי לשלול את הדינמיות של התקופות והיות� שזורות זו בזו" דורות"
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אפתח אפוא תחילה .  פטור בלא ניתוח נורמטיבי אי אפשראול�, ביקורתי של פסקי הדי
שני הפר� נקודת מוצא לדיו הנרטיביהווהשת, בהתוויית כיווני� ראשוניי� לשרטוט עמדתי

  . השוני�דורותב

  ניתוח נורמטיבי כנקודת מוצא לניתוח הנרטיבי של פסקי הדי�. 1

ולהכיר בחריג , "אבהות כפויה"קבילות עקרוני של טענות ל�יש לקבוע כלל אי, לטעמי
היא אמנ� התנהגות שאינה ראויה " זרע�גנבת"יש להדגיש כי . מוגדר ומצומצ� לכלל זה

.  להיות בהכרח תרופה משפטיתצריכהות שאינה מוסרית א� לא לכל התנהג, וא� פוגענית
 קיימי� שיקולי מדיניות 264,בצד שיקולי� ברורי� של זכויות הילד וטובתו במובנה הרחב

את עמדתו , במידה רבה, מנימוקי� שחופפי�, הקבילות�כבדי משקל התומכי� בכלל אי
  שיקולי ע�. ל הניאו� נגד המשפטיזציה שפלוניהגורפת של בית המשפט העליו בפסק די

 יתרכגו רתיעה מהתערבות , המדיניות שציי בית המשפט נית למנות נימוקי� נורמטיביי�
ביחסי� האינטימיי� בי בני הזוג ומתוצאת הלוואי של כינו מדינת משטרה שתפלוש לחדרי 

וכ נימוקי� ראייתיי� ותועלתניי� החרדי� מפני הצפת בית , המיטות בחסות המשפט
  265.פט בתביעות ומהפגיעה בפרטיות הכרוכה בהוכחת תביעות מסוג זההמש

 לזה חובת זהאינ� חייבי� , אפילו ה� נשואי�,  עולה בבירור כי בני זוגאלה מהנמקות
 ביחסי אמו מיניי� אפילו מכיר אינוא� המשפט . נאמנות משפטית בקיו� היחסי� המיניי�

ש להכיר ביחסי אמו בי שותפי� למיטה לא ברור מדוע י, בקרב צדדי� לחוזה הנישואי
זציה של יכוח� של הנימוקי� נגד המשפט, להשקפתי". גנבת זרע"דווקא בקונטקסט של 

, "גנבת זרע" בטענות להכרה, כ�.  ג� בנוגע לאבהות כפויה,וביתר שאת, הניאו� יפה
ו�  קיאופ את, מניעהשמעמידות על סדר היו� השיפוטי את פרקטיקת השימוש באמצעי 

חרב "סופה להפו� את המשפט ל,  שנשאה מערכת היחסי�האופי אתיחסי המי ותדירות� ו
כלשונו של , "הנוסע השלישי הנחבא בי הסדיני�"בבחינת , "התלויה מעל מיטת בני הזוג

 הפגיעה בפרטיות הכרוכה בביסוס טענות מסוג זה א� 266.פלוניבית המשפט בפרשת 
 הדי מפסקי,  Griswold v. Connecticut הלכתיסוד מהדהדת את אחד משיקולי המפתח שב

 
כאשר כל דור עומד בסימ� מגמה ,  מסוימתריתע� חפיפה היסטו, אפוא בראש ובראשונה רעיוניי�

  .מיננטית אחרתדו
בכ� כוונתי לא רק לצור� ליצור הפרדה בי� מערכת היחסי� שבי� האב והא� לבי� מערכת היחסי� בי�   264

עמית '  נהמר 1326/07א "השוו ע(אלא ג� לבעייתיות המוסרית שבעצ� המשגת ילד כנזק , האב לילד
גיעה בכבודו וברגשותיו פל הילד ושל צרכיוהתנערות מאחריות לל וכ�, ))28.5.2012, בנבופורס� (

 . גבי פסק די� בפרסו� נסיבות הולדתו על
' בעל'למרות שבמקרה זה היה מדובר בתביעת ). 29.10.2013, בנבו פורס�(פלוני '  נפלוני 8489/12א "ע  265

 טענת הניאו� כעילת תביעה ג� ביחסי� לבית המשפט פסל את תוקפה ש, את המאהב של אשתו
, א� ראו לעניי� זה חוות דעתו החולקת של השופט דנציגר(' ביחסי� מול צד גהפנימיי� הזוגיי� ולא רק 

 ).ש�
, אלמונית'  נפלונית 96460/97) א" תמשפחה(ש " תמראוכ� .  לפסק דינו של השופט עמית6' פס, ש�  266

האינטימיות של ): "96460/97 פלונית עניי�: להל�) (26.7.2001, בנבופורס�  (הדי� לפסק 12' פס
שהיחסי� יוסדרו , ככל שנית�, דורשת, הזוג�בניוהאוטונומיה של ,  שכולו בתחו� צנעת הפרט,התחו�

 ".בינו לבינה ללא מעורבות גור� חיצוני
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 האוסר חוק הפדרלי פסל בית המשפט העליו שבו,  בתולדות המשפט האמריקניהמכונני�
 Would we allow the police to search the sacred precincts of“ על שימוש באמצעי מניעה

marital bedrooms for telltale signs of the use of contraceptives? The very idea is 

repulsive to the notions of privacy”.267   
 מהחדירה הקשה לפרטיות האינטימית והמינית א� חוללה במידה רבה את הסלידה

 את גבולותיו לגדר כדיבי היתר ,  שהתרגשה על העול� המערביאש�מהפכת הגירושי ללא 
 בישראל החוק האזרחי נאל� 268.דורלח רשאי המשפט אי שאליו הפרטי מרחבשל ה

להשלי� ע� אובד הפרטיות הכרו� בגירושי האש� הדתיי� ופועל ככל הנית לצמצ� את 
 269). אש� בדיני הרכוש והמשמורתיקוליכגו באמצעות פסילת הלגיטימיות של ש(היקפ� 

 שתחדיר אזרחיתאי אפוא כל היגיו בהפיכת תביעת מזונות הילדי� לזירת התגוששות 
דלת האחורית את החטטנות המשפטית אל תו� היחסי� האינטימיי� הכרוכה בבירור ב

 פיהמתעוררות על , כאלהמת תוק� משפטי לטענות , באופ פרדוקסלי".  זרעגנבת"טענות ל
 מעי מקבילה נשואי�מייצר עבור זוגות לא , רוב בקונטקסט של הורי� שלא נישאו זה לזה

הוא מעמיד נשי� בפני : יי� החל על זוגות נשואי�אזרחית להלי� גירושי האש� הדת
הבחירה בי ויתור על תביעת המזונות ובי היגררות למאבק משפטי חודרני שיכפי� את 

חשש שאפשר , חייה והתנהגות לעי פולשנית ובוחנת ולשיפוטו הערכי של בית המשפט
  . שבגינו נמנעו מלהינשא מלכתחילההשיקולי�שהיה חלק ממער� 

תביעת מזונות ילדי� היא כידוע אחת התביעות התדירות ביותר בבתי , ל כ עיתר
הרי שבדומה לחששו של בית , יינת תוק� משפטי" גנבת זרע"ל א�. המשפט בישראל

 שבמסגרתו תשוכלל טענה זאת לכדי " הצפה"יש לחשוש לאפקט , פלוניהמשפט בפסק די
עילה כזאת עלולה לספק לגברי� . שפחהחלק נלווה ושגרתי מריטואל ההתדיינויות בדיני המ

 להסדרה חוזית ומוסכמת של חובת המזונות מחו� לכותלי בית לסרב ניכרתמרי� כלכלי 
המשפט ולאיי� על נשי� בניהול מאבקי� משפטיי� מתישי� ופולשניי� בניסיו להביא 

ת מתוצאה של שליל,  מחיר� הכלכלי והנפשיעל, החששות מפני עלות ההליכי�. לצמצומה
 שבמשא לכ�עלולי� לגרו� , המזונות ומאובד הפרטיות הכרו� בבירור טענות מסוג זה

  של המשפט נשי� תמצאנה עצמ מתפשרות על סכומי מזונות צנועי� ילו בצהמתקיי�ומת
  .שמקפחי� את טובת ילדיה

 
לשיקול זה בפסיקת בתי המשפט . S.U381 , Connecticut. Griswold v .479 ,485– 486)1965( ראו  267

 Sally Sheldon, ‘Sperm Bandits’, Birth Control  ראובארצות הברית בקונטקסט של אבהות כפויה
Fraud and the Battle of the Sexes, 21 LEGAL STUD. 460, 464 (2001). 

 Karin Carmit-Yefet, Marrying Dissolution to the  ראולתיאור מהפכת הגירושי� האמריקנית  268
Constitution: Divorce as a Fundamental Right (2012) (unpublished J.S.D dissertation, Yale 

Law School) (on file with author). 
בית '  נפלונית 8928/06� "בג; )1978 (832, 829) 1(ד לב"פ, דרור'  נדרור 264/77א "ע ראו לדוגמה  269

קשה למצוא פסקי די� שבה� סטו , אכ�). 2008 (271) 1(סגד "פ, הגדול לערעורי� בירושלי� � הרבניהדי
 לתיקו� לקריאה. 1973–ג"התשל,  לחוק יחסי ממו�8בתי המשפט מהחלוקה השוויונית הקבועה בסעי� 

 – יהמשפחת הרכוש בחלוקת כשיקול לנישואי� מחו� יחסי� "בארי�'ג ואמל כה� יצחק  ראוזאת מגמה
 ).2013 (465 טז ועסקי� משפט "הישראלי במשפט מחודש עיו�
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 אחרו זה מפנה את הזרקור אל הדינמיקה המורכבת של יחסי הכוחות המגדריי� שיקול
והנחיתות ,  מכוח כלכלי שוויונינהני� אינ�במציאות חברתית שבה גברי� ונשי� . לבישרא

איו� במאבק משפטי יקר ותובעני סופו לשמש כלי , הנשית מתבטאת בפמיניזציה של העוני
במרחב נורמטיבי שבו . נשק נוס� במאז הכוח המגדרי בי גברי� לנשי� בדיני המשפחה

מחליש נשי� ומקנה לגברי� זכות וטו מוחלטת על , יהדי הדתי חולש על דיני הגירוש
 יותר א�הרי שהפיכת שדה מזונות הילדי� לקל� מיקוח גברי נוס� מחריפה , החירות הנשית

את , במילי� אחרות.  חוסר השוויו המגדרי כעיקרו המארג של דיני המשפחה בישראלאת
של נשי� נשואות ימלאו דיני התפקיד הכוחני שממלאי� דיני הגירושי הדתיי� בקונטקסט 

 עקרונית הכרה, למעשה. נשואותמזונות ילדי� האזרחיי� בקונטקסט של נשי� לא 
מדיניות , ג� א� לא במכוו, משרתת" גנבת זרע"בלגיטימיות המשפטית של טענות ל

יש לשער כי .  כחשודהימהותשקורבנותיה ה ככלל נשי� שאינ נשואות ופועלת לסימו א
,  כמעט כל אישהולכ 270,יגזרו מחוזה הנישואי תנאי מכללא להקמת משפחהבתי המשפט 

המסר .  להאשמה של כפיית אבהותיהשאינה נשואה תהא חשופה בפוטנצי, ורק אישה
  נשית ימהות דוקטרינה כזאת הוא כי רק אשל הפעלתההתודעתי הבעייתי הנשק� מאופ

בכ� משמש המשפט שלא . תבקונטקסט של הנישואי זכאית לחסינות ולהגנה משפטי
אל " לגיטימית "ימהותבטובתו מכשיר מפוקפק לתיעול והסללה של נשי� החפצות בא

קבילות עקרונית מהווה אפוא � כלל של איאימו� 271.המסגרת הדכאנית של מוסד הנישואי
 של המשפט לתופעה של 272"עצמית�תגובת נגד", דהיינו, "צדק מעברי"מנגנו משפטי של 

מתו� הכרה . ריי� ופער כלכלי שהוא עצמו תר� לביסוסה ולהנצחתהיחסי כוח מגד
באחריותו לתוצאותיה המשפט צרי� להכיר בצור� לעג נורמות תרופתיות שיתקנו את 

באמצעות נטרול , בי היתר כפי שאני מציעה,  נשי� ויקדמו צדק מגדרי כוללכלפי ההפליה
  .ימהותרוא תיגר על א חזית כוח חדשה נגד נשי� ולקוחהיכולת הגברית לפת

 ראש בזכות� של ילהאינה מק" גנבת זרע"הכרה במשפטיזציה של �אי זאת לעומת
כפי שה , "נשי� המשחרות לטר� "ופריגברי� שלא להיות הורי� או מפקירה אות� לט

המדיניות המשפטית המוצעת מבקשת . הקורבנימצוירות בעול� הדימויי� הפטריארכלי 
 כ� –כי א� הנטל ההתנהגותי ,  לא הנטל המשפטי–גדרי להוביל להיפו� נטלי� מ

תונח , שהייתה נחלת של נשי� משחר ההיסטוריה, רצוי לא יריושהאחריות למניעת ה
מגבלה , גבר שאינו חפ� להיות אב יתכבד וישתמש באמצעי מניעה. לפתח� של גברי�

הגנה על חירותו קד� ל�מינימלית על חירותו המינית שדומה שהמשפט רשאי לדרוש כתנאי
  273.הרבייתית

 
הסכ�  'שבאותו, לעיל אמרתי אשרהוא : " את דברי השופט טל ראו קיצוני של תפיסה זאתלגילו�  270

,  רק הסכמה לנסות ולהביא ולד לעול� בזמ� ששלו� ביניה�לא כלולה הזוג בני שבי�' שבהתנהגות
' בעמ, 74ש "ה לעיל ,נחמניא "ע" (ואפילו ייפרדו דרכיה�,  עליו חיוב לתת לה ולד שתישע�ג� אלא
529–530.( 

 .36ש "הלעיל ,  בהרחבה הקר ראועל המחירי� המגדריי� שמסגרת הנישואי� גובה מנשי�  271
 RUTI G. TEITEL, TRANSITIONAL JUSTICE  ראועל צדק מעברי. 77' מבע, 189ש "לעיל ה, ביטו�  272

(2000). 
כדי להג� על האוטונומיה ) תרתי משמע( טורח לנקוט אמצעי הגנה בסיסיי� שאינודומה שגבר , אכ�  273

י זה אינו מקפח את עצ� זכות� יחס משפט.  זכאי לצפות שהמשפט יעשה כ� במקומואינו, הרבייתית שלו
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�,  שקבע בית המשפט העליו בנוגע לניאו�מוחלטהתביעות ה�בניגוד לכלל אי, לבסו
 שא�. לחריגי� צרי� ומוגדרי�" גנבת זרע"הקבילות של �סבורני שיש להכפי� את כלל אי

ראוי נורמות בעייתיות של � ללא חריגי� יחזק באופ לאגור�שרטוט כלל , לא כ
. על המקדשת כל אמצעי� אמהות כמטרתיות� כוללני לפיה נשי� מחויבות להנטליז�פרו

א� היא חורגת , דיו מפורט בקביעת חריגי� מוגדרי� הוא מלאכה חשובה ומורכבת
החריג המרכזי צרי� שיבוסס על , בתמצית אציי כי לשיטתי. ממסגרתו של הדיו הנוכחי

טענה לאבהות כפויה תתאפשר , למשל. תהקבילו�סימו הדי הפלילי כקו הגבול לכלל אי
כש� .  מצויה במחלוקת– לא לשימוש בזרע –רק כאשר עצ� ההסכמה לקיו� המגע המיני 

ישמשו מג מפני בירור תלונות , חזקי� ככל שיהיו, שלא יעלה על הדעת ששיקולי מדיניות
. ומה אי כל הצדקה למנוע מגברי� הגנה ד274, נשי� על קיו� יחסי מי ללא הסכמהלש
אלא ,  החובהימהותהכרה בחריג כזה לא רק שתחזק את הציווי הקטגורי הכופה של א�אי

 טריוויאליזציה של פגיעות ותגבריות היוצר� נורמות לא ראויות של היפרשתשעתק סופה
לסרב למי או למלא " כשירי�" אות� כיצורי� רוויי יצרי� שאינ� ציירותמיניות בגברי� ומ

 שהוא בהיריו לפיכ� כש� שהמשפט רואה 275. הקורב המינישל" נשי"את התפקיד ה
 יריוביצוע מעשה מגונה בגבר שתוצאתו ה,  אישה משו� נסיבה מחמירהאינוסתוצאה של 

חריג כזה א� מנטרל את סכנת הסח� האפשרי של . צרי� להיות א� הוא בעל נפקות משפטית
   276. הכבד של המשפט הפליליבהיות כפופות לנטל הראייתי, " זרעגנבת"טענות כוזבות ל

 
בשל ההבדלי� הביולוגיי� : של גברי� שלא להיות הורי� אלא משפיע רק על העיתוי של מימוש הזכות

 in“: כלומר, שלב מקדמי יותר מאשר נשי�בעל גברי� לממש את זכות� שלא להיות הורי� , בי� המיני�
the bedroom and not at the abortion clinic or the courtroom”) ראו Laura W. Morgan, It's Ten 

O'clock: Do You Know Where Your Sperm Are?: Toward a Strict Liability Theory of 
Parentage, 11 DIVORCE LITIG. (1999).( 

מדינות מערביות רבות . בכל הנוגע לקיו� יחסי מי� בכפייה במהל� הנישואי�,  היה הדי� עד לא מכברזה  274
 –בתופעה של אונס בנישואי� משו� ביטוי אוקסימורוני המתאר מצב לא אפשרי מבחינה משפטית ראו 

לאבולוציה .  של הרעיה לשולי המשוואה המשפטיתהסכמתהבשל סדרה של שיקולי מדיניות שדחקו את 
ברצו� '"'  דנה פוג� ראובסוגיה של אינוס רעיה, כולל ישראל, שהתחוללה במדינות מערביות שונות

 במשפט עיוני�" אינוס בידי ב� זוג והתוויית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה: 'יה� ובשמחת�שנ
 ).2007, עורכות' יפעת ביטו� ודנה פוג�, רביד�שלומית יניסקי, ארז�דפנה ברק (501 מגדר ופמיניז�

דדית של צ�למשל באמצעות ההגדרה החד, נורמות אלה כבר מקודדות אל תו� המשפט הישראלי, כזכור  275
תופעה זאת חריפה במיוחד ). ש�( לא גברי� א�, להיאנס" כשירות"המכירה בכ� שרק נשי� , דיני האינוס

 מתחת לגיל ההסכמה קטיני� יחסי מי� ע� קיימות שבו מדובר בנשי� המ–במקרי� של אונס סטטוטורי 
 Nicole A. Faille, Erasing Gender Privilege inראו .  הטענה אינה נדירהלפיתופעה ש, החוקי

Nonconsensual Procreation: An Argument for an Equitable Change to the Law Regarding the 
)2015(454 –453, 442–441,  429.EVR .L .U .UFFOLKS48 , Unauthorized Use of Sperm . 

של אונס סטטוטורי למשל בקונטקסט " (גנבת זרע" אפילו במקרי� אלה של האמריקנימעניי� שהמשפט   276
 דוגמה לכ� היא אישה שניצלה גבר ששתה לשוכרה כדי להרות ממנו ללא –או ביצוע מעשה מגונה 

לסקירת דוגמאות . סירב לפטור את קורב� העבירה מתשלו� המזונות, )ידיעתו או שהושקה בס� אונס
 Ellen London, A Critique of the Strict Liability Standard for Determining ראולמקרה הראשו�

Child Support in Cases of Male Victims of Sexual Assault and Statutory Rape, 152 U. PA. L. 
REV. 1957, 1972–1973 (2004). ראו כ� Higdon , 426–420' בעמ, 256ש "הלעיל;Dana Johnson, 

Child Support Obligations that Result from Male Sexual Victimization: An Examination of the 
Requirement of Support, 25 N. ILL. U. L. REV 515 (2005); Ruth Jones, Inequality from 
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 מקרה על לחולא� עשוי בנקל ,  נורמטיבידר�הרואה במשפט הפלילי מורה ,  זהחריג
ועובדת )  רפואיתיקהלמשל ביצוע בד(שבו דגימת זרע ניטלה מאד� למטרה מוגדרת 

א� המשפט מוכ להכיר בפליליות של .  בעצמהלהרות כדי יתר ללא הבה משתמשתמעבדה 
 בת גנ–מ הדי שתוצאות העבירה , מה מכוח העבירה של נטילת דבר במרלמשל, מעשה זה

במקרה קיצו זה ג� שיקולי המדיניות לתמיכה .  נפגע העבירהכלפי יעמידו סעד –הזרע 
, אכ. ומקימי� בסיס להכרה בחריג, א� לא מאויני� כליל, הקבילות נחלשי� מאוד�בכלל אי

שהופקד בידיו כדי להפרות נשי� זרות ללא  רופא נשי� השתמש בזרע שבו דומה מקרהב
   277. מורשה ובהפרת אמוני�בידיהוא הורשע בעבירה של גניבה , הרשאה של בעל הזרע

בסוגי מקרי� מוגדרי� שבה� , הקבילות�הכרה בחריג לכלל אי�דומה שאי,  של דברכללו
ה של פסול" הלאמה" מדיפה ריח של 278,כוח� של שיקולי המדיניות התומכי� בכלל מאוי

 רקע תובנות נורמטיביות על. נטליז� הכוללני�הפרו פרויקטברוח הגיונו של , הרח� הנשי
 ,  את פסקי הדי בנושא אבהות כפויהבביקורתיותאלה הדיו הנרטיבי שלהל בוח

  . של פסיקה" דור שלישי"ו" דור שני", "דור ראשו"שהעמידו 

    ההכחשהשלב:  ראשו�דור. 2

 מעצ� העלאת טענות פוטיתניכרת סלידה שי, שלב ההכחשה, קה הראשו של הפסיבדור
ובית המשפט כופר ברלוונטיות המשפטית שלה להכרעה בסוגיית "  זרעבתגנ"בדבר 

אלא שבתי ,  זרע לא רק שנדחו מכל וכלבתטענות לגנ,  השיפוטי הטיפוסירטיבבנ. המזונות
 279".ק אות מהלקסיקולמחו"המשפט הוקיעו במילי� קשות את עצ� העלאת וא� קראו 

 פסיקת בתי המשפט האמריקניי� נית למצוא גינוי לתופעה ולנשי� לעומת, למשל, כ�
 תמיכה בלתי מסויגת וסירבו באימהות הביעו ישראל בתי המשפט ב280,הנוטלות בה חלק

 
Gender-Neutral Laws: Why Must Male Victims of Statutory Rape Pay Child Support for 

Children Resulting from their Victimization?, 36 GA. L. REV. 411 (2002) . לפסק די� שעסק
לפסק . S.F. v. State ex rel. T.M., 695 So. 2d 1186, 1191 (Ala. Civ. App. 1996)  ראושניבמקרה ה

  .State v. Daniel G.H., (642 N.W.2d 645) (Wis. Ct. App. 2002) ראו די� שעסק במקרה השלישי
 ).1980 (446) 2(ז"תשמה מ"פ, דולברג'  ישראל נמדינת 854/80) א" תמחוזי(ח "תפ  277
חריג , א הודאה מפורשת של האישהי שיקולי המדיניות נחלשי� במידה רבה השבודוגמה למקרה נוס�   278

, בקונטקסט של ניאו�,  בית המשפט העליו�ומנ�א.  מאפשר ניצול לרעה של טענות לאבהות כפויהשאינו
אול� דומה , כחריג לכלל היעדר התביע!ת) או בכל נסיבה אחרת( הכיר בנסיבות של הודאה לא

הכרה בהודאה בקונטקסט של אבהות כפויה רק מחזקת את יסודותיה הבעייתיי� של המדיניות �שאי
  .הפרונטליסטית הכוללנית

 מחוזי(א "ת; )4.10.2006 ,פורס� בנבו (אלמוני' נ'  שהקטי� 2470/05) �� ימשפחה(ש "ראו לדוגמה תמ  279
' נ פלוני 22061/98) ��י משפחה (ש"תמ; )1989 (384) 1(�"תשהמ "פ, אלמוני'  נפלונית 2252/88) א"ת

 הערכית של באידאולוגיה האוחז, האמריקני במשפט קלאסי די� לפסק). 4.7.2001, פורס� בנבו (אלמוני
 .Welzenbach v. Powers, 139 NH 668 (N.H. Super. Ct. 1995)  ראו,הדור הראשו�

 על ביקורת מתחו הברית בארצותבתי משפט  (1973–1972 'בעמ, 276ש "לעיל ה, Londonראו למשל   280
 ,devious, manipulative, or, simply put“: וה� מוצגות כ, "זרעגנבת "נשי� שמועלית כלפיה� טענת 

pathetic”( . אופורטוניסטית " כינה השופט אישה כזאת בש� שבו – הבאכ� ראו את פסק הדי�
, לפסיקה שבה התקבלה טענה לעוולת פגיעה מכוונת ברגשות). 276ש "לעיל ה, .S.F עניי� ("מופקרת

  ראומכ� בזרע להפריה עצמית  לאחרמשהשהשת גבר מי� אוראלי ע� בת זוגו הרופאה קיי�במקרה שבו 
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 לא שמצדו, גבר הטוע לאבהות כפויה,  זאתחל� 281".משפטי' דני די'"לראות באבות משו� 
לומד מבית המשפט , מניעה וביכר הנאה מינית ג� בסיכו של הונאה מיניתנקט אמצעי 

האפשרויות הביולוגיות "על , דהיינו: העליו שיעור בגניקולוגיה של עובדות החיי�
גבר המקיי� יחסי מי צרי� " כי אשנפקות המשפטית הי, "היכולות לנבוע מקיו� יחסי המי

על עצמו אחריות לכל התפתחות היכולה לנבוע להיות ער לכ� כי בעשותו כ הוא נוטל 
   282."בדר� הטבע מקיו� היחסי�

הפסיקה הוסיפה וקבעה כי אי להכיר בחובת זהירות המחייבת את ,  מדור זהכחלק
 במהל� 283.האישה להבהיר לפני קיו� יחסי המי שהיא אינה משתמשת באמצעי מניעה

נזיקי והחוק לתיקו דיני המשפחה השני� א� נדחו שוב ושוב הצעות חוק לתיקו פקודת ה
ה כעילת :  משפטית כפולהיהכטענה בעלת פונקצי" גנבת זרע" להכיר בשמטרת) מזונות(

 ייזהר" כ� הפכה פילוסופיית 284.תביעה נזיקית וה כעילת הגנה מפני חבות במזונות

 
Phillips v. Irons, 883 NE 2d 1151 (Ill. App. Ct. 1st Dist., 2005) .ראו כ�Hardin v. Obstetrical & 
Gynecological Associates, 527 S.W.3d 424 (Tex. App. 2017))  בית המשפט העליו� של טקסס

 שלא כדי� בזרעו לש� הפריה עצמית והסבה לו שתמשהההכיר בעילת תביעה של גבר שבת זוגו לשעבר 
 )).mental anguish(נזק של כאב וסבל 

 לא ('פ' ק' נ' ר' ט 1240/05) ג" רמשפחה(ש " השופט שוחט בתמדברי את  ראו"דני די� משפטי"לביטוי   281
פורס�  ( לפסק הדי�4' פס, 'פ' ק' נ' ר' ט 1241/05) ג" רמשפחה(ש "בתממצוטט , )10.5.2007, פורס�

גנבת "לרוב יגנה בית המשפט גבר המשתמש בביטוי ). 1241/05' ר' ט עניי� :להל�) (31.5.2010, בנבו
כ� ). 279 ש"לעיל ה, ' שהקטי� עניי�(לדעת בתי המשפט יש למחוק אותו מהלקסיקו� , שכאמור, "זרע
 התעברות במרמה בית המשפט קריהמוצאי� כי במ, )149' בעמ, 230 ש"לעיל ה( בניאל ורונ� ראו

האב בעל , א� איש אינו מראה דאגה לקורב� התרמית, "מניעי הא� המסכנה"והציבור הכללי מזדהה ע� 
 פלוני עניי�: להל�) (1994 (861, 857) 3(ד מח" פ,אלמוני'  נפלוני 5464/93א " ע ראוכ�. כורחו

5464/93.( 
 ראועוד ). 5942/92 פלוני עניי�: להל�) (1994 (844, 837) 3(ד מח"פ, אלמוני'  נפלוני 5942/92א "ע  282

, בי� בעקבות פיתוי ובי� בלעדיו, גבר המקיי� יחסי מי� ע� אישה ("281ש "לעיל ה, 5464/93 פלוני עניי�
 לפסק הדי� 7' פס, אלמונית'  נפלוני 5950/07) ' חישלו�(א "ת; ")אחראי לתוצאות הטבעיות של מעשהו

יש ,  לשיקולי� של טובת הילדברמע) ("5950/07 פלוני עניי�: להל�) (13.10.2010,  בנבופורס�(
בעייתיות ע� טענתו של גבר כי הפ� להורה בניגוד לרצונו שכ� אפילו א� הייתה תרמית חותכת וברורה 

הרי ששו� אמצעי מניעה או כמעט כל מצב רפואי , י שימוש באמצעי מניעהמצד האישה כלפי הגבר לגב
ואי� לאד� שליטה אבסולוטית באפשרויות הביולוגיות היכולות לנבוע מקיו� יחסי , איננו בטוח לחלוטי�

 שיש בקובעו –" גנבת זרע"בית המשפט א� הקשה על הוכחת הטענה של , כחלק מדור זה"). מי�
מעי� , המצויה בי� מידת ההוכחה האזרחית לבי� מידת ההוכחה הפלילית, שיתלהפעיל אמת מידה שלי

. לש� ביסוס אבהות כפויה, "רמת ביניי�"או " דרגת ביניי�"אשר זכתה לכינוי " מידת הוכחה מוגברת"
וכ� שתהיינה ,  בהוכחת טענות רגילותהדרוש מזה רב ראיות מספרהמשמעות היא שעל התובע להביא 

 ).ש�, 5950/07 פלוני עניי�ראו למשל (יותר בעלות משקל רב 
מה ע� בעיית גנבות , שניט ושיפמ�"אלי דניאל ; 266ש " הלעיל ,96460/97 פלונית עניי�ראו למשל   283

 .News1 )1.11.2011( http://bit.ly/2OenApX" ?הזרע
 1213/12/פ, 1991–א"התשנ, ) קבלת זרע במרמה– 8' מס( המשפחה ראו למשל הצעת חוק לתיקו� דיני  284

אול� ,  פעמי� במהל� שנות התשעי�כמהר הכנסת "הונחה על שולח� יו, בנוסחי� דומי�, הצעה זו(
�וא� לא אחת מ� ההצעות הפרטיות צלחה את השלב , המאמצי� החוזרי� ונשני� נחלו כישלו� חרו

 ).המקדמי ביותר של קריאה טרומית
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 ונות והאחריות לתשלו� מז285,לכלל נטול חריגי� בישראל ובמדינות המערב" השוכב
   286.של הזרע" אחריות קפידה"סה לכדי תאוריית הורות המבוססת על קר

משו� שהוא משרת את טובת הילד ומבוסס על ,  אינו מפתיעהפסיקה הראשו של הדור
 נפקא ואי,  על בני�אימהות היחסי� שבי הורי� לילדי� אי לפקוד עוו שבמערכתהתובנה 

 אינו מפתיע ג� משו� שהוא משרת והראש דור הא� 287.מינה נורמטיבית לנסיבות הולדת�
 הצו –היטב את שתי פרדיגמות היסוד בתרבות המשפטית בישראל השלובות זו בזו 

הפסיקה , רותבמילי� אח. אקונומי של האבהות� והמודל הביוחובה אימהותהקטגורי של 
של הדור הראשו מבצרת את הקשר הגורדי שבי קרבה גנטית לתמיכה כלכלית ומקדמת 

 יריושבשמו השופטי� נכוני� להכשיר נסיבות ה, נטליז� כוללני�של פרוערכי� 
 הוא של מזונות ילדי� מותנה שוט� ובלתי תזרי�. לאימה!תכנתיב לגיטימי " מפוקפקות"

והוא מעודד נשי� להרות ,  בי המדינה לבי אזרחיותיהכתוב הלא מ החוזה החברתי חלק
 הישראלית הילודה�בכ� זוכה מדיניות פרו.  את עצמ באימהותלממש וותבכל הנסיב

  .למקס� את מלוא הפוטנציאל של הרח� הנשי לטובת פרויקט הרבייה היהודי
 ציר כרונולוגי לפי ואפיונ ניתוח ביקורתי של פסקי הדי ומיפוי המגמות בפסיקה אול�
בשלב .  כקו פרשת המי� שבו החל מסתמ דור שני של פסיקה2009 את שנת ממקמי�

אול� נסיבות , ה טענות לאבהות כפויה עדיי אינ רלוונטיות לעצ� החיוב במזונותההנכח
 ומשמעות משקל מייחסובית המשפט ,  אלא מונכחות בפסקי הדימושתקות עוד אינאלה 

 המסמנת את , 2013שלב ההנכחה הגיע לשיאו בשנת .  בשיעור המזונותכשמדוברלקיומ
זוכות לגושפנקה " גנבת זרע"ההכרה טענות ל בשלב ,הגלישה לדור שלישי של פסיקה

. נזיקית וחוזית, משפטית מלאה ה כעילת הגנה בדיני המזונות וה כעוולה משפטית
המעבר משלב ההכחשה לשלבי� של הנכחה והכרה מבטא מפנה אידאולוגי עמוק , לטענתי

הזונח את , נטליז� בדלני� אל אתוס של פרוחובה אימהותנטליז� כוללני של �מנורמות פרו
 � כי ע� התבססותילמדהדיו שלהל . האימהותאלמנט הכמות לטובת תו תק של איכות 

 צפוי ולא נוס� שלישי של פסיקה הפכו דיני מזונות ילדי� לשדה משפטי ודורשל דור שני 
  . מחדש של החוזה החברתי הממוגדר של אזרחות נשית בישראלה להגדרשות�ה

  
  

 
, 281ש "לעיל ה, 5464/93 פלוני עניי�;  לפסק הדי�9' פס, 282 ש"לעיל ה, 5942/92 פלוני עניי� ראו  285

, נ�בניאל ורו; )3.5.2009, פורס� בנבו(' מ' ס' נ' א' ש 10708�02�09) 'משפחה חי(ש "תמ; 861' בעמ
 מנסיבות ההפריה ולקבוע את חבות האב � לנטייה שיפוטית להתעלהטועני� (8' בעמ, 230 ש"לעיל ה

 את הנטייה השיפוטית וטוע� המבקר (288–286, 280–279' בעמ, 18ש "לעיל ה, Shifman ;)בכל מקרה
י� בהקשר של תכנו� המשפחה מצדיקי� סעדי� משפטיי� למקרי� של מעילה כי ההבדלי� בי� המינ

שירות ; )כגו� ויתור על מזונות הילד וכ� פיצוי על הפגיעה הרגשית הנובעת מהורות לא רצויה, באמו�
 )30.6.2013( גלובס"  ותבעה מזונות אחרי תשע שני�–קיימה יחסי מי� ע� חשפ� "גלובס 

http://bit.ly/2OkQUeu. 
 ). 10' בעמ, 273ש "לעיל ה, Morgan ראו ((Laura Morgan) הביטוי הזה טבעה לורה מורג� את  286
, בנבו פורס� (הדי� לפסק 29' פס', ע' ב' ג' נ' ב' ר 52057�05�15) ' נצמשפחה(ש "ראו למשל תמ  287

05�52057' ב' ר עניי�: להל�( )18.4.2016� של הורי� בנזיקי� כלפי ילדיה� חבותבלהה כהנא ; )15
 ).2008 (218–217 וסוגיות בנזיקי� בהקשר לקטיני� וצדדי� שלישיי�
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   ההנכחה שלב:  שנידור. 3

 הרטוריקה הנרטיבית של פסקי הדי על רקע תוצאת� המעשית מעמיד את הקוראת תוחני
 ועל ההמשגה של התא הדבקות המשפטית בדפוסי� מסורתיי� של סדר חברתי על

דיני מזונות ילדי� מבוססי� ,  שאראהכפי. סטייתי שיש לנרמלו�הורי כמבנה משפחתי�החד
 של סורתינשי� הסוטות מ הדג� המ: פרסעל משוואה מגדרית שנעה על הציר שבי קנס ל

" קנס"סופגות , המשתמשות בכוח הרבייתי ללא אישור ופיקוח גברי, המשפחה הגרעינית
נשי� כשירות , לעומת. משפטי בדמות הפחתת דמי המזונות עד כדי שלילת� המוחלטת

זונות של מ" פרס"זוכות ל,  במסגרת זוגית מחייבתאימהותואחראיות השואפות לממש את 
 חלק משמשי� מזונות ילדי� דיני כ�. ראויי� ולגיטימציה משפטית ליחידה המשפחתית

שלש� , האימהותלמוסד " יריו הרישיו" לשרטט המבקש כוחנימאותו פרויקט משפטי 
במאפייני אישיות מגדריי� מוגדרי� , זכייה בו נשי� מחויבות לעמוד בקוד התנהגותי מחמיר

  .ובמעמד אישי נורמטיבי

  לא� החשודה " קנס" מזונות ילדי� כדיני) א(

החטא "נית לראות את עקרו , המסמ את ראשית כינונו של הדור השני, ש.א' ש נ.ת בעניי
 288.ואת היחס הביקורתי והקונס כלפיה" א� חשודה"את המסמני� שמבני� , "ועונשו
 שוני�  שאציע כא יבקש לפענח את מער� המשמעויות שיוצקי� נתוני ידעהניתוח

בית המשפט פותח את . הנחשפי� בפסק הדי על רקע מיקומ� במבנה המארג של הדיו
אלא בהפניית , פסק דינו לא במהות התביעה או בתיאור מסכת העובדות כנהוג וכמקובל

 מאשימה על שבמוקד תביעת המזונות עמד מאבק על קביעת עושרו וכושר יקורתב
עוד בטר� ,  כ�289".אושר ושלומ, כי הקטינותלהבדיל מקביעת צר"השתכרותו של האב 

בית המשפט מכווי ומטה את הרוש� הראשוני שלנו , התוודענו לבעלי הדי ולסיפור�
 מאהבת אמת כלפי ילדותיה אלא מ!נעת שאינהביוצרו תדמית של א� אנוכית ורודפת בצע 

ר לא רק לפתוח  ביקורת אלה בית המשפט בוחרימעניי כי בדב. מתאוות ממו כלפי אביה
   290.את פסק דינו אלא ג� לחתו� אותו

 החלק השני של מגיע –" הקדמה" בפסק הדי המכונה – פסקה ראשונית זאת לאחר
 הוא מעמיד את הקוראת הוא שעליושהמידע הראשו , "עובדות, מערכת יחסי האישות"

ע� המעביד אנו למדי� כי מדובר במזכירה שניהלה .  האסורה של הא�המתירנותה ומיניות
 קשר סוער שכלל הרפתקאות ביחסי האישות "– 291"נשוי ואב לילדי� מאשתו" גבר –שלה 

 המשפט א� מעשיר בית 292". ולעיתי� א� קיו� יחסי מי אשר כללו ג� אחרי� ואחרות]...[
אלמנט עובדתי , את מטע הידע שלנו בתיאור הפלה קודמת שהאישה עברה בעברה

למעט חיזוק הרוש� של אישה לא אחראית המפקירה את , שהרלוונטיות שלו אינה ברורה

 
' ש' ת עניי�: להל�) (2.3.2009, פורס� בנבו ('ש' א' נ' ש' ת 35180/06) א" תמשפחה(ש "תמ  288

35180/06.( 
 .הדי� לפסק �10ו 1' פס, ש�  289
 .38' פס, ש�  290
 .3' פס, ש�  291
 .2' פס, ש�  292
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 כל זאת למדה על 293. ולמדינהלה – לא רצוי יריוגופה ליחסי מי מזדמני� ולסכנה של ה
 זוגונולדו לה ממנו , הנתבע, הקוראת עוד לפני שמתחוור לה שהאישה הרתה למעביד שלה

,  מידע מוזריט הדברי� פרבמקו� נתו מרכזי זה בית המשפט מתעד� בסדר הצגת. תאומות
 כי לא נטע על ידי א� הקטינות שמגמת הקשר ע� האב הייתה לגרו� ,יוער: "בהדגישו

 מצופה מ הא� להעלות עניי זה בכתב מדוע כלל ברור לא 294".לנטישת אשתו לטובתה
 ל פחות מה הנפקות המשפטית שעוד ברורו,  שעניינו תביעה למזונות הילדותטענות

ולכאורה ללא הקשר ,  התלושה שנזרקה לחלל פסק הדי בשלב כה מוקד�ההערה. מחדלה
יש להבי את המוטיבציה שהנחתה את בית המשפט . משמעות�היא לטעמי רבת, ורלוונטיות

נתו אינפורמטיבי זה לא בא ללמד , לפי הפרשנות שאציע; על רקע פסק הדי בכללותו
 לנו באישה שיש דופי כפול עניי שלפיו מובלע מסר בו ישאלא , סנגוריה על האישה

 המתבקשת מעצ� ניהול רומ ע� גבר תוצאה –" הורסת משפחות"היא לא רק . בהתנהגותה
דהיינו ללא המטרה הלגיטימית של , "שלא לשמה" א� עושה כ אלא –הנשוי לאחרת 

 של אב פעיל ידושבה תגדלנה בנותיה לצ, הקמת משפחה גרעינית נורמטיבית משל עצמה
מדובר באישה שמלכתחילה בחרה במודל משפחתי , בפשטות.  אחתגגתחת קורת ותומ� 

 י רק עניולאהורי בחברה שבה מוסד המשפחה המסורתי הוא אידיאל ציבורי ולאומי �חד
מערכת היחסי� הוגדרה כהרפתקה במישור ",  הוכחשהשלא, לגרסת האב, אכ. אישי ופרטי
   295".המיני בלבד

, הד בטענות הצדדי�, בחלקו השלישי. עורר פסק הדי בכ� לא תמו התמיהות שמא�
וכי , לא נעשה על דעתו, שהדגיש כי ההיריו אינו רצוי לו, מונכחות בעיקר טענותיו של האב

 השתקת לעומת אבהנראות היתרה שניתנה לגרסתו של ה. מתוכננת"  זרעגנבת"הוא פרי של 
ערמומית ובעלת יכולת "ה כקולה של הא� תורמת להעצמת ההבניה הנגטיבית של דמות

וחוסר בררנותה  "מתירנותה" ונותנת במה לתיאורי� חוזרי� על 296"לכל תחבולה
, לאחר השלמת חקירת הצדדי�,  אנו למדי� כי בית המשפט א� התיר לאבעוד 297.המינית

 ניסתה להגביר את פוריותה מצד אחד שהא� בטיעו �להביא ראיות נוספות כדי לתמו
 יה ג� הפונקצי298".כדי לוודא שתוליד רק מזרעו של האב "אחרמצד  הפלות כמהוביצעה 

 הדעת הדימוי השלילי וקל העמקת מלבד, האינפורמטיבית שממלא מידע זה אינה ברורה
והרלוונטיות שלו הופכת ברורה עוד פחות לנוכח קביעת בית המשפט כי אי , של הא�

   299. הקטינות בתביעה שבפניולכאורה כל נפקות להתנהגות ההורי� ולנסיבות הולדת של

 
השניי� ניהלו חיי מי� : "עוד טוע� האב בהקשר זה כי, בחלק השלישי של טענות הצדדי�. 4' פס, ש�  293

 ).8' פס, ש�" (סוערי� ביניה� ובי� אנשי� נוספי�
 .3' פס, ש�  294
 .7' פס, ש�  295
 .9' פס, ש�  296
השניי� ניהלו חיי מי� סוערי� ביניה� ובי� אנשי� : "האב טע� כי, 293 ש" בהלעילכאמור  (4' פס, ש�  297

 ").נוספי�
בית המשפט מציי� כי לא השתכנע מהראיות שהונחו בפניו שהאישה עברה טיפולי פוריות  (9' פס, ש�  298

 ).להרותכדי להגביר את סיכוייה 
 .ש�  299
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אול� הוא חוזר ,  קובע כי האב חייב לזו את ילדותיוומנ�בית המשפט א,  על כיתר
יש "וא� מוסי� ומציי כי , ומזמי אותו לאור� פסק הדי להגיש תביעה ישירה נגד הא�

שאי בקביעת חובת האב לזו את ילדיו מלמנוע תביעתו כנגד הא� בטענת , להדגיש
עילת התובענה צומחת [...] על התחייבותה לשאת בעצמה בכלכלת ילדיה� ' כותהסתמ'

מעצ� הולדת הקטינות כאשר ידועה לא� התנגדות האב לעצ� ההיריו עצמו 
מצד אחד קובע פסק הדי כי .  לכ� חוברות אמירות שקשה ליישב זו ע� זו300".ותוצאותיו

סבורני שבירור הטיעו הינו "וכי , "במקרה הנדו האב טר� הוכיח כי האישה פעלה במזיד"
 את עמדתו מסתיר אינו אחר בית המשפט ומצד 301,"במסגרת תובענה נפרדת בי האב והא�

   302:המדברת בעד עצמה

התנהגות הא� מתפרשת כנטילת אחריות ,  ובמסגרת דיני החוזי�יתכ
 להעיר שא� אי� יד. בלעדית מצדה בכל הקשור לגידול ומזונות הקטינות

אזי יתכ� והא� צריכה לשאת ,  של האב לכפות על הא� לבצע הפלהבזכותו

בתוצאות התנהגותה הכוללות את עצ� קיו� יחסי המי� ובסיכו� כניסתה 

 החוזי� יצליח האב לשכנע את י יתכ ובתובענה במסגרת דינ.להריו�
 הא� מהפלת הקטינות כאשר אי� ולא הייתה מניעה שהימנעות, ש"ביהמ

א� לא את כל , רשה כהסכמת הא� לקבל על עצמהיש לפ, מבחינת הא�
  . אזי לפחות לשאת בחלק הארי בצרכי הקטינות, הכרו� בגידול הקטינות

 מהסכמת האב להריונה ולגידול משות� של היילוד נהנית שאינהאישה :  מעתהאמרו
,  על דר� של ביצוע הפלהאימהותהנדרשת למנוע את  –במסגרת מבנה משפחתי נורמטיבי 

  .  לעשות כ עלול להיזק� מבחינה משפטית לחובתהומחדלה
, כאמור, שוב יש לזכור"בית המשפט מציי כי .  בכ�מתמצות אינ בפסק הדי הסתירות

אול� אי בכ� להשפיע על חובת , שיתכ שבהתנהגות בי ההורי� קיימות עוולות משפטיות
בעת ובעונה אחת כי  ממנו לקבוע מונעת אינה תזכורת זאת א� 303".האב לזו את ילדיו

 המזונות חובת של היקפהחוסר רצונו של האב בילדי� הוא סיבה רלוונטית לעניי קביעת 
דמי המזונות נפסקו ביד :  השיפוטית תורגמה לפסי� מעשיי�הרטוריקה 304.כלפי הקטינות

ללא שיערו� , )כולל מדור, ח לכל ילדה" ש1,500(קמוצה ובגי צרכי� הכרחיי� בלבד 
לפי .  בלבד חר� עושרו של האב וא� שהא� אינה עובדת18 החיוב עד לגיל גבלתובההסכו� 

" חשודות"שנועד להרתיע נשי� " קנס"החיוב המופחת מתפקד כ, הנרטיב הפרשני המוצע
 של ורכיה�והוא מסייע להמרת דיני מזונות הילדי� מכלי לסיפוק צ, לאימהותמלהפו� 

  .  התנהגות של נשי�על טהשלי ומשטורקטיני� למכניז� משפטי ממשמע ל

 
 .20' פס, ש�  300
 .13' פס, ש�  301
 .)ההדגשה הוספה( 22–21' פס, ש�  302
 .הדי� לפסק 24' פס, ש� למשל ראו  303
, ש�" (אי� ממש בטענות האב כדי לצמצ� חובתו לזו� את הקטינות: "ובמקו� אחר נכתב כי. 19' פס, ש�  304

 ).הדי� לפסק 29' פס
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 המתירנית וחסרת האחריות שנמנעה מלנקוט הפלה ג� במחיר ישה המשתמע לאהגינוי
התבטא ג� בדחיית תביעתה להחזר הוצאות עבור הקטינות שבה , הורית� חדאימהותשל 

בית המשפט ראה בצעד זה משו� שיהוי הפוטר את האב . נשאה בשני� הראשונות ללידת
ירי� ת תשלו� רטרואקטיבית למרות היותו מודע לכ� כי רק במקרי� נדלחלוטי מחוב

 א� שאינה שלפיו כאלה חל הכלל שבנסיבות א�זאת  305.וחריגי� יש לקבל טענת שיהוי
והיא זכאית לקבל החזר הוצאות למפרע ,  שנשאה בונותנשואה אינה מוחלת על חוב המזו

 ע� יידכי הא� לא תבעה מזונות מ לפסיקתו החריגה בית המשפט מציי כהסבר 306.מ האב
וכי היא בחרה לפנות אל האב , היוולד התאומות וכל עוד הצליחה לתמו� בה בעצמה

 אול� במקו� שדפוס התנהגותי זה ילמד על הא� 307.לעזרה רק משנקלעה לקשיי� כלכליי�
  308:מטעי� בית המשפט. הוא פועל במפתיע לחובתה, זכות

 וחצי שני� מפני שכלכלה 4עה במש� התובעת לא הגישה תבי,  דנבמקרה
 שלימהבסופו של יו� הא� ה. את עצמה ואת הקטינות ולא נזקקה לא� עזרה

  זה מדובר במקרה[...]  להלי על האב כיו� להע� המצב לפני זמ רב ואי

נית� להבי� , באישה שהביאה ילדי� לעול� בעצמה ללא שיתו� הגבר בעניי�

.  בזמ� אמתהללוצרכי ההוצאות שלמעשה היא לא חיפשה את האב ל
 מהות היחסי� בי� האב נוכח, חילהחייב לפעול כנגדה כמעי מ' שיהוי'ה

שמראשית הדר� אי ראיה על כ� שהא� הסתמכה על , וזאת מאחר, והא�
 את התובענה תיש לדחו, לכ.  את ההוצאות שהוציאהלה חזירהאב שי

  . להחזר הוצאות

 של שיהוי מתפקדת ברמה הסימבולית יהוח קונסטרוקצישלילת הזכאות לשיפוי מכ, לטענתי
 בכ� מצטר� פסק הדי למפעל 309.מ האישה" ההיריו רישיו"כמעי שלילה של 

 
וכ� " במשפט הישראלי' שיהוי'מעטי� המקרי� שתתקבל בה� טענת ה(" לפסק הדי� 31' פס, ש�  305

 ").'שיהוי' טענת המשפט נזהר מלדחות תובענה בשל"
 נקש'  נשרייר 468/88א "ע; )1996 (215) 1(ד נ"פ ,אביטבול'  נאביטבול 1375/93א "ראו למשל ע  306

 ).31.12.1988, פורס� בנבו(
 .הדי� לפסק 6' פס, 288 ש"לעיל ה, 35180/06' ש' ת עניי�  307
 . )ההדגשה הוספה( 31' פס, ש�  308
 בעלי משמעות כלכלית –דיוקי� עובדתיי� לא ברורי� �א� החשודה מתבטא ג� בטעויות ואיל" קנס"ה  309

שבערעור , כ� אמורי� הדברי� כדי עד. ושהמשות� לה� הוא פועל� לרעת הא�,  הדי� רווי בה�שפסק –
 ה�ה� בממצאי� עובדתיי� ו: ההתערבות הכפול� מכלל אילחרוגשהוגש נאל� בית המשפט המחוזי 

פורס�  (הדי� לפסק 16–15' פס ,'ג' ד' נ' ת' ש 1057/09) א" תמחוזי(ש "עמ( יעור המזונותבקביעת ש
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש להתחשב בכ� שהאב חייב לשאת , למשל)). 17.10.2010, בנבו

ועל , תו� התעלמות מהיות� בגירות בעת הגשת התביעה"ג� במזונות שלוש בנותיו הקטינות מאשתו 
בית המשפט , זאת ועוד). 16' פס, ש�(כדברי בית המשפט המחוזי , " כמה וכמה בעת מת� פסק הדי�אחת

א� ,  או כניסת� למעו� ויציאת הא� לעבודה6 לגיל עד הגיע הבנות # 500 פסק דמי טיפול בס� ומנ�א
משפט  כפי שהובא לידיעת בית ה–שכ� הבנות שוהות בג� , פסיקה זו חסרת משמעות בנסיבות העניי�

קשה לקבל את : "בית המשפט המחוזי א� קבע כי). 10–9' פס, ש�(לענייני משפחה כבר במהל� הדיו� 
בהסתמ� על , לפיה יכולתה הכלכלית של הא� להשתכר כשכר הממוצע במשק, קביעת בית משפט קמא

אחת ועל , לא דומה יכולת ההשתכרות של רווקה לזו של א� לקטינות. טינותהשתכרותה טר� לידת הק
עוד ). 16' פס, ש�" (בנדרש לגידול� של בנותיו, כא� חד הורית ומבלי שהאב נושא במאומה, כמה וכמה
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 הקלאסי של תא המשפחה מבנה על הבהדיקותהשומר , הרגולטורי של בקרת אוכלוסי
  מי שתובעתעל – הפחתה בדמי המזונות בדמות –והמטיל קנסות , המסורתי�השמרני

  . בעלות על מנגנוני הרבייה שלה ומשבשת את מער� יחסי הכוח המגדריי� בי גברי� לנשי�
 המשפט משת� בית למשל. ח.נ' נ. ג.ר בעניי 310. זו חוזרת ג� בפסקי די אחרי�תמה

אשר ניהלו ,  ילדות בגירותשתי לאב, אותנו בכ� שההורי� ה� אישה רווקה וגבר גרוש
, אשר כתוצאה ממנה נולד מחו� למסגרת הנישואי, יתמערכת יחסי� אינטימ "�ביניה

 בית המשפט מבהיר פעמיי� את העובדה שהצדדי� 311.שנטע שהורתו במרמה" הקטי
, בפסקה הראשונה,  בפתח פסק הדיידאנו למדי� על מעמד� האישי מי; ורעיה" בעל"אינ� 

קטי שנולד להורי� כי מדובר ב, בפסקה השנייה,  בסמו�ידובית המשפט א� חוזר ומזכיר מי
  .  נורמטיביותנפקויותבית המשפט ייחס לכ� ,  שנראה להלכפי 312.שאינ� נשואי�

; גנבה את זרעו וכפתה עליו אבהות, הוליכה אותו שולל, הונתה אותו" טע כי הא� האב
יש לראות משו� התחייבותה מכללא של התובעת לשאת על , בכניסתה להריו בנסיבות אלה

בית המשפט לא קבע ". ל העלויות הכרוכות בגידולו של הילד שיוולדחשבונה בלבד בכ
 הא� כי ממנו שעולהאול� הביא בפסק הדי מידע , " הזרעגנבת"ממצא בנוגע לטענת 

וכי שמרה את דבר ההיריו והלידה לעצמה מחשש שהיא הרה , מתירנית מבחינה מינית
  314:זו דברי� זה היא  שגוזר בית המשפט ממצבהמסקנה 313.לגבר אחר שאינו הנתבע

 הבלעדיי� יקוליהבחרה במכוו ומש] התובעת[ הרוש� שאכ היא מתקבל
 זו ובהמש� חלטתה שיתופו או ידיעתו של הנתבע בהללא, להמשי� בהריו

 
 �א� ,  קיבל את גרסת הא� לעניי� צורכי הקטינותומנ� המשפט אשביתמצאה ערכאת הערעור דופי בכ

בסופו של ). 17' פס, ש�( סכו� מינימלי בפסיקתרק כדי להתעל� מקביעתו לאחר מכ� וללא כל נימוק ו
 –" שלא לסטות מאות� עקרונות שהתווה בית משפט קמא אלא לבחו� את היישו� הנדרש"הוחלט , דבר

 כשבית,  לסכו� המזונות הכללי וכ� לקבלת התביעה להחזר הוצאות# 800מהל� שגר� להוספת 
רבע שקבע כי התביעה הוגשה א,  קמאמשפט ביתהמשפט המחוזי מציי� את טעותו הלא מוסברת של 

 ע� ומת� משהמשא של דבר היא הוגשה כבר כעבור שנתיי� יתוכשלאמ, שני� וחצי לאחר לידת הקטינות
על א� שטר� הוכרעה  "–בית המשפט העליו� סירב לתת רשות ערעור ). 17–16' פס, ש�( צלח לאהאב 

יט ותו� שהחל" משפיעה על פסיקת מזונות' אב בעל כורחו'השאלה הא� עובדת הפיכתו של אד� ל
 8542/10מ "בע( אול� לא לזכות הא� אלא לטובת אוצר המדינה ,לחייב את האב המערער בהוצאות

 .))8542/10 פלוני עניי�: להל�) (29.12.2010, פורס� בנבו( לפסק הדי� 9' פס, פלונית'  נפלוני
� כדוגמה הוא מצוי� כעניי� שבשגרה בפסקי די� אחרי,  שפסק די� זה נהפ� בחלקו בערעורשא�מעניי�   310

  אתראו לדוגמה. המתאפיינת בחיוב בדמי מזונות מינימליי�,  כלפי אבות בעל כורח�ילהלגישה המק
05�52057' ב' ר עניי�למשל , פסקי הדי� הנסקרי� להל�� לפסק.  לפסק הדי�31.3' פס, 287ש "לעיל ה, 15

 לשל זהה הנישואי� לקשר מחו� שנולדו ילדי� של במזונות החיוב היק� כי דאח מצד שקובע נוס� די�
  ראו בכ� שנית� להביא בחשבו� את נסיבות הולדת הילדי�אחר מצד ומכיר, נשוי לזוג שנולדו ילדי�
11�40995 פלונית עניי�� .231ש "לעיל ה, 12

' ג' רעניי� : להל� ()31.10.2013, פורס� בנבו(' ח' נ' נ' ג' ר 35431�06�11) א"משפחה ת(ש "תמ  311
35431�06�11.(  

 .הדי� לפסק 2–1' פס, ש�  312
 כי פחדה ממנו, לא שיתפה ולא יידעה את הנתבע על דבר היותה בהריו�"הא� ( הדי� לפסק 34' פס, ש�  313

,  הבדיקהקבלתאני חייבת לציי� שעד 'ק רב  מבחינתה בספהייתה ושבכל מקרה אבהותו של הנתבע ]...[
 ").' שהנתבע לא אביו�99.9%הייתי משוכנעת ב

 .33' פס, ש�  314
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 כמי היש לראות,  בגידולו של הקטי ובעשותה כהנתבעא� ללא מעורבות 
  .  אחריות גדולה יותרעצמהשהביעה את הסכמתה לקבל על 

:  את מודל הא� הראויהתואמתהאישה ראויה להיקנס על שאינה ,  קו חשיבה שיפוטי זהלפי
 קשרי� מנהלתהיא ג� ( המינית והמוסרית ביושרתה ויש לחשוד 315,ללא ב זוג, וקההיא רו

בחרה "היא " חשודה"למרות היותה א� ).  מסתירה את הילד מאביווג� במקבילמיניי� 
רישיו הוא �ללא�יריו גזר הדי על ה316". להמשי� בהריובמכוו ומשיקוליה הבלעדיי�

סכו� שבית המשפט מעיד כי , ח כולל מדור" ש1400אפוא דמי מזונות מופחתי� בס� 
ל מתייחסת לקטי שאביו מובטל ושהיה "הפסיקה המנחה שבה נקבע הסכו� המינימאלי הנ"

אשר פסיקת� ראויה היא , המדובר בצרכי� מינימאליי�; חסר כל רכוש והחזקות פיננסיות
בית המשפט מספק עצמו במקרה זה , ינה וה317".לאות� מקרי� בה� מוצדק להסתפק בה�

בפסיקת שיעור מינימלי של חיוב א� שהאב הוא שות� במשרד עורכי די ושתי בנותיו כבר 
 ועיקר נטל מעורבשבה מדובר באב לא ,  מעי זודתיתוא� שדווקא מסכת עוב, בגירות

   318. מופחתי�לא, היא הנותנת והמצדיקה פסיקת מזונות מוגברי�,  על כתפי הא�הטיפול נופל
עובדה " יש להתחשב בומנ�שא, "קנס" אלמנט החיזוק אגב,  המשפט מוסי� ומסבירבית

בנסיבות "אול� , "שהקשר של האב ע� הקטי מצומצ� ונטל גידולו מוטל על הא� לבדה
מבלי ששיתפה , דדי להביא את הקטי לעול�בה התובעת החליטה באופ חד צ, המקרה דנ

 יש לחייב את האב בדמי טיפול 319,"את הנתבע ובוודאי מבלי שקיבלה את הסכמתו
:  כלכליותקציותהנאכפת ומגובה בסנ, כ� נוצקת משוואה משפטית ברורה. מופחתי� בלבד

ועל כל הפרה של ,  בהיתר ההפלהלהשתמש ללא אישור גברי מנותבת המתעברתאישה 
" קנס" העונשי של הפסיקה כאופייה. וי זה היא תית את הדי במסגרת דיני מזונות ילדי�ציו

הורית מתמקמת � המשפחה החדשלפיה�מקבל ביטוי גלוי ומועצ� לנוכח נתוני� שיטתיי� 
כוח ,  כי כהנה 320.בראש טבלת העוני בישראל וגוזרת על נשי� וילדיה חיי מצוקה ומחסור

 
נולד ילד נוס� "כי לא� , "יש לומר, בדר� לא דר�"בהמש� פסק הדי� נאמר לנו כי נודע לבית המשפט   315

 ).38' פס, ש�" (לא ברור הא� התובעת מתגוררת ע� אבי ילדה השני"וכי , "מגבר אחר
 .הדי� לפסק 33' פס, ש�  316
של " האריבחלק "והתובעת תישא , האב יישא בצרכי� ההכרחיי� (35' פס, ש� ראועוד . 45' פס, ש�  317

 זה נסיבות ובכלללאור האמור לעיל ובהתחשב במכלול הנסיבות "המזונות שה� מדיני צדקה וזאת 
 . )ההדגשה הוספה(")  ויכולת� הכלכלית של הצדדי�הולדת הקטי�

 הגדיל בית שבו, )9.8.2016פורס� בנבו  ('ד' י' נ' ד' ש 29910�10�13) ' חימשפחה(ש "השוו לתמ  318
,  זמני השהות שבהסכ�אתהמשפט את שיעור דמי המזונות שנקבעו לאחר שהוברר שהאב אינו מקיי� 

ע�  אינו מחויב להיפגש א�" זכאי"וא� שלפי לשו� ההסכ� האב ,  עיקר הטיפול מוטל על הא�ולכ�
 . ילדיו

06�35431' ג' ר עניי�  319� בחשבו� מביא המשפט שבית, לציי� יש. הדי� לפסק 47' פס, 311 ש"לעיל ה, 11
 המשפט בית לנו אומר בהמש� רק). משכנתה הוצאות בניכוי # 6,000 (הא� של הכנסתה את ג�

 נתו� שוקל הוא אול�. ברורה אינה בחייו אביו של שמעורבותו נוס� בילד ומטופלת שוב הרתה שהאישה
 שבעטיו, הא� כתפי על המוטל הנוס� בעומס מתחשב ואינו) מדור לדמי בנוגע (הנתבע לטובת רק זה

 ).36' פס, ש� (הכנסה תוספת מקבלת היא שעליה� הליליות הכוננויות את לבצע תתקשה ודאי
 לביטוח לאומי סקרי� המוסד" 2010–1993 יותהור�חד משפחות "אליאב ותמי טולידנו אסתר ראו  320

 בישראל נשי� של חברתי הכלכלימעמד�  "גוטליב ודניאל אנדבלד מירי; )2011 (4 232תקופתיי� 
; 14' בעמ, 42 ש"ה לעיל, ביזאוי; )2013 (3–2 113 לביטוח לאומי מחקרי� לדיו� המוסד" 2011–1997
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 ללגיטימציה והעצמה מקור להיותהוא עשוי ; ידושוברו בצהילודה הנשי הוא שטר ש
לתיוג ולענישה , א� הוא מקור לגינוי, כשהפעלתו מפוקחת וכפופה לשליטה גברית

  . הורית�כשמימושו נעשה תו� חציית גבולות נורמטיבית לש� הקמת משפחה חד
בעניי .  היחידנית של נשי� לחובתהאימהות במקרי� אחרי� זוק� בית המשפט את ג�

" תור� זרע "לשמש האב בחר שלפיו כי בי ההורי� נרק� הסכ� נטע למשל פ.ק' ר נ.ט
בשורה הראשונה של הפסקה ,  בפתח פסק הדיידג� כא בית המשפט מספר מי. בלבד

, וכי האב והא�, "נולדו לאמ מחו� למסגרת הנישואי"כי שתי הקטינות , הראשונה
וניהלו מערכת יחסי� , לא התגוררו תחת קורת גג אחת, מעול� לא נישאו", הרווקי� שניה�

   321".של ידידות
 תביעת האבהות שהגישה הא� מטע� שתי בנותיה טע האב כי יש לראות בו בהלי�

פעלתנותו של הנתבע " כי בקובעובית המשפט חלק עליו . משו� תור� זרע אנונימי
יה אינה עולה בקנה אחד במהל� הלידה וא� לאחר, ההיריובמהל� , בהתעברותה של הא�

' דני די'ע� גלימת האנונימיות אותה מבקש הנתבע לעטות על כתפיו ולהפו� בעזרתה ל 
לא נית לבודד "עת טע האב כי , אול� בהלי� תביעת המזונות".  רואה ואינו נראה–משפטי 

הנתבע . ימו בית המשפט הסכי� ע322,"את נסיבות הבאת הקטינות לעול� משאלת המזונות
 וע�, אב גנטי לעול� חייב במזונות ילדיו: אקונומי� הועמד על נפקויות המודל הביומנ�וא

 תישא בעיקר – הזאת נקבע כי אישה הבוחרת בנסיבות כאלה להביא לעול� ילד לבד
 323".חר� ההלכה הפסוקה"א� שבית המשפט מודע לכ� שקביעתו היא , האחריות כלפיו

  324:לשיטתו

 מחליטה להביא ילד  פנויהא�בה ,  דכא הקיצוניות של המקרהבנסיבות
 בחיי הקטי אינה אב כאשר נוכחותו של , למסגרת הנישואי�מחו�לעול� 

, מונה כאשר כבר בתחילת ההריו האב נעל� מהתבמיוחד, וודאית כלל וכלל
, הבמקרה כז.  גדולה יותראחריות עצמה עללוקחת ] הא�[הרי מלכתחילה 

   . ההכרחיי�למזונותכי חובת האב מצטמצמת , סבורני

 
 אינה אולי שהמדינה לציי� חשוב, התמונה שלמות למע�. 161–160' בעמ, 42 ש"ה לעיל ,אוי'ביז�פוגל

 משפחות חוק למשל ראו (יצירתו לאחר בו תומכת היא אול�, הורי�החד המשפחתי הדפוס את מעודדת
 קיומו שבעצ� העקרונית ולבעייתיות החוק שבהסדרי המעשית לבעייתיות). 1992–ב"התשנ, הוריות�חד

  ראוהוריות�דו למשפחות הניתנות ההטבות את וממס� הוריות�חד משפחות של לסטיגמטיזציה כתור�
 משפחות לכינו� מוכוונת בישראל הרווחה מדיניות כי יוער. 948–947' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר
 השני� ע� ומידלדלת הולכת רק המוצעת והתמיכה, )ש�, אוי'יזב�פוגל(הוריות �חד ולא מודרניות�ֵנאו

 וקבלת, ))2005 (464) 3(ס ד"פ, האוצר שר' נ חברתי וצדק לשלו� מחויבות עמותת 366/03 �"בג(
 רכישת או רכב החזקת עליה� נאסרה למשל (נשי� של הכלכלית תלות� בשימור מותנית שונות הטבות
 המידעמרכז , הכנסת( 2 רקע מסמ�" הוריות חד למשפחות כויותז "גלדר�וא� אלעד ראוכ� ). השכלה

 המידע מרכז, הכנסת( 5–3 רקע מסמ�" הוריות חדמשפחות  "גרנות�קאול אפרת; )2002, והמחקר
 זכות� על והשלכת� הכנסה הבטחת דיני "אלבי� עינת (הכנסה הבטחת בחוק הדי� הוא; )2004, והמחקר

 )).2005 (155א י ומשפט חברה, עבודה" דההעבו בשוק לשוויו� עניות נשי� של
 .הדי� לפסק 1' פס, 281 ש"לעיל ה, 1241/05' ר' ט עניי�  321
 . 8' פס, ש�  322
 .17' פס, ש�  323
 .)ההדגשה הוספה( 17' פס, ש�  324
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והפטור שהוענק לאב מתשלו� דמי ) ח לכל קטינה" ש1,200בס� ( המינימו� שנפסקו מזונות
המושת על אישה הקוראת תיגר על מבנה " קנס"מדור ה� לשיטתי גילו� משפטי של 

 דיני. המשפחה הפטריארכלי ובוחרת להביא לעול� ילד ללא תיווכו ותמיכתו של ב זוג
� אפוא דפוס פעולה עונשי הממצק את הקישור שבי זוגיות לבי אימהות המזונות מאמצי

 דיני מזונות ילדי� תורמי� כ�ב". חשודה "אומאותת לחברה כי הורות של נשי� רווקות הי
 עבור,  ההפלותחוק בהחל,  האידאולוגית המסועפת שמבצע המשפטלעבודה חלק� את

  . אימהות להיותירות של נשי� יחידניות  כשבשלילת,  האימו�חוק בכלה הפונדקאות וחוקב
 במש� שבו אישה רווקה ניהלה רומ 325,.ש.ר' נ. כ.ג.ג דומה א� ננקטה בעניי גישה

 הכירה במהל� עבודת� שאותו ע� גבר נשוי ואב לשלושה ילדי� בגירי� משנה יותר
וגר בשל גילה המב, לפי גרסתה). הוא כקברניט ואיש עסקי� והיא כאשת שיווק(המשותפת 

אול� לאחר עשרה , יריוהיא לא נטלה גלולות למניעת ה)  שני�43בת (בתחילת הקשר 
למרות זאת . חודשי� החלה להשתמש באמצעי מניעה כדי למנוע כל אפשרות להתעברות

 במסגרת תביעת המזונות עתרה 326. שני�44 והיא בת האישה הרתהכעבור חודשי� ספורי� 
 נושאת שהיא מאחרו,  של האב לבתוהתכחשותו בבהתחשבהתובעת לדמי טיפול ראויי� 

אול� כפי ,  לא כפר בעצ� החבות במזונותידו מצהאב 327.לבדה במלוא נטל עבודת הגידול
הוא תיאר את האישה כמי שאינה בררנית , שכבר הפ� לנוהג ריטואלי בתביעות מסוג זה

ות כלפי מבחינה מינית וא� האשי� אותה באחד החטאי� החמורי� ביותר שנית להעל
הודיעה בכל הזדמנות כי אי היא מעוניינת להיות א� "היא : אישה במדינה מקדשת ילודה

הואיל , אי לתובעת להלי אלא על עצמה "לפיכ� 328".וכי בחרה מרצונה בחיי הרווקות
 החלטה חד צדדית שלה וזאת חר� התנגדותו הייתהוההחלטה להביא את הקטינה לעול� 

אב 'מתו� תכנו מקדי� להפכו ל, החלטה אשר נעשתה לדידו, של הנתבע ומצבו המשפחתי
   329".'בעל כורחו

א� פנויה " כאשר שלפיה� המשפט ציטט בהסכמה מדברי פסק הדי שתואר לעיל בית
כאשר נוכחותו של אב בחיי "וזאת " מחליטה להביא ילד לעול� מחו� למסגרת הנישואי

 המשפט בית 330.שיעורי מזונות מופחתי�הרי שהיא גוזרת על עצמה , "הקטי אינה וודאית
�  331: וקבע כיהוסי

 החומר המונח לפני עולה כי הריונה של התובעת בי א� מתוכנ היה ובי מ
התרשמתי כי החלטתה של . לווה בהתנגדות נחרצת מצד הנתבע, א� לאו

 יהשתכנעת,  ככמו. החלטה חד צדדית היא,  לעול�ינההא� להביא את הקט
י� בי הצדדי� לא נשקלה אפשרות כניסתה להריו של כי במערכת היחס

 
: להל�) (11.7.2010 ,בנבו פורס� (הדי� לפסק 2–1' פס, 'ש' ר' נ' כ' ג' ג 13871/08) א"ת משפחה (ש"תמ  325

 ).13781/08' כ' ג' געניי� 
 .הדי� לפסק 5' פס, ש�  326
 .25, 6' פס, ש�  327
 .11' פס, ש�  328
 .א25' פס, ש�  329
 .הדי� לפסק 25' פס, ש�, 13781/08' כ' ג' ג בעניי� שמצוטט כפי, 281ש "לעיל ה, 1241/05' ר' ט עניי�  330
 .הדי� לפסקג 25' פס, ש�, 13781/08 'כ' ג' ג עניי�  331
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, לא למותר לציי. התובעת אשר הציגה לנתבע מצג לפיו אינה מעוניינת בילד
 שני� בעוד הנתבע 43כי עת נכנסה התובעת להריו הייתה היא רווקה כבת 

    . נשוי ואב לילדי� בגירי�53ב

ה את גילה המבוגר ") מותר לציילא ל(" המשפט משקלל אפוא כרלוונטיי� להכרעה בית
) הוא נשוי לאחרת, לא די שהיא רווקה(של האישה וה את מעמד� האישי של הצדדי� 

פסיקה זאת מהדהדת את אותה תפיסת עומק המקופלת בחוק . וזוק� נתוני� אלה לחובתה
 את לבי אבי העובר או שבינה היחסי� את, המדמה את עצ� רווקותה של אישה, ההפלות

העובדה "על רקע זה תוצאת האיזו בי . יריו גילה כהצדקה רעיונית לביצוע הפסקת ה�מרו
התנגדות האב "ובי " שכ האב אינו מקיי� כל קשר עימה, שהא� נאלצת לטפל בבת לבדה

 בית המשפט א� נוז� בא� על כי עיקר 332.היא קביעת דמי טיפול מופחתי�, "הנתבע להריו
 במקו� להתמקד בקביעת צורכי 333"הכלכלית של הנתבעהתרכזו ביכולתו "טענותיה 

   334.בתה
פסק די זה רוק� עוד חוט במארג הפטריארכלי הממשטר את ,  של דברסיכומו

התנהגות של נשי� ומטעי� את החשיבות האפריורית הטבועה במבנה המשפחתי המסורתי 
 דוקטרינת .ידה בכפו� לאשרורו של גבר תומ� לצאימהותהשבו אישה מחויבת לממש את 

האבהות הכפויה מספקת אפוא מענה משפטי חדש לחשש הפטריארכלי הנוש מפני כוח 
ההולדה הנשי ומפני הפוטנציאל החתרני הטבוע בו לערעור יחסי הכוח המגדריי� בי גברי� 

הכספי והרטורי שמושת על נשי� בתביעות מסוג " קנס"המסר הממשמע המשוקע ב. לנשי�
הגוזר על , אב מפעילה שיקול דעת לקוי�ללא� בהורות של א�זה הוא כי אישה הבוחרת

כלל הנשי� בתביעות ,  לפי נרטיב שיפוטי מובלע זה335.הילד הורות פגומה במשפחה חסרה
המבוססת על ניכוס , אלה מסומנות כמי שכפרו בערכי המשפחתיות הממוסדת בישראל

מקו� לציית לכללי  ב336.להסדרהמיניות האישה ופריונה כאובייקט לגיטימי לפיקוח ו
לא די שה ": רדיקליות חופשיות"נשי� אלה הפכו מעי , הוגנת מהתנהגות שלצניעות 

  פיתו א� ה,  אחריות וללא הבחנה מחו� למסגרת זוגית מחייבתבחוסרהפעילו את מיניות
 קיומ של משפחות המש� עלשל נשי� אחרות ואיימו על שלומ ו" בעליה"את 

 עומד איא� , שאינ מחויבות ואינ בוחלות בהורות ללא זוגיות, כאלהלנשי� . נורמטיביות
כידוע . הגיונו של הרציונל ההלכתי העקרוני הפוטר נשי� יהודיות מנשיאה בעול המזונות

 האישה הפנויה אינה מוחזקת כמי שגומרת בדעתה שבגינוהמגדר �הטע� מוטה, לפי ההלכה
  337: הואלדיהלזו את י

 
 )).ח"ש 500 (הא� שביקשה הטיפול מדמי מחצית פסק המשפט בית (הדי� לפסק ד25' פס, ש�  332
 .7' פס, ש�  333
 .26' פס, ש�  334
גבולות , על זכויות "פריגת�בלכר איילת  ראווחסרה נחותה כהורות הורית�חד אימהות של הקונספט על  335

 .920' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר; )2003 (562, 539 כז משפט עיוני" ומשפחה
 .114' בעמ, 42 ש"ה לעיל, אוי'ביז�פוגל  336
" בישראל הנוהג למשפט התורה דיני בי� – לילדיה בזיקה הא� מעמד על "גילת צבי ישראל של כלשונו  337

אהר� ברק ומנח� שאוה  (178, 167 לכבודו של השופט יצחק שילהקוב� מאמרי� :  ליצחקמנחה
 ).1999, עורכי�
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 בשנית ולהשתעבד למי נשאצה בכל שעה ושעה להי הֵא� כאישה רושכ
וא� ,  של הילדי��ִא� לאביה, שעבודה של הא� לבעלה. לרשותושיכניסה 

 נתגר� להדגשת פטורה המוחלט של הא� מהז, נישואיהלאד� אחר לאחר 
  . ובנותיה בי קטני� ובי קטני קטני�בניהבניה ואי הא� חייבת לזו את 

 אלה חורגות מהגדרת הנשיות הרצויה וחותרות תחת הנחת  במקרי�האימהות כלל אול�
עונשה . העומד ביסוד הפטור, לאבי ילדיה" להשתעבד"היסוד של רצו נשי עז להינשא ו

אקונומי �הכשר שיפוטי לחרוג מהמודל הביו:  כנגד מידהידהשל הא� החשודה הוא אפוא מ
 של נשי� לזו את ממונית ה יצירת חריג לדיני המזונות המכיר באחריותתו�של האבהות 

   338.ילדיה

  לא� הראויה" פרס"דיני מזונות ילדי� כ) ב(

גנבת "ניבטת בפסקי די שבה� נדחתה טענה ל" הא� הראויה" לראות את דמותה של נית
כ� .  ובי כאמצעי לפטור מלא או חלקי מחיוב במזונותבנזיקיבי כאמצעי לחיוב , "זרע

  לשעבר זוגו מגולל את תביעתו הנזיקית של גבר כלפי בת ניתאלמו'  נפלונילמשל פסק די
התשתית העובדתית בפסק הדי מלמדת כי מדובר בזוג שניהל . בטענה שהרתה לו במרמה

 הראשונה לפסק הדי מעמידנו בית בפסקה כבר. חודשי� כמהבת " מערכת יחסי� זוגית"
אול� ,  לארבעה ילדי�אבב מדובר ומנ�א": הורסת משפחות" במדובר שאי כ� עלהמשפט 

 המרכזית שעולה מתיאור דמותה התמה 339. בטר� הכיר את הא�עוד מאשתו התגרשהוא 
כבר בפסקה .  במסגרת של זוגיות ממוסדתלאימהות הנמשכת כמיהתה היאשל האישה 

 הזוגית מושא שהמערכת לכ� ת צידוק משכנעלוגיקתהשנייה עסוק בית המשפט בסיפוק 
 נודע לנו על רצונה . המודל הקלאסי של נישואי על פי הדי האישימ " חורגת"פסק הדי

אול� בשל היות הזוג כה וגרושה נמנע מה� , של האישה למסד את הקשר כדת וכדי

 
338  � �אקונומי בשני�לא יהיה נכו� להתעל� מסדקי� שנפערו במודל הביו, 247ש "בה לאמור לעיל בהמש

ושגרמו , )נוי בחלוקת נטל המזונותכגו� ריבוי הפסיקה לטובת משמורת משותפת ושי(האחרונות 
דומני שהאפקט המצטבר של . לשחיקה מסוימת בהמשגת תפקידו של האב במונחי� ביולוגיי� וכלכליי�

 א� אנו –סדקי� אלה הכשיר את הקרקע וסיפק מצע תומ� למפנה האידאולוגי בדיני האבהות הכפויה 
 ראו כ� על( הנורמטיבי שסובב אותו טקסטהקונ מ� במנותק יגמטי אפשר לעשות שינוי פרדשאימאמיני� 

 נו לפסק די6' פס ,ראש הממשלה'  אומ� נעמותת 6728/06� "למשל בג, ”in pari materia“� כלל האת
לטעמי יש להבחי� בי� סיבה , זאת ע�)). 30.11.2006, פורס� בנבו(וברא� 'ג) כתוארו אז(של השופט 

בעיצוב , האופרטיבית אי� דבר באופ� בניית ההנמקהעיו� בפסקי הדי� מלמד שלבד מתוצאת� ; למסובב
מסגרת השיח או ברטוריקה השיפוטית שיש בו כדי לרמז שהשינוי בתפיסת האב ולא השינוי בתפיסת 

אפשר שהאבולוציה המתוארת , אכ�. הא� הוא הגור� המחולל את האבולוציה בדיני האבהות הכפויה
הסתמ� בתפיסת האב באתרי משפט אחרי� ושריכ� את התאפשרה בגלל או על רקע שינוי מסוי� שהחל ל

,  מהל� משלי� ומשניבחינתא� השינוי התפיסתי בדמות האב הוא לכל היותר ב. אקונומי�המודל הביו
נטליז� בדלני ויחד ה� חוללו את האבולוציה בדיני האבהות �שחבר לשינוי בתפיסת הא� שמעוגנת בפרו

עדיי� מדובר בהתפתחות ,  ייטע� ליחס הפו� של סיבה ומסובב שבו–ג� במקרה הקיצוני ביותר . הכפויה
תוצאתה , אקונומי�שאינה עומדת בפני הביקורת כיוו� שג� א� היא נובעת משינויי� פנימיי� במודל הביו

אני מודה למערכת . היא הנצחת מודל הא� הראויה וכינו� הבחנות בי� קטגוריות שונות של נשי�
 . נקודה חשובה זאתעל שסייעה לי לחדד" משפטי�"

 .הדי� לפסק 1' פס, 282 ש"לעיל ה, 5950/07 פלוני עניי�  339
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 וחל� זאת ה� פעלו כדי להסדיר את מערכת 340,"במסגרת הרבנות, י"להינשא כדמו"
   341".לאפשר מסגרת לחיי� משותפי�" כדי בחוזההיחסי� ביניה� 

מערכת זוגית רצינית " מסממני הא� הראויה ה� ההדגשה כי האישה ניהלה ע� האב עוד
וכי כבר בהסכ� הממו העלתה את כמיהתה לאימהות , "ע� כוונה לזוגיות ארוכת שני�
 שלפיה שוב ושוב חוזרת בפסק הדי תובנת המפתח 342.ונתנה לכ� ביטוי חוזי מפורש

 לזוגיות ומפנימה אימהות הגורדי שבי שרלקמשמע המודעת , "ראויה"מדובר באישה 
לא פעלה בצורה מכוונת להביא ילד לעול� ללא מסגרת של " כ� נאמר לנו כי היא 343.אותו

 344".בני הזוג חשבו על נסיעה לקפריסי על מנת להינשא בנישואי� אזרחיי�"וכי , "זוגיות
כלכלה את  לשיפוט הקוראת כי האישה שוטחעוד עולה מחומר הראיות שבית המשפט 

בקשר אחר שלא היה רציני היא הקפידה על שימוש באמצעי ; התנהגותה המינית בתבונה
 המשפט א� חוש� טפח בית 345.מניעה ועמדה על כ� שב הזוג ינקוט אות� א� הוא

 האימהות נשית רצויה כשמדבריו משתמע הצור� לממש את התנהגות בדברמעמדתו 
   346: לתו� מבנה המשפחה המסורתי הצאצאייוולד בהבמסגרת זוגית מחויבת ש

, בו קיימות נשי� שהופכות לאמהות חד הוריות,  לראות בעול� של היו�אי
 וגי בקשר זוהמעוניינת רצונה של אישה שלא נישאה בעצ� טע� לפג�

 וזוגיות וא� לחיות ע� ב� זוג אבי הילד אהבה מתו�להביא לעול� ילד 

  . כמשפחה

 אי שלפיו וני אוקסימוריגיוהמשפט מורכב מה;  אלה יש משו� דבר והיפוכובדברי�
הא� תזכה , במילי� אחרות. ובלבד שאי היא כזאת, הורית�בא� חד" טע� לפג�"למצוא 

ומצייתת " מעוניינת בקשר זוגי"קרי היא , רמטיבית עוד היא אישה נוכללהגנת המשפט 
 גרעיני המבוסס לתאולתביעה הפטריארכלית להכפי� את כוח ההולדה שלה לשליטה גברית 

המשפטי של דחיית " פרס" הראויה זכתה אפוא בהא� 347.על דג� הגבר כאבי המשפחה
  . התביעה נגדה

 
 .2' פס, ש�  340
 .10' פס, ש�  341
 .�9 ו6' פס, ש�  342
 שהואמהנתוני� ,  שמהאופ� שבו בית המשפט טווה את סיפור העובדותהיא להדגיש כי הטענה שלי יש  343

במונחי מאמר , "ראויה"נית� להסיק כי היות הא� , ומהפרשנות שה� מקבלי�בוחר להבליט או להצניע 
היה שיקול בעל ער� שלפחות תר� בחלקו לנכונות של בית המשפט לקבל את גרסת הא� ולדחות את , זה

ולו במידה , נית� לטעו� כי הקביעות העובדתיות בפסק הדי� מושפעות, במילי� אחרות. גרסת האב
הנשקפת מבעד לפרופיל שמצייר בית המשפט ועל רקע הבחירות הפרשניות מדמות הא� , מסוימת

 .כפי שהניתוח שלהל� מבקש להציע , רצו� פסק הדי��והנרטיביות שבה
 .הדי� לפסק 13' פס, 282ש "לעיל ה, 5950/07 פלוני עניי�  344
 על לו מעירה הייתה א� היא בעניי� מתמהמה היה וא� מניעה אמצעי על הקפידה הנתבעת ("12' פס, ש�  345

�' פס, ש�" (לעול� ילד להביא במטרה מי� יחסי קיימו ה�", האב ע� היחסי� במערכת, זאת לעומת"). כ
14.( 

 . )ההדגשה הוספה( הדי� לפסק 12' פס, ש�  346
 העול� השקפת ("46' בעמ, 139 ש" הלעיל, "'רשיו� הורות'משפחות חורגות ו" טריגר השוו  347

 הגבר שליטת את לתחזק כדי וזאת, הפרטי� של בפריו� הקהילה של שליטה ליצור שאפה הפטריארכלית
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התובעניי� של מוסד " תנאי הקבלה" המתגמל נשי� העומדות באוהד דפוס שיפוטי אותו
 שכבר נהוג כפי 348..ע.ב.ג' נ. ב.ר הראויה ניכר ג� בתביעת המזונות בעניי האימהות

 מ לאימהותהשוללי� זכאות " תנאי פסילה"האב טע ל,  משפטיי� מסוג זהבדיוני�
 שלטענתו היא 349,"תמי� וכנוע להבדיל מהא�, הציג עצמו כאד� חלש אופי"הוא . האישה

שבגיל שכזה שמה לה למטרה להיכנס  "35רווקה בת , "אשה ערמומית ומניפולטיבית"
למעשה :  האישה שונה בתכלית גרסתה של350".להריו בכל מחיר א� ממנו וא� מאחר

. מדובר בשני רווקי� שהכירו דר� קרובת משפחה של האב ופיתחו מערכת יחסי� אינטימית
היו� " שהודה האב היא נטלה בנוכחותו את גלולת שכפי א� 36האישה הרתה בהיותה בגיל 

 ביקש ממנה לבצע האב 351.בסדירות כתגבור לגלולות שנטלה ינילאחר המגע המ" שאחרי
הסכימה ללא היסוס מתו� אמונה שילד משות� צרי� "והיא לדבריה , "חר� גילה"ה הפל

 לוועדה להפסקת פנתה האישה א� 352".לבוא אל העול� בהסכמה וברצו של שני הצדדי�
את רצונו העז להתחת עמה "שהביע ,  האבבקשת בשלאול� הפסיקה את ההלי� , יריוה

בני הזוג פתחו . כדי בתו� מסגרת הנישואיולגדל את הילד כדת ו" בטווח הזמ המיידי
�אול� ימי� ספורי� , נרשמו לנישואי ברבנות וא� הזמינו אול� אירועי�, חשבו בנק משות

  353. כל קשרימה עניתק וטעמו את האבלפני מועד החתונה הצפוי שינה 
היא נקטה אמצעי חירו� למניעת ;  עינינו נשקפת דמותה של א� אחראית ומחויבתלנגד

 וא� הסכימה לביצוע הפלה מתו� ציות למודל המשפחה המסורתי החוגג את יריוה
רק לאחר שהבטיח האב . האידיאל של גידול ילדי� במסגרת הממוסדת של הנישואי

המשיכה התובעת את הריונה ועשתה כל שביכולתה להבטיח , "אישה מהוגנת"לעשותה ל
 חתמה על הסכ� (הקד� הגברי לנישואי �היא צייתה ה לתנאי:  לפועליצאושהנישואי אכ

וא� שילמה )  המשפחההרתועברה קורס הדרכה בט( המדינתי הקד��וה לתנאי) ממו
 התובעת 354.מקדמה לאול� האירועי� מכספה ודאגה להדפסת הזמנות חתונה על חשבונה

כאב "שימשה היא לילד ,  כל קשרימהלאחר שהנתבע ניתק ע: היא ג� א� מסורה ומוסרית
 לה תקווה ורצו עז כי הייתה, מאז הולדת הקטי" וכ� במש� תשע שני� 355," ג� יחדוכא�

לא היה לה כל קשר "בציפייה לכ� ". האב יחזור בו מהתנגדותו ויקיי� קשר ע� בנו הביולוגי

 
; ")ונישואי� פריו�, מי� בי� הקשר נוצר וכ�. ולהנציחה במשפחתו) 'המשפחה אבי 'או' המשפחה ראש'(

, כלכליות זכויות" ומקומי בינלאומי משפט – )אזרחיי� (ולנישואי� משפחה לחיי הזכות "מרי� יובל
 המציאות בחייש בעוד) ("2004, עורכי� שני ויובל רבי�יור�  (672, 663 בישראל ותרבותיות חברתיות

 לדג� עדיי� מתייחס, בעיקרו, המשפט כי נדמה, ומגוונות רבות משפחה יחידות כיו� למצוא נית�
 ביולוגיי�, משותפי� ילדי� שלה� לאשה גבר בי� חוקכ נישואי� על המבוססת זו, הגרעינית המשפחה

 הקיימות המשפחות של הרחב במגוו� להכיר ומתקשה משפחה של הנורמטיבי כדג�, מאומצי� או/ו
 .919, 905' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר; 648' בעמ, 125ש "ה לעיל, שיפמ� ראווכ� ; ")המעשה בחיי

05�52057' ב' ר עניי�  348� .287 ש"לעיל ה, 15
 .הדי� לפסק 15' פס, ש�  349
 .13' פס, ש�  350
 .13' פס, ש�  351
 .5' פס, ש�  352
 .6' פס, ש�  353
 .16' פס, ש�  354
 .8' פס, ש�  355
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 הרוש� שנרק� משרטוט 356".והיא תמיד המתינה שהאב יחזור ויכיר בילד, ע� גבר מאז
שבש� קדושת ערכי המשפחה , ישה צנועה ושמרניתפרופיל נשי זה הוא שמדובר בא

רק משנודע לה . את עצמה עבור אבי בנה במש� שני� ארוכות" שמרה", המסורתיי�
הגישה את תביעת , "התקווה בדבר שיקו� הקשר "ונגוזה לאחרתשהנתבע נישא 

   357.המזונות
 הילד ואי או בהולדת/ברור לכל שהאב לא היה מעוניי בהריו ו" המשפט מציי כי בית

 מפגי מודעות לפסקי הדי המבשרי� מגמה של שהוא תו� 358,"' בעל כורחובא'ספק שהוא 
 ול וכולע� זאת בית המשפט דוחה מכ. פסיקת מזונות מופחתי� בנסיבות של אבהות כפויה

לא לעצ� החיוב במזונות וא� , נודעת נפקות משפטית"  זרעגנבת" לטענת שלפיהאת התזה 
 חל� זאת הוא קיבל את טענות 359.ת דמי מזונות בשיעור מינימליסטילא כהצדקה לפסיק

, סבירי�" נקבה ה� שבה�חזר וציי שלדעתו הסכומי� ,  הקטיורכיהא� במלוא בנוגע לצ
וא� סבר שהא� הייתה צריכה לתבוע דמי , "על הצד הנמו�"ואפילו " הגיוניי� וראויי�

זמתו תשלו� כספי נוס� כפרס משפטי  בחירתה זאת בית המשפט פוסק מיולמרות 360.טיפול
 בית 361".להעשיר את הקטי מחד ולפנות מעט זמ לתובעת מאיד�"שנועד , לא� הראויה

נטל גידול "המשפט א� חוזר ומציי כי הוא נת ביטוי כלכלי בפסיקתו לכ� שמוטל על הא� 
  362.א� שעליו היא לא ביקשה פיצוי" וטיפול בלעדי

לא הוברר "ש את תמיהתו פעמי� כמהביע בית המשפט  כי לאור� פסק הדי המעניי
' גניבת זרע' בדבר ותלבית המשפט מדוע השקיעו הצדדי� זמ ומשאבי� כה רבי� בטענ

 כלל בעוד טענות אלה לשיטתו אינ רלוונטיות 363,"במסגרת תביעת מזונות פשוטה יחסית
ו של הקטי אינ א� אכ נסיבות הולדת: והתמיהה עולה מאליה.  החבות במזונותלעניי

דקדקני ומפורט המשתרע , מדוע טרח בית המשפט להקדיש לה תיאור כה נרחב, רלוונטיות
הגיונו הסמוי של , לטענתי?  נכבד מגו� פסק הדיחלק היווהואשר , על פני פסקאות רבות

 כמכניז� ממשטר לִתגמול א� ראויה פרס�השיח השיפוטי הוא הטמעת משוואת הקנס
זר� העומק המובלע בפסק הדי הוא כי על אישה למלא אחר משתני . דהולנרמול א� חשו

 כדי לקבל גושפנקה שיפוטית לאימהותה והמזכה אותה מוגדרי� התנהגות ומאפייניאישיות 
מאותת פסק , חסינות מפני טענה לאבהות כפויה. בתמיכה כלכלית לתא המשפחתי שבנתה

השומרת אמוני� לערכי המשפחה , ומוסריתמחויבת , נתונה רק לאישה אחראית, הדי
  . המסורתיי�
הטקסט השיפוטי בפסקי די שעניינ� אבהות כפויה משק� תפיסות ,  של דברסיכומו

 האימהות וככזה הוא נוטל חלק בהכוונתה ובהבנייתה של מהות לבאשרערכיות עמוקות 

 
 .9' פס, ש�  356
 .9' פס, ש�  357
 .29' פס, ש�  358
 .31' פס, ש�  359
 .35.2 ,35.1' ספ, ש�  360
 ).ז(35.2' פס, ש�  361
 וככל היה כ�. בלבד הא� של לפתחה נופל הטיפול עול כל כי ליברור ) ("ז(35.2' פס וכ� ,36.4' פס, ש�  362

 ").כלכליות משמעויות ולכ� יהיה ג� כ� הנראה
 .29 ,2' פס, ש�  363
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חב במר". מתוק"התנהגות נשית נורמטיבית לפי אמות מידה מקובלות של סדר חברתי 
 שלפיה יאניתבורד" דוקסה" של התא המשפחתי הגרעיני מעוג כהקונספט, החוקי שנוצר

.  נישואי היא מועמדת ראויה לכה כא�דמוית אישה נשואה או במערכת יחסי� רק
רישיו נתונה לקנס �ללא�יריוהנוטלת חירות לעצמה להיכנס לה" סוטה "אישה ,לעומתה

הנושא מסר הרתעתי מחנ� כלפי , גלו� בדיני המזונותהקנס ה. משפטי של מזונות מופחתי�
מנטרל את כוח של נשי� כמולידות המי ", ממוסדי��נשי� שהרו כתוצאה מיחסי מי לא

קושר אות לצורת משפחתיות המושפעת מיחסי הכוחות הלא שווי� בי גברי� , האנושי
הזהב של דפנה � בלשו," לגבר מסוי� להפעיל כוח על האישה וילדיהאפשרלנשי� ומ

הורית כמודל לפרוטוטיפ נשי ראוי � פסיקתית זאת הפוסלת את הא� החדמגמה 364.הקר
 נורמטיבי במער� הרעיוני המוצפ קוהיא ממשיכה את ה. לחיקוי אינה מבודדת או נקודתית

כמוסדר בחוק , ה כאלה המטפלי� בשלב ההתחלתי של יצירת המשפחה, מסוע� של חוקי�
וה כאלה המטפלי� בשלב הבדיעבדי של פירוק המשפחה , פלות ההבחוקהפונדקאות ו

נשי� יחידניות שאינ , כ�. כמוסדר בחוק האימו�, המקורית והקמת משפחה חלופית
וה אינ, ה זכאיות להיתר הפלה אוטומטי מצד אחד; נשואות ה נשאיות של תיוג וחריגות 

יעה לשיאה ע� התהוותו של דור התפתחות זאת הג. מצד שני, יריו הרישיוכשירות לקבל 
  . העומד בסימ הכרה, שלישי של פסיקה

   שלישי של מהפכה בדיני המשפחהדור:  ההכרהשלב. 4

 די שניתנו לאחרונה ואשר השלימו את המהל� של דור פסקי משלושה ההכרה מורכב שלב
 של יסוד�בדור שלישי זה סוטה בית המשפט באופ מוחלט משתי פרדיגמות. ההנכחה

, אקונומי של האבהות� והמודל הביוחובה אימהותהצו הקטגורי של , משפט הישראליה
הטענה לאבהות , כפי שניווכח. נטליז� הבדלני�לטובת ביצורו המשפטי של אתוס הפרו

 המזונות כשדה דיני מכוָנני�מכוחה . לדוקטרינה – הגנה מעילת ההכרה בשלבכפויה הפכה 
 הרבייתית להתנהגות באשרפיות ממשטרת משפטי חדש להכפפת נשי� למערכת צי

  . ולמימוש חובת האימהית

   היהודית בישראלהאימהותכמניפסט על מהות . ו.ש.צ' נ. ו.עניי� מ) א(

 הורות סוגת של המסורתשכמיטב , .ו.ש.צ' נ. ו.מ לשלב ההכרה הונח בפסק די הבסיס
בני , ביעות ההדדיותכעולה מתיאור הת.  סיפור המעשה שלו הוא ביזארי במפגיע,כפויה

ה באמצעי� טבעיי� וה , הזוג החליטו להתגרש לאחר שכל ניסיונותיה� להרות עלו בתוהו
לאחר שנישואיו הקודמי� , הרביעיי� נישואיולאיש היו אלה . רחמית�תו�באמצעות הפריה 

במועד הגירושי התנתה האישה את הסכמתה , לגרסת האיש. בנות" רק"הצליחו להניב 
גט בכ� שהיא תשתמש בזרעו לצור� ביצוע ניסיו אחרו להרות על דר� של הפריה לקבלת ה

כארבעה ימי� וכיומיי� , קיימו בני הזוג יחסי מי פעמיי�,  זאתתוכנית פי על. רחמית�תו�
 א� העיד האיש 365. זרע האיש בכלי אחסותשבמהלכ� נטלה האישה א, בטר� סודר הגט

 
 .921–920' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר  364
) 21.4.2013 בנבו פורס�( לפסק הדי� �17 ו7' פס, 'ו' ש' צ' נ' ו' מ 22317�08�11) ��משפחה י(ש "תמ  365

08�22317' ו' מעניי� : להל�(�11 .( 
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היה מפסיק את הליכי ,  ניסיונות ההפריה היו עולי� יפה�א ולכ, "שכל רצונו היה בב זכר"
   366.הגירושי וא� שב ונישא לאשתו בשנית

 בזרעו של האיש לצור� הפריה האישה השתמשה קצר לאחר גירושי הצדדי� זמ
�עניי שתיוודע ,  תורמת גויה מרומניהשל להפריה הייתה ששימשה הביציתא� , גופית�חו

 חודשי� ממועד עשר�אחדכעבור ; לי� ההפריה נשא פריתה. לו בהמש� חשיבות רבה
שמאז כבר נישא זו הפע� , הגירושי ילדה האישה בת מבלי שיידעה על כ� את האיש

ובשלב , רצה הגורל ולימי� חלקו שני האחי� מעו ילדי� משות�. החמישית וחבק ב
לאחר . א בתו הגננת את אוזנו של האיש שחברתו לג של בנו היא אינה אללתהכלשהו גי

הדברי� האלה פנו האישה והאיש אל בית המשפט לענייני משפחה בירושלי� בתביעות 
  . זו לחיוב במזונות ילדי� וזה לחיוב בנזיקי, הדדיות
 המשפט נדרש להכריע א� נסיבות הולדתה של הקטינה משליכות על החיוב בית

האמיד (בד שפטר את האב ולא זו בל, פסק הדי השיב בחיוב. המשפטי של האב במזונותיה
 המתקיימת א� האמצעי� ודלת היו�קשת (מחובת המזונות וחייב את הא� ) ועתיר הנכסי�

פסק . לשפותו בגי כל התשלומי� שיידרש לשאת בה� עבור הבת) מגמלת הבטחת הכנסה
הדי א� המשיג את הא� כמעוולת בנזיקי מכוח עוולת הרשלנות והתרמית וכמי שהפרה 

וחייב אותה לשל� את מלוא סכו� הפיצויי� , יה המוטלת עלוההגינות� הלב את חובת תו
 החריגות שבפסיקה זאת א� מתעצמת לנוכח הכרתו של 367.ח" ש100,000בס� , המבוקש

: כפויהבית המשפט בפרדוקס העולה מהשוואה של מקרה זה למקרי� אחרי� של אבהות 
, כורח�פק שמדובר באבות בעל א� שלא היה ס" גנבת זרע"במקרי� אחרי� נדחתה טענת 

[...] שהאיש דווקא היה מעוניי בהולדת ב או בת "שבו אי ספק ,  במקרה זהדווקא אול�
   368.מתקבלת טענתו, "וא� היה מוכ ומזומ לפרנס את הר� היילוד

החדשנות בפסק די תקדימי זה נעוצה בסטייה הכפולה מ המורשת המושרשת , לשיטתי
 וה של אידיאל האבהות המפרנסת כחלק מארכיטיפ החובהה של מודל אימהות 

פסק הדי סטה משתי פרדיגמות היסוד ,  הקו הפרשני שאציעלפי. הגבריות הישראלי�היפר
המבנות את תפקידי המגדר ההוריי� בישראל כדי לאותת לנשי� שהאימהות היהודית 

, המשפט להגדיר בית ביקשבפסיקה זו . קשורה לאיכות לא פחות משהיא קשורה לכמות
אישה אינה : לסמ ולתחו� את גבולותיה� של האמצעי� הלגיטימיי� להגשמת האימהות

 – ללא רישיו גברי קרי – ותרשאית להיהפ� לא� בנסיבות מוסריות מפוקפקות או בעייתי

 
 .הדי� לפסק 18' פס, ש�  366
שבשל מצבה הפיננסי הקשה א� זכתה לייצוג מ� הלשכה המשפטית ולפטור (לנוכח דלותה של האישה   367

בית המשפט קבע שטובת הילדה מחייבת כי האב , ) לפסק הדי�59–58' פס, �וראו ש, מאגרת בית משפט
 מ� הא� על כל סכו� שישל� אא� שהוא זכאי לשיפוי מל, הוא שיישא בפועל בתשלומי המזונות

 בית המשפט את סמ�בכ� ). 62' פס, ש�(לפי המוקד� , לכשתעשיר הא� או בהגיע הילדה לגיל בגרות
וה� על ההסדר המקובל , )292–291' בעמ, 18ש " הלעיל ,Shifman ( שיפמ�ידיו ה� על הצעתו של פנחס

 208, 197) 3(ד לח"פ, קוט'  נקוט 4/82נ "ד: ראו פסק הדי� המנחה( סעיפי שיפוי בהסכ� גירושי� בעניי�
 תרטרואקטיבי, מקובל חריגה שתשלומי המזונות לא ישולמו כבהוראהבית המשפט א� הורה )). 1984(

שבע שני� לאחר , 2013בשנת , אלא רק ממועד מת� פסק הדי�, )2006היא שנת (מיו� הגשת התביעה 
08�22317' ו' מ עניי�(מכ� � ). לפסק הדי�86' פס, 365ש "הלעיל , 11

 .הדי� לפסק 38' פס, ש�  368
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של " כשרותו" וחומר שאי היא רשאית לעשות כ באופ שעלול לקפח את יהדותו ווקל
 במקרה זה משו� שבמעשיה היא לא רק ריפותבח" נקנסה" האישה , לתפיסתי369.היילוד

 .  את גבולות מבנה המשפחה המסורתית המאתגרבחתרנותהשתמשה בטכנולוגיות הפריו
 לב המנגנו את – האימהותהאישה נקנסה ג� משו� שהיא ערערה את מושג . למעלה מכ�

 אותו לכדי ופירקה –ודי הלכתי המקנה את הלגיטימיות השיוכית לקולקטיב היה�התרבותי
 חשיבה כופה זו בדר�פיצול תפקידה המסורתי של הא� . מרכיביו הגנטיי� והפיזיולוגיי�

 את תהלי� קביעתה בשיטת סב�מחודשת על יסודותיה הקונספטואליי� של האימהות ומ
   370. רח� וביציתתלויתמשפט שבה זהות דתית ולאומית היא 

" במוצא הגנטי הנכו"כמעט �יסוק הכפייתי זה מקבל משנה חומרה לנוכח העמעשה
לאומית הדבקה בעקרונות פרימורדיאליי� של שארות �המאפיי את האידאולוגיה היהודית

חומר "אמריקנית �בחשיבה האירוש בעוד ,כ� 371. לאומיי� אחרי�קולקטיבי� לעומת
 שאלות של התהוות 372,בסוגיות של שארות" ביוגנטי הוא הגור� הקובע האולטימטיבי

 הפיזיולוגית של הרח� או בסביבה א�,  בחומר הגנטי שבביציתא� – ומההאימהות ומיק
 373. מצויות מזה זמ רב בליב של מחלוקות דתיות ותרבותיות בישראל–בשניה� ג� יחד 

 –הפוטנציאל של העובר "הא� הגנטית היא הקובעת את ,  חלק ממורי ההלכה ופרשניהלפי
 נחשב למעשה יהודי לפיכ� השימוש בתא רבייה לא 374". הרוחניות והביולוגיותתכונותיו

לאנדרלמוסיה בעול� "והמקי� חשש " לחילול משפחתי גדול"הגור� " מכוער ומתועב"
אי לקחת ביצית מגויה " הדי הרבני א� פסק לאחרונה כי בית 375".וערבוב יוחסי

 
 יהודי�הדתי השיח כי המסבירה (36' בעמ, 29 ש"הלעיל , סוגיה מושתקת בישראל כהפלות אמיר השוו  369

 הפוטנציאלי הוולד עוד כל רצוי ההיריו� "ולפיו, הנורמטיבי ההיריו� בהגדרת במיוחד רבה מעוצמה נהנה
 בני בי� ביולוגיי� י�קשר על המבוסס, "שמרני"ה המשפחה ממודל סטתה א� האישה"). יהודי הוא

, בנבו פורס� (הדי� לפסק 15' פס, אלמונית' נ אלמוני 4751/12 מ"בע  ראוזה לביטוי (המשפחה
29.8.2013.(( 

 .115' בעמ, 42 ש"ה לעיל, אוי'ביז�פוגל השוו כ� .112' בעמ, 5ש "הלעיל , KAHN ראו  370
 הדנה (7ש "ה לעיל ,הייזלטו� ;41' בעמ, 25ש "לעיל ה, Yuval-Davis, Demographic Race ראו  371

 ").ביהדות הגנטי לטוהר שיש חשיבות"ב
372  KAHN , 166–165' בעמ, 5ש "הלעיל. 
, הנושאת הא� או הגנטית הא� – הלכתית�המשפטית לא� נחשבת מי בשאלה הלכתית מחלוקת קיימת  373

 אול�, המשפטית הא� את היולדת בא� הדומיננטית הגישה ראתה בעבר. יחד ג� שתיה� או מה� אחת א�
 בי� לאלקו בי� ההלכתית כֵא� הגנטית הֵא� את דווקא הרואי� הלכה פסקי התפרסמו האחרו� בזמ�"

 .)ב"התשע (295–294 מרפא חכמי� ולשו�: והלכה מציאות רפואה הלפרי� מרדכי  ראולדיו�". לחומרא
 ש"תמ; רובינשטיי�) כתוארו אז (השופט של דינו לפסק לו' פס, 132 ש"לעיל ה, משה עניי� ראו עוד

 הדי� בית פסק שבו די� לפסק לדוגמה. הדי� לפסק 34–22' פס, 70 ש"ה לעיל, 21170�07�12) א"ת(
 פלונית  1022417�1 ) 'רח אזורי (תיק  ראוהנושאת הא� ולא ההלכתית הא� היא הגנטית הא� כי הרבני
' בעמ, 5ש "הלעיל , KAHN ראו עוד .)1�1022417 פלונית עניי�: להל�) (23.3.2015, פורס� לא (ופלוני

129 ,145–146. 
 ).גור� הרב דברי את המצטט (הדי� לפסק 27' פס, ש�, 21170�07�12) א"ת (ש"תמ  374
אברה� שטינברג  (רפואית הלכתית אנציקלופדיה" הזרעה מלאכותית"ו" הפריה חו� גופית "ער� ראו  375

�שומו ("קטו , קלה וכ� סימ� מה, סימ� כז,  צי� אליעזרראוכ� . http://bit.ly/2CZe3km) 1996, עור
' בעמ, "בחומת הטהרה ובייחוס המשפחתי[...] שמי� על הפקרות כזאת לפרו� פרצות חמורות כאלה 

 .106' בעמ, 5ש "הלעיל , KAHN ראוכ� ; )קטז
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, "ני� מנוכריתדאי לישראל להוליד ב, כ להכניס העובר לאשה"ואח, ולהפרותה מזרע הבעל
 עלו, וכי בנסיבות אלה הוולד הוא גוי הטעו גיור ואינו מיוחס לא לאביו ולא לא� הנושאת

   376. ביחידותימו נאסר לשהות עא�הא� הנושאת 
 שאת שאלות יסודיות באשר ביתר אפוא נטילת הביצית מתורמת זרה מעורר מעשה

 ובאשר להשפעתו על יהודייה בגופה של אישה יהודילסוגיית שילובו של חומר גנטי לא 
 what goes into making“ בבחינת, משמעות היותו של היילוד אד� יהודי או אזרח ישראלי

the body is what goes into making the body politic”.377 יותר � סוגיות אלה הפכו נוקבות א
 על פני מהותהאיהמבכר את הבסיס הביוגנטי של , ע� חקיקתו של חוק פונדקאות פרוגרסיבי

,  הא� הפונדקאיתלא, הא� הגנטית והמיועדת,  לדידו של החוק378.הריוני� הבסיס הפיזיולוגי
,  סוציולוגיי�לפי מחקרי�: אותו חזו חוקי א� זוכה לאשרור חברתי. היא הא� המשפטית

נשי� יהודיות נכונות לשמש פונדקאיות משו� שתהלי� הסוציאליזציה הישראלי מחברת 
חוק ,  יתר על כ379".אמיתית"כא� ה, לא את הא� הנושאת, את הא� הגנטיתאות להמשיג 

רק א� ; הפונדקאות דורש כזכור כי הא� הנושאת וההורי� המיועדי� יהיו בני אותה דת
 שניות רגולטורית 380,מוכ החוק לזנוח דרישה זאת, הצדדי� המעורבי� אינ� יהודי�

. של הע� היהודי באופ בלעדי" טוהרו"המסגירה את רצונה הסלקטיבי של המדינה בשימור 
.  את חותמ ג� על הסדרי� משפטיי� נוספי�תירו האצבע של גישה זאת הוטביעות

מעלה על נס את אתוס הלגיטימיות השיוכית לע� ,  שראינופיכ, יריוהרגולציה של הפסקת ה
ויש  382, דיני הנישואי בישראל מונעי� נישואי תערובת בי יהודי� לגויי�381.היהודי

מילאה תפקיד נכבד בביסוס דיני המשפחה " אמצעי מניעה" זאת של ייההטועני� כי פונקצ
 גלוי א� יותר הוא חוק 383.על פי מפתח דתי המגשי� את האידאולוגיה הציונית החילונית

 
 אזורי (תיק ראו כ�). גורטלר נחו� הרב הדיי� דעת חוות (373 ש"לעיל ה, 1�1022417 פלונית עניי� ראו  376

 אינו גויה של מביצית שנולד ילד) (26.7.2016, פורס� לא (12–11 פלוני' נ פלונית 987552�9) א"ת
 שלא זכותו בשל היתר בי�, המופרות בביציות להשתמש מאשתו למנוע זכאי והאב, גיור וטעו� יהודי

ישראל הבא על הנכרית לא נקרא כלל בנו ("קיח , קטו,  צי� אליעזר מהראועוד ; )גוי ילד לו ייוולד
 ").וכמבעי בהמה דמיא ולא חשוב הוא כאביו

377 KAHN , 138' בעמ, 5ש "הלעיל. 
 .173' בעמ ,ש�  378
 התרבותית האמונה באימו� התאפשר בפונדקאות יהודיות נשי� של השתתפות�עצ�  (141' בעמ ,ש�  379

 לאזה : "הנקרא הפרק (158–152' בעמ, ש� ג� ראו; ")שלה� "אינ� נושאות אלו שנשי� שהעוברי�
 )).”It’s Not My Child“ ("ילדי

 .143–142' בעמ ,ש�  380
 .233–232' בעמ, 29ש "הלעיל ,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלות אמיר ראו כ�; לעיל הדיו� ראו  381
 Karin Carmit Yefet, Israeli Family Law as a Civil-Religious Hybrid: A Cautionary Tale of ראו  382

Fatal Attraction, 2016 U. ILLINOIS. L. REV. 1505, 1510 (2016) .לרשו� מאפשרת אומנ� ישראל 
 מאותו זוג בני נישואי לרשו� מאפשרת שהיא כש� ממש, אזרחיי� תערובת נישואי הנישואי� במרש�

, אזרחיי� נישואי� של המהותי בתוק� הכרה עולה שממנה דר� כברת הפסיקה הלכה א� לאחרונה. המי�
 496) 3(סא ד"פ, הרבני הדי� בית' נ פלונית 2232/03 �"בג (בלבד יהודי� בי� מבוצעי� ה� כאשר לפחות

ברק ) 'בדימ (נשיא לפסק דינו של ה23' פס, 726) 3(סא, פלונית'  נפלוני 9607/03מ "בע; )2006(
 ).22.6.2017, פורס� בנבו( של השופט מזוז להחלטתו 16' פס ,פלוני'  נפלונית 5640/16 מ"בע; )2005(

רציונל חשוב מאחורי הבחירה בדיני  (207–204' בעמ, 226 ש"לעיל ה, "יש מדינה לאהבה"טריגר   383
 חפיפה קיימת שבה ישראלית אומה ליצור כדי תערובת נישואי למנוע הוא הרצו� נישואי� וגירושי�
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שבדומה לחוק הפונדקאות מחיל חובה ייחודית של התאמה דתית בי , תרומת ביציות
   384.לה אח ורע בקרב מדינות העול�שאי , האישה התורמת לנתרמת

כפי שצוי . הדי רקע תובנות אלה הבה ונבח מחדש את המסר הרעיוני הטמו בפסק על
 לפי 385.יהודייההאישה השתמשה בביציותיה של תורמת זרה שאינה , לאורכו של פסק הדי

 כדי  סימאה את עיני האישה עדלאימהותהתשוקה , הקווי� הרעיוניי� הגלומי� בתפיסה זו
 עיוורת לאיו� האפשרי שנשאו מעשיה לפריצת הגבולות של מוסד המשפחה היוותרה

 לפרגמנטציה של כושר ההולדה יד כ�בנותנה . המסורתי ולטהרת שושלת היוחסי היהודית
נטליז� הבדלני במוב הבסיסי �היא התכחשה לעקרונות המארגני� של מיז� הפרו, הנשי

 בזהותה הדתית והלאומית של בתה במדינה שבה יהדות ביותר שלו ולא בחלה בהטלת דופי
  . על שלה�והרבייה היהודית היא יעד,  היוצר של האזרחותחומרה היא

 הדי בנוסחת החישוב המשפטית פסק שקללממוני שנגר� לאב � את הנזק הלאבאומדו
 ולא, לביצוע הפריה חו� גופית"המיוחדת שנגרמה לאיש מהתנגדותו " עוגמת הנפש"ה את 

 וה את 386,"שספק א� היא יהודיה, כל שכ הפריה באמצעות ביצית של תורמת זרה
שהמיטה האישה על האב בעצ� מעשה " אי א� להמעיט בערכה"ש" תחושת הבושה"
" הדי א� רווי רטוריקה מוטה ובעייתית פסק 387".הבאת ילד אל העול� מחו� לנישואי

ה פטריארכלית של ריסו נשי� שמגמתה ניכוס כוח ההולדה הנשי כחלק מסימבוליק
בית המשפט ממפה את סוגיית . לאימהות באשרהחותרות תחת מער� התביעות המנרמלות 

יתרו בלתי "ומ" כוח רב יותר"הפריו כאתר מגדרי של עוצמה נשית שבו נשי� נהנות מ

 
 ראו כ� .))204' בעמ ,ש�" (היהודייה האישה של גופה' חילול' "את למנוע וכדי ללאו� הדת בי� מוחלטת

 הרוע של הבנאליות על ח"דו – בירושלי� אייכמ� ארנדט חנה; 144' בעמ, 42 ש"ה לעיל, אוי'ביז�פוגל
 ).2007, מתרג� אוריאל אריה (15

 קר� וארנו� לב אורי זה בהקשר ראו. ביציות תרומת לחוק) א)(3)(ה(13' ס; הפונדקאות לחוק) 5(2' ס ראו  384
" הביציות תרומת חוק של המקרה: ודמוקרטית יהודית במדינה להורות והזכות רבייה טכנולוגיות"

 ).2011 (64, 37, 4 קהאתי�וביו רפואי משפט
08�22317' ו' מ עניי�  385� כי המשפט בית מציי� שבה� (הדי� לפסק 49 ,16, 8' פס, 365ש "לעיל ה, 11

 האבהות בתביעת הדומיננטית התמה הייתה ג� זו). בספק מוטלת) הבת של ומכא� (התורמת של יהדותה
). 16.2.2010, בנבו פורס� (אלמוני' נ פלונית 24280/06) ��י משפחה (ש"תמ ראו .אישה נגד שהוגשה

� המסקנה את שמחזק מה, גופית�חו� להפריה הסכי� שהגבר הטענה את מקבל א� המשפט בית זה בהלי
 מַגנה לשו� נוקט המשפטבית . גויה תורמת של בביצית שימוש הוא האישה של במעשיה המרכזי שהפג�
 של כמיהתה אמנ�. האישה בהתנהגות לפסול באשר מילי� להכביר צור� שאי�דומה : "כי ומבהיר
 אי�, זאת ע� יחד. לעול� צאצאי� להביא לנסות הזכות עומדת אד� לכל. ללב ונוגעת מובנת לילד האישה

 ככל [...] לעול� צאצאי� להביא מבקש הוא, וכיצד הא� לבחור, מוג� אינטרס למצער או, זכות לאיש
 זכויות את גסה ברגל לרמוס הזכות את לה מקנה היא אי�, לילד האישה כמיהת וחשובה מובנת האשת

' ו' מ עניי�" (התנגד לה בדר�, לעול� ילד הבאת לש�, רצונו חר�, בזרעו ולהשתמש האיש
22317�08� ).הדי� לפסק 46' פס, ש�, 11

 .הדי� לפסק 49' פס, ש�  386
 אד� שכל אובייקטיבי כנזק מוצג מנישואי� שלא מלידה הנגר� ושההב שמטע� לציי� חשוב. 59' פס, ש�  387

 בנסיבות כמו, כשמדובר סובייקטיבי" תוק� משנה "ולקבל להתעצ� שעשוי נזק, לחוש צפוי נורמטיבי
, 29ש "לעיל ה,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלות אמיר השוו). ש� (חרדי חיי� אורח המקיי� באד�, כא�

 מחו� היולדות אלה כמו, נורמטיביות אמהות שאינ� נשי� של הבעייתי מיקומ� "את המציינת (35' בעמ
 ").הוריות�חד במשפחות אמהות או נישואי� לקשר
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  כדי למנוע מה לעשותשית הנהחוזקהנקודת " לנטרול"והוא קורא לפעול , על גברי�" הוג
" חוברי� כ� 388.מגדרי" חוסר הגינות"ולהג על גברי� מפני " שימוש לרעה באותו יתרו

חוקי� שנועדו "למער� של� של , במונחיה הנכוחי� של ליאורה בילסקי, דיני מזונות ילדי�
ולהפו� אותה ממקור של ,  להיות בעלי� על יכולת ההולדה שלההאישהלשלוט בכוח של 

בכל מקרה שבו האימהות מתרחשת , מה חברתית ושוליותעוצמה לאשה למקור של סטיג
   389".מחו� לגבולות המשפחה הפטריארכלית

קריאה מעמיקה וביקורתית של פסק הדי זורה אור על קיומו של רובד , כללו של דבר
 ה נדרשות שבה האימהי של נשי� ולמערכת הציפיות המנרמלת ידסמוי בנוגע לתפק

קריאה דקדקנית , הגלויה פסק הדי לא ד באימה!תג� א� ברמה המפורשת ו. לעמוד
לאימהות הנשית ולנושאת ההיריו ) תרתי משמע(חושפת מבעד לשיטי את היחס השיפוטי 

 לחובתה את מלוא וסקו במזונות בתה ובפת כי האישה חבה בלעדיבקובעו. הנורמטיבית
 וצמהע�חנ� ורבקיפל בית המשפט בפסיקתו מסר הרתעתי מ, סכו� הפיצויי� שביקש האב

בכ� ביקש בית . האימהותזה למימוש " מפוקפק"המרתיע ומתריע מפני בחירה בנתיב 
 מצד אחד וה על פטריארכליהמשפט להג ה על גבולותיו השמרניי� של מוסד המשפחה ה

פסק הדי הסיט , במילי� אחרות. אחרשימורה האפקטיבי של כשרות היוחסי היהודית מצד 
כדי ללטש ולכייל את , ונומי מ הדיו וסטה מתפיסת האבהות המקובלתאק�את המודל הביו

בכ� תר� בית המשפט את חלקו לוויסותה של מסגרת . נתוני היסוד המכשירי� א� ראויה
  . הרבייה הנשית הלגיטימית ולמשטור קפדני של גבולות הקולקטיב הלאומי

   טבמשפ" יריו� ההרישיו�"הטמעתו של : 'ח' ח' ח' נ' ג' ד) ב(

 של טענות  טר� פר� את הסכר השיפוטי בנוגע לקבילות.ו.ש.צ' נ. ו.מ הדי בעניי פסק
 נוספת רגרסיביתא� הוא הכשיר את הקרקע כבר באותה שנה לפסיקה , מסוג אבהות כפויה

' ג' דפסק די . כטענה בעלת נפקות משפטית" גנבת זרע"המכירה בלגיטימיות העקרונית של 

 את הקו הרעיוני מגלמת משפט התורת כינו נוס� בנדב� הוא 390,חלק זהמושא , 'ח' ח' ח' נ
הוא א� מרחיק לכת צעד נוס� ומסמ אבולוציה בשימוש המשפטי . של מודל הא� הראויה

דהיינו לא כעילת הגנה בדיני המזונות אלא ,  לא כצינה אלא כחרבכפויהבטענת הורות 
   391.�כעילת תביעה עצמאית בנזיקי של גברי� נגד נשי

 שלא. משמעות� ניתוח פסק הדי לגופו אי להתעל� מעניי פרוצדורלי מעניי ורבלפני
אנומליה ,  המשפט לענייני משפחהבבית משפט השלו� ולא בביתפסק הדי נכתב , כמצופה

 
08�22317' ו' מ עניי� ראו  388�. הבית. השוק קלדרו� רות השוו; הדי� לפסק 54–53' פס, 365ש "לעיל ה, 11

 על מאיי� כרצונה ילדיה אבי את ולבחור ללדת האישה של יכולתה) ("2001 (24 תלמודיות אגדות: הלב
 ").ההולדה יכולת על בעלי� להיות. נשלט בבלתי לשלוט מנסי� ה�. הגברי החברתי הסדר ועל, הגבר

 .236' בעמ, 29ש "ה לעיל, בילסקי  389
' ג' ד עניי�: להל�) (26.11.2013, בנבו פורס� ('ח' ח' ח' נ' ג' ד 23789�02�11) א"ת שלו� (א"ת  390

23789�02�לאחר שבית המשפט המחוזי הורה , פסק די� זה יתהפ� בהמש�, כפי שנראה להל�). 11
 . ושופט אחר ד� בו, להחזיר את הדיו� לבית משפט השלו�

 בהתייחסו אול�, המזונות תשלו� נגד הגנה בטענת ולא האב של נזיקית בתביעה מדובר היה נ�אומ. ש�  391
 קביעת לצור� האב על המוטלת המזונות חובת היק� את המשפט בית כלל בירר לא העוולה ליסודות

 .הפיצוי סכו�
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 אינ� שני הורי� שאי ביניה� קשרי זוגיות שלפיהמשפטית המשקפת תפיסה נורמטיבית 
 פרדוקס 392. המשפטי הייעודי לכ�פורו�יינ� זכאי להידו בשענ" בני משפחה" לנחשבי�

ורואה בה את מערכת היחסי� " ראויה"דיוני זה מלמד שהמשפט מרומ� את הזוגיות ה
  . הורות לקשרי ביחס אפילו ולבכורה תיעדו�הזכאית ל, שבחוד החנית של דיני המשפחה

ובדתיי� וטענות הממצאי� הע,  המשפט מגולל בהרחבה יתרה את מסכת האירועי�בית
סיפור המסגרת . ובייחוד ניתנת נראות לגרסתו של התובע שנמצאה מהימנה עליו, הצדדי�

 הנשי� קטגוריית ע�הנמנית , "חשודה"של פסק הדי משרטט פורטרט קלאסי של א� 
, חסרות אחריות ולא מוסריות, ה קלות דעת: הלוקה במאפייני התנהגות סטייתיי�

הנתבעת מוצגת ). מפרקות משפחות של נשי� אחרות(ות אלא רעות  אינ רעיה – ובפשטות
ואשר הערימה , מעשור ביותרהמבוגרת מ התובע ,  וחסרת מוסרירניתמת, כאישה נצלנית

 –ובעודו עסוק במילוי חובתו הגברית הלאומית "  וחסר ניסיו22בהיותו צעיר ב "עליו 
, לסירוגי,  אינטימית זוגית שנפרשהמערכת יחסי� "הייתה הצדדי� בי 393. מילואי�שירות

 395. שהגיעה לקיצה משפגש התובע את מי שלימי� תהפו� לרעייתו394,"על פני כשנתיי�
.  חודש הקשר בי הצדדי�396,"ערב נישואיו לבחירת ליבו",  חודשי� לאחר מככשבעה

 397. יחסי מי והרתה לוימוקיימה ע, הנתבעת הגיעה לבקשתו של התובע לבסיס שבו שירת
 עברה הנתבעת על ימה לשכנעו לוותר על אמצעי מניעה ביחסיו עבניסיונה, גרסת התובעל

 שעקרות נשית צרובה כיוו 398. כעקרההתחזתה –נטליסטית �טאבו מרכזי בחברה פרו

 
, בוגרי�לביקורת על התמקדות היתר של דיני המשפחה בקשר הזוגי כקשר המשפחתי המרכזי בי� מ  392

זה ג� את הקשר  ובכלל,  המשפחה המודרניי� צריכי� להציב במרכז את הקשר ההורישדיניולטענה 
מזוגיות "פריגת � איילת בלכרראו, )קשר ההורות האופקי(שההורות המשותפת יוצרת בי� שני ההורי� 

 יט קי�עס ומשפט"  מסגרת משפטית להסדרת היחסי� הכלכליי� בי� הורי� במשות�–להורות משותפת 
821) 2016(; Ayelet Blecher-Prigat, The Costs of Raising Children: Toward a Theory of 

Financial Obligations Between Co-Parents, 13 THEOR. INQ. L. 179 (2012). 
02�23789' ג' ד עניי� ראו  393� ותמי� צעיר בחור"כ התובע את המתארת (10 ,8' פס ,390ש "לעיל ה, 11

 לפסק 75 ,")שני� מעשר בלמעלה ממנו היתה מבוגרת אשר, הנתבעת של להשפעתה היה נתו� אשר
 .הדי�

; ")וקצר מזדמ�, מיני קשר"כ היחסי� מערכת מתוארת שבו( לפסק הדי� 8' פס, ש� ראו כ�. 103' פס, ש�  394
 טווח וקצר מזדמ� מיני קשר אלא משותפי� חיי� או זוגי קשר יי�השנ ניהלו לא, להדגשתו ("11' פס

 54' פס וכ� 53' פס; ")תקופה באותה אחרי� גברי� ע� ג� מי� יחסי הנתבעת קיימה, ידיעתו ולמיטב
 לא והאחרונה, מזדמ� מיני קשר היה זה אלא הנתבעת ע� משותפי� חיי� ניהל לא התובע ("הדי� לפסק

 ").שהיא בחינה משו� הרגיל במוב� כזוג התנהלו לא וה� שותפתמ לפעילות אליה� הצטרפה
 שרק מתי איתה יהיה הוא כי לו והודיעה העניי� ע� להשלי� סירבה "הנתבעת( לפסק הדי� 12' פס, ש�  395

 ").חברה לו תהיה א� אפילו, תרצה
 .�75ו 13' פס, ש�  396
 דיווחה היא, אמוראי זינו שרה ד"עו, הנתבעת את שייצגה הדי� עורכת ע� שערכתי בריאיו�. 75' פס, ש�  397

 לדעתה אול�, הדי� בפסק ביטויו את מצא לא זה פרט. במכוניתה קוימו המי� שיחסי העידה הנתבעת כי
 בית בעיני הנתבעת של לתדמיתה בנוגע שלילי רוש� להותיר כדי יחד אחרי� פרטי� ע� חבר הוא

 .המשפט
, יפה עלו שלא הריונות בשני שהסתכמו פוריות פוליטי הנתבעת עברה נישואיה שנות שבמהל� התברר  398

 ). לפסק הדי�116, 110, 106–103, 56, 9–8, 4' פס, ש� (להרות יכולה שאינה התרשמה ומכא�



  ט"תשע מח משפטי�   כרמית יפתקארי�

604  

האישה כביכול הסגירה במו פיה את , בדמיו הפטריארכלי כתוצר של חטא מיני ופג� מוסרי
   399.המינית" הפקרותה"

: הותי המוצפ בפסק הדי הוא שמדובר באישה אנוכית ולא מחויבת עומק מזר�
,  במהל� עשר שנות נישואיהאימהותההנתבעת היא אישה גרושה אשר לא טרחה לממש את 

במקו� זאת היא . קרי במסגרת החברתית הרצויה וההולמת של תא משפחתי יציב ונורמטיבי
 ע� בחור הצעיר מחויבי� לא בחרה לעשות כ דווקא בנסיבות מפוקפקות של יחסי מי

על כ� שבית המשפט זוק� לחובתה את היותה גרושה . ממנה בשני� רבות ומאורס לאחרת
אפילו בהקשרי� ,  שהוא חוזר על תיאור מעמדה האישי לאור� פסק הדימכ� ג�נית ללמוד 

 לחובת הנתבעת את העובדה שההינה � בית המשפט א� זוק400.לא רלוונטיי� בעליל
 העובדה כי : "הורית�ולא ראתה פסול בהולדת ילד לתו� מציאות משפחתית חדלהסתכ

ולא הכריחה אותו , הנתבעת קיימה יחסי מי ע� התובע ללא שימוש באמצעי מניעה
כי , על פי טענתה, ולו קלוש,  קיי� סיכויכימלמדת כי ידעה , להשתמש באמצעי� שכאלה

 הנתבעת לא פסלה היכנסה להיריו ]...[ ותיכנס להיריו כתוצאה ממגעיה האינטימיי� עימ
 401".היוולדו של ילד, וייתכ שא� עשתה מעשיה בידיעה שיתכ שהללו יביאו לדבר מיוחל

,  סיכויהיא נישואי מחו� ליריו להניסה כשעבורה, הורית מבחירה�בא� חדמדובר , משמע
  . סיכוולא

בנותנו גושפנקה , הכרה המשפט מיצק את הדור השלישי של פסיקה העומד בסימ בית
 שגילומה המשפטי הוא עוולת , "גנבת זרע"רשמית למעמד הלגיטימי של עילת תביעה בגי

  403: נקבע כי כ� ייעשה לאישה הבוחרת להפו� לא� מקשר מיני ולא מקשר זוגי402.התרמית

 גנבת'כי התנהגות הנתבעת עולה כדי ביצועה של עוולה של , הינה, מסקנתי
,  ביקשה היא להונות את התובע ולגזול את זרעומתכוובוכי במודע ו', זרע

 א�, והאופציה של הימנעות מכניסה להיריו ממנו כלל לא עמדה לנגד עיניה

 .במובנו הרגיל של קשר שכזה, שלא היו בני זוג שניהלו קשר רומנטי זוגי
  . רמיתבמעשיה אלה ביצעה עוולת ת

לעיל כלפי . ו.מנוי שהובאו בעניי בית המשפט א� ציטט בהרחבה מדברי התוכחה והגי
בסופו של . ח" ש150,000אותה בתשלו� פיצויי� לתובע בס� " קנס"התנהגותה של הא� ו

" ע� כל הצער שבדבר"סכו� זה הופחת במחצית לנוכח אשמו התור� של התובע , ניתוח
ל ובכ, בטיפולי פוריות, בעבר, וכי טופלה, שהנתבעת הינה אישה גרושה"בגי כ� שידע 

 
 גריר רמי�'ז את המצטט (49, 47' בעמ, 139 ש"ה לעיל, "'רשיו� הורות'משפחות חורגות ו"טריגר  השוו  399

 )).1992 (האנושי המי� פוריות של הפוליטיקה: גורלו מי�
02�23789' ג' ד עניי�  400� מציי� הפיצוי בשיעור בדונו, כ�. הדי� לפסק 122 ,119' פס, 390ש "הלעיל , 11

 בבית רפואית מזכירה שהינה, גרושה, הנתבעת של הכלכלי במצבה "להתחשב יש כי המשפט בית
 וכי, גרושה אישה הינה שהנתבעת "ידע שהתובע מאחר תור� אש� בקובעו וכ�, )119' פס" (חולי�
' פס" (מניעה אמצעי ללא מי� יחסי, כאמור, עימה קיי�, מקרה ובכל, פוריות בטיפולי, בעבר, טופלה

122.( 
 ).ההדגשה הוספה (109' פס ראו כ� . לפסק הדי�107' פס, ש�  401
 .138' פס, ש� ללמש ראו  402
 . )ההדגשה הוספה( 114–113' פס, ש�  403
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 כלפי זאת גישה לציי כי חשוב 404".יחסי מי ללא אמצעי מניעה, כאמור, עימהקיי� , מקרה
 קיימות.  יחידאית בפסיקת בתי המשפטאינההשימוש הגברי באמצעי מניעה �אי נפקויות

 א� הקודמי� מבחינה כרונולוגית לדורות המשתייכות, לפחות שתי פסיקות נוספות כאלה
לפי .  הנקוטה בה� והדהדו את האידאולוגיה של הדור השלישי מהמגמה הדומיננטיתחרגוש

 אישה האת לפטור י בו כדשאיאש� תור� " לכל היותר "הוא הגברי המחדל, פסקי די אלה
   405.שווא של מצג בנסיבות עצמאיתמחבות משפטית 

 הוא הייצוג הסטראוטיפי של נשי� רווקות כסיכו הדי עומק שני המהדהד בפסק זר�
 באישה שלא די לה מדובר שלפנינו במקרה 406.איי� על שלמות מוסד הנישואימיני המ

הורסת " הייתה ג� אלא 407,"במערכות יחסי� ע� בני המי השני"שָכשלה בנישואיה ו
הפרט , אכ. אשר לא בחלה באמצעי� כדי לפגוע בשלו� הבית שהקי� התובע" משפחות

,  במילי� אחרות408. לשלוש בנותהראשו שלמדי� על התובע הוא זהותו כגבר נשוי ואב
 אלא ג� 409,הורי� שלא רק בחרה במכוו במודל משפחה חדמוסריתהנתבעת היא אישה לא 

  הנורמטיבית והיציבה שהקי� האב ופגעה בתפקודה במשפחהתפקדה כגור� מערער איזו
 המשפט ופסק לטובת התובע פיצויי� בית הוסי� אלה ראיות לפי 410. של רעייתוהאימהי

בפרטיותו וחשיפת היותו אב מחו� " הפגיעה החמורה", ח בגי הטרדתו" ש35,000בס� 
   411.לנישואי בפני בני משפחתו

 
 .122' פס, ש�  404
אי שימוש הגבר באמצעי (" לפסק הדי� 8' פס, 266ש "הלעיל , 96460/97 פלונית עניי�ראו למשל   405

,  ואי� בו כדי לפטור את האישה',אש� תור�' הוא בגדר ותרלכל הי', יזהר השוכב'בבחינת , מניעה
 לפסק הדי� 8' פס, 282ש "הלעיל , 5950/07 פלוני עניי� ראוכ� "). כשמועלית נגדה טענה של מצג כוזב

א� זאת בהתבסס בטעות על ציטוט שגוי של , בית המשפט מקבל תזה זאת בסוברו שהיא הלכה מחייבת(
פסקי , מכל מקו�). שבו הוא מייחס לבית המשפט דברי� שלא קבע,  דינו של בית המשפט העליו�פסק

לא מוקמו כחלק מ� , תינת�ולא רק בשל מועד נ, ומטע� זה, דברדי� אלה דחו את התביעות בסופו של 
 .הדור השלישי

 אצל המובא( TUULA GORDON, SINGLE WOMEN: ON THE MARGINS? 106 (1994)  ראוזו לתפיסה  406
 ).112 ש"ה, 926' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר

02�23789' ג' ד עניי�  407� .הדי� לפסק 40' פס, 390ש "הלעיל , 11
 .2' פס, ש�  408
 מארוסתו להיפרד התובע של להצעתו סירבה כי הנתבעת של טענתה הוא זאת תחושה שמחזק מה  409

 ).הדי� לפסק 78–77' פס, ש� (הקשר את עימה למסד כדי, הריונה דבר לו כשנודע
 ג� למדי� התובע של המשפחתי בתא הפגיעה הנתבעת לחובת שנזקפת כ� על.  לפסק הדי�130' פס, ש�  410

� ילד נולד יובעקבות אשר הצדדי� בי� זוגי קשר של תולדה"כ המקרה את להציג בוחר המשפט שבית מכ
 נישא טר� ההיריו� שבמועד א�, "משלו משפחה שיצר ולמרות, אביו, התובע לרצו� בניגוד, לצדדי�
 ).101' פס, ש� (בית הקי� וטר� התובע

 בית של עיוורונו הוא החשודה לא�" קנס"ה אלמנט את שמחזק מה.  לפסק הדי��139ו 129' פס, ש�  411
 מוצגת הדי� בפסק. מסורה א� דווקא מאפייני� ואשר, יולפנ שהוצגו מובהקי� סממני� כלפי המשפט
 כוחה בכל שניסתה כא� ולא, חיקה אל ולהשיבו זוגה מב� התובע אשת את לנשל שביקשה כמי הנתבעת

 ונוכח מולידו אביו ע� לקשר כמה אשר בנה מצוקת נוכח "בקשר עימו ולהיות בבנו להכיר לאב לגרו�
". 'ומורשתו אביו לזהות צרכיו את ולמלא אביו את להכיר דמנותהז לבנה לית� לנסות מחויבת 'היותה

' ח' ח' ח עניי�: להל�) (26.2.2015,  בנבופורס�(' ג' ד' נ' ח' ח' ח 4438�01�14) א"ת מחוזי (א"ע ראו
4438�01� העובדה היתר בי�, בכ� התומכות למכביר ראיות חר� זאת". המערערת טענות "תחת, )14

, עימו לקשר ולייחל אביו על לשאול כדי מספיק בגר כשבנה רק התובע ע� קשרב להיות חזרה שהנתבעת
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 הדי של הערעור סמ� בית המשפט המחוזי את ידיו על הממצאי� העובדתיי� בפסק
סוגיות "ב, הנחיותיו לפי, א� הורה להשיב את התיק אל בית משפט קמא כדי שידו, שנקבעו

ערכית הא� תרמית �שאלה עקרונית" נעוצה בליבתפרשה זאת מעלה ואשר ש" הנכבדות
בהינת קושי ,  מהווה עילת תביעה ראויה–שתוצאתה הינה הענקת חיי� לילוד חי ובריא 

היא ,  מאמר זהחיבמונ,  הטעונה ליבוהסוגיה 412".מוסרי להתבונ על הולדת ילד כעל נזק
 ולקעקע את חובה אימהותו הקטגורי בדבר אפוא א� יש להכיר בתוק� הנורמטיבי של הצ

אול� בהעמדת השאלה על חודה . נטליז� הבדלני האוכ� את מודל הא� הראויה�אתוס הפרו
 הדי משטיח את הדילמה שמעורר פסק – נית להמשיג לידת ילד כנזק א� –של סוגיה אחת 

  השלכותיה� עלהיק� את המגדריי� שבמרכזה והממדי�שלב ההכרה ומעלי� את 
 לקד� במקו�.  הבחירה של נשי�חופש על הרבייתית והחירות על, האוטונומיה המינית

, ממדי וניטרלי� חדבאופ נוסחה שעל הפרק השאלה,  לחזית הבמה האנליטיתהשיקולי� אל
ותו� העלמת הפוטנציאל הדכאני " הולדה בעוולה"כמעי סני� דוקטרינרי חדש של עילת 

   413.שליטה על גופ של נשי� וכלי לשימור פגיעותהגלו� בה לשמש מנגנו פיקוח ו
בשרטוט המסגרת המשפטית העקרונית לבחינת סוגיות של אבהות כפויה , מזאת למעלה

" סוטה" הטמונה בהסטת הדיו לאישה ההאינהרנטית המשפט עיוור לסכנה בית נותר
לא היה הוא א� . ולהתמקדות בנתוניה האישיי� כא� במקו� באחריותו המשפטית של האב

גנבת "ער לצור� לשקול את התוצאות הקשות הכרוכות במת לגיטימציה לטענות מסוג 
כ� נעדרת מפסק הדי . הוריות� חדלאימהות ילדי�לגיטימציה של � דהשסופ –" זרע

מודעות לחשש של נרמול טענות לתרמית נשית והפיכת לחזו נפר� בכל תביעת מזונות 
נתיב שאחריתו כינו מחודש של ההבחנה המסורתית , ישמושאה ילד שנולד מחו� לנישוא

 ויצירת קטגוריה מעמדית נחותה של נשי� וילדיה חוקיי�בי ילדי� לגיטימיי� ללא 
 בכ� דיני המזונות מעמיקי� מגמה מטרידה במשפט 414.בהתבסס על נסיבות הולדת�

 
 של מטרתה על המלמדי�, רבי� במסרוני� שגובתה, מטעמו וגורמי� עצמו התובע של העדות ג� כמו

 למשל ראו (כ� יעשה א� דבר ממנו לדרוש שלא התחייבותה ועל הצדדי� בי� ב�–אב יחסי ליזו� הנתבעת
02�23789' ג' ד עניי�� בערעור, אכ�). הדי� לפסק 92–91 ,62, 33, 30, 27, 24, 9' פס, 390ש "הלעיל , 11

 ראיות משקילת התעל� המשפט שבית על הערעור ערכאת תמהה המחוזי המשפט לבית שכנגד ובערעור
 בהינת�, לנתבעת עומדת שלכאורה רטיותבפ פגיעה מפני סטטוטורית הגנה הסקת ומאפשרות אלה

01�4438' ח' ח' ח עניי�" ('אב חסר, 'בנה, הקטי� את להותיר שלא [...] כא� חובתה"� 11' פס, ש� ,14
 )).הנתבעת של ההגנה כתב מתו� ציטוט (הדי� לפסק

גיות לא השלכות רוחב בסו" המשפט א� מכתיר סוגיות אלה כמי שנודעו לה� בית .הדי� לפסק 5' פס, ש�  412
ראוי לציי� כי בית המשפט ). 13' פס, ש�" (שבחלק� טר� הוכרעו על ידי בית המשפט העליו�, מעטות

המעלה לדיו� את הדילמה שבהטלת אחריות  "–שיפמ� '  פרופעמדתהמחוזי ג� הביא בהמש� את 
בדרכי  השאלה הא� מ� הראוי שבית המשפט יתערב תוא, משפטית בי� אנשי� שהיו שותפי� ליחסי מי�

בשו� מקו� בית המשפט אינו מציע , זאת ע�). ש�" (התנהגות� של אנשי� המקיימי� מרצונ� יחסי מי�
והשלכותיה על יחסי " גנבת זרע"להעלות לדיו� את הבעייתיות שבהכרה עקרונית בעילת תביעה של 

  .בי� היתר בשל מורכבות דיני המשפחה בישראל, הכוח המגדריי� ועל זכויותיה� של נשי�
, ממנה להיגזר שעשויות הדוקטרינריות וההסתעפויות בעוולה הולדה עילת של עיניי� מאיר לניתוח  413

 רונ� ראו, מוגבלויות ע� לילד חיי� לתת המודעת החלטתה בגי� הא� כלפי האב של תביעה זכות למשל
 ).2013 (61 כט משפט מחקרי" השאלה אינה כבר זו? להיות�לא או להיות "פרי

 .24 ש"ה, 508' בעמ, 107 ש"ל הלעי, שלו  414
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, חוק השמות. המרתיעה נשי� רווקות ממימוש אימהות באמצעות הענשת ילדיה, הישראלי
מסר ,  רווקות מלקבל את ש� משפחת אביה� ללא הסכמתולאימהות מילדי� מונע, למשל

וגוזר עליה� מעי יתמות " אחרי�"שמרני ומפלה המסמ ילדי� שלא מנישואי כ
ודיני ,  דיני השמות פועלי� אפוא כקנס עונשי ברובד הסימבולי וההצהרתי415.משפטית

 �  .משפטי ברובד האופרטיבי והמעשיהמזונות מטעיני� אותו בתוק
אכ תומשג במונחי� " גנבת זרע"בית המשפט המחוזי קבע כי א� ,  של עניילגופו

 כי – מיסודותיה כאחד נזק ממוני הוכחת כידוע המחייבת –המשפטיי� של עוולת התרמית 
 לזכות התובע ולשפותו בגי מלוא דמי סקאז יש לכאורה להגדיל את סכו� הפיצויי� שנפ

 המשפט לא אמר די בכ� וקבע כי יש להוסי� ולדו ג� בעילות בית. המזונות שחויב בה�
 של הממוני הנזק עלנוס� , וזאת כדי לפצותו,  התובע� נסמשעליההתביעה האחרות 

 בית המשפט א� 416. הכפויההאבהות מג� בגי הנזק הנפשי שנגר� לו , תשלו� המזונות
בהטילו ספק בעצ� הקבילות המשפטית , התובעהרחיק לכת כברת דר� נוספת לטובת 

משל "בבחינת . העקרונית של דוקטרינת האש� התור� בנסיבות של גנבת זרע עקב תרמית
 כי הנגנב לא שמר כראוי על נכסיו ובכ� איפשר לו את בלטענתו של גנ: למה הדבר דומה

 נת בכ� 417."טענה מעי זו יש לשלול. הגניבה ולכ יש להפחית מחובת תשלו� הפיצויי�
ה� :  משפטית כוחנית שגברי� ה� מוטביה הבלעדיי�מדיניותבית המשפט תוק� וגיבוי ל

 מניעה ולהעצי� את הנאת� המינית ובה בעת אמצעי בהשתמשרשאי� להתפרק מ החובה ל
   418. משפטיתמבחינה –" מוגני� "מיעדיי ליהנות מיחסי 

ות שהתרחשה לאחר כתיבת  ובהתפתח– מעמדתו קמא א� יחזור בו בית משפט ג�
  ע� הרוש� הבעייתי שכדי לזכות בתמיכה כלכלית ות נותראנו –שורות אלה אדו להל

 משפטית נדרשת האישה לשאת בתעצומות נפש ובהוצאות כבדות כדי למצות את בהכרהו
השבת התיק לדיו , התרופה החלקית והמוגבלת של הלי� ערעורי לבית המשפט המחוזי

  . וחוזר חלילה, ראשונהמחודש בערכאה ה
אל דור שלישי של פסיקה נחזית לכאורה ) או הנסיגה(ההתקדמות ,  של דברסיכומו

היא ייצוג טקסטואלי מדומה של התנערות שיפוטית . מתקד� ושוויוני, כמהל� ליברלי
 הטבועה של נשי� וממודל הגבריות ההגמוני של לאימהותמתפיסות סטראוטיפיות בנוגע 

 שלמאמר זה ביקש להסיר את המסווה . חלולה א� הצגה כזו היא כוזבת ו.כלכלתאבהות מ

 
 .1956–ז"התשט, השמות לחוק 3' ס  415
01�4438' ח' ח' ח עניי�  416� לבית הורה א� המחוזי המשפט בית.  לפסק הדי�6' פס, 411 ש" הלעיל, 14

 עד "הלכת את להפעיל, המזונות דמי כפי יוער� הממוני שהנזק במקרה, מקו� יש א� לשקול קמא משפט
 הא� של הכלכלי למצבה לב ובשי�, בקטי� פגיעה למנוע כדי השיפוי מימוש את המשהה" שתעשיר

 התרמית עוולת מתוק� כורחו בעל אב של נפשי בנזק בהכרה הוא א� תומ� שיפמ� פנחס). 8–7' פס, ש�(
 ).193' בעמ, 18ש "לעיל ה,  בישראלהמשפחה דיני שיפמ�(

01�4438' ח' ח' ח עניי�  417� בית של דינו מפסק מצטט המשפט בית( לפסק הדי� 9' פס, 411ש " הלעיל, 14
, )2001 (344) 2(נו ד"פ, מ"בע וספנות מסחר ר.א.מ' נ מ"בע טרנסכלל 3656/99 א"ע, העליו� המשפט

 ).מתרמית נובע שהנזק שנקבע מקו� תור� אש� טענת של הקבילות בנושא מחלוקת קיימת כי ומציי�
 א� נשי� מצד כזאת ותביעה, רבות בחברות רווחת בקונדו� להשתמש גברי סירוב של הפרקטיקה, כידוע  418

' בעמ, 29ש "הלעיל ,  כסוגיה מושתקת בישראלהפלותאמיר " (ושתלטני מזלזל יחס "כמבטאת נתפסת
 המיניי� הכוחות פערי להעמקת תורמת רק כזה לאקט תור� אש� ייחוס ששוללת משפטית מדיניות). 55

 .נשי� לרעת



  ט"תשע מח משפטי�   כרמית יפתקארי�

608  

נשי� " משחרר" הניטרלית ולחשו� את מבנה העומק של שלב ההכרה אשר אינו הכסות
 . הראויה ימה!ת במודל האהחובה ימה!תאלא מתמצה בהמרת מודל א, כאימהותמזיהוי

וסי� מתפתחי� של פלורליז�  ההכרה מקפל בתוכו שאיפה לסתו� את הגולל על דפשלב
המסורתי �משפחתי ולהחזיר לאחור את הגלגל המגדרי אל עבר דג� המשפחה הגרעיני

 את – להוקיע ולקעקע במקו� – ומשכפל משעתק אפוא השלישי הדור. המוק� בתיוו� גברי
עול� הדימויי� הפטריארכלי של האב כראש המשפחה השולט ומכווי את מנגנוני הרבייה 

 זה הוא מהל� 419. ואשר בלעדי תמיכתו לא תיכו יחידה משפחתית נורמטיביתגוזושל בת 
בסימו .  על כלל הנשי� ועל עתידו של השוויו המגדריטווחבעל השלכות רוחב ארוכות 

 של נשי� למסגרת הדכאנית של ופהגבר ככישלו חברתי יש משו� תיעול כ�ללא�אישה
ה גברית ולמערכת כוחנית של יחסי מוסד הנישואי שבה ה עדיי נתונות לשליט

לעומת זאת תמיכה משפטית ברווק!ת נשית נושאת פוטנציאל להעצמה מגדרית . אישה–בעל
זוג ייאלצו להתחרות ע� מוסד רווקות לגיטימי �שגברי� שירצו לחיות ע� בנות"מאחר 

   420".ולהתאמ� להניע נשי� להעדי� חיי זוגיות
 בקיומ� של ר מתיימר לכפואינומאמר זה  הפרשני המוצע בהמהל� להבהיר כי יש

תרומתו של .  אחרי� המתחרי� על עיצוב משטרי הצדקה לפסקי הדיפרשניי�נרטיבי� 
 שלאורו מוצע – פמיניסטי וחתרני –ומטרתו לנסח הסבר נוס� , הניתוח כא צנועה יותר

לפי הפרשנות . הרטוריקה המשפטית והתוצאה האופרטיבית, לקרוא את מסגרת השיח
האידאולוגיה האימהית המנחה את השיח השיפוטי ומשפיעה על תכניו מעוצבת , המוצעת

בדמותה של האישה הנשואה או האישה המחויבת הנותנת ביטוי לפריונה במסגרת של 
 יחסי� ותהא� הראויה אינה אישה גרושה שכשלה במערכ. זוגיות לגיטימית וממוסדת

הא� הראויה איננה אישה . הורות יחידניתקודמות וא� עתה חוזרת על כישלונה במסגרת 
שלב ההכרה מביא . מוסרית המנסה להיבנות מהריסת משפחות�מחויבת ולא�לא, מבוגרת

הוא תוקע טריז בניסיונ של נשי� להחזיר לעצמ את .  לשיא פרקטיקה של משטור נשיפואא
רויות השליטה בכוח ההולדה ופועל להגבלת במקו� להגדלת מרחב הבחירה ומנעד האפש

   .הפתוח בפניה בכתיבת הביוגרפיה האישית של חייה
, בחסות דוקטרינת האבהות הכפויה נות המשפט הכשר לדמות הא� הראויה,  כי כהנה

התנהגותי או מעמדי לכאורה ,  כמצב סטייתי נשי� שה נשאיות של מאפיי אישיותיבסמנו
  .הורי�חדבעייתי ומְגלה אל גבולות הפתולוגיה את דפוס המשפחה ה

 
 לשדי זקוק התינוק עוד כל "כי העליו� המשפט בית של בהצהרתו למשל ביטוי לידי באה זאת תפיסה  419

" העול� מ� תעבור ולא, המשפחה תסו� לא, בני� גידול בצער אתה שישתת�, לחבר זקוקה והא�, אמו
 לא, זאת תפיסה לפי כי לב אל יוש�)). 1963 (1021, 1009 יז ד"פ ,יעקובסו�' נ ריזנפלד 337/62 א"ע(

 ידועי� במובני� יפה זו תפיסה של כוחה. גבר של לתמיכתו שזקוקה היא האישה אלא, לאב זקוק הילד
 ממוסדת בו היחס השיפוטי האנכרוניסטי כלפי זוגיות לא ושניכרי� אלה בימי� שנית� די� לפסק. כיו� ג�

 משפחה( תמ+ש  ראו אישה נורמטיבית שומרת אמוני� לקישור בי� נישואי� לרבייהשלפיהוהתפיסה 
 עולה כי � המקוב�מ): "13.4.2016,  פורס�לא(  לפסק הדי�72' פס, אלמוני'  נפלונית 13�08�9731) א"ת

 ולחיוב מכמיהתה של התובעת לטובה � שלא להתרש�לא נית [...] נתבע להתובעת ביקשה להינשא
 � שביקשה לראות בתא המשפחתי הקיי� ולכהנתבע � שביקשה לתת לזוגיות שלה ע�מהנופ, להינשא

 ". ילדי� �ז ולה"זל �בה אבא ואמא שנישאי' משפחה טיפוסית 'בגדר
 .907' בעמ, 36ש "לעיל ה, הקר  420
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   'ח' ח' ח' נ' ג'  בעניי� ד– א� חסר –דיו� חוזר ) ג(

כיוו שהשופטת חנה .  את מלאכתומא קצר לפני פרסו� המאמר השלי� בית משפט קזמ
בפסק . מילא את מקומה השופט מיכאל תמיר, פרשה לגמלאות,  את פסק הדישנתנה, יינו

 וא� גזר מה� מסקנות ,  ממצאי קודמו בית המשפט לחלוטי אתהפ� עמודי� 50די מקי� ב
,  עמדה משפטית ראויהטתיפסק הדי מבטא לשי, ייד מייאמר 421.משפטיות שונות בתכלית

  . שהובא בו לא ח� מקשיי�שהניתוח ג�ה
 וזאת – שיפוטית רבה לבחינת העובדות ולהתרשמותו מה יה המשפט הקדיש אנרגיבית

ות שבית המשפט המחוזי קבע כי יש להותיר ולמר,  בירור ראייתי נוס�נתקיי�למרות שלא 
 דיו 422".היטב בחומר הראיות "גני�בהיות� מעו, את הממצאי� העובדתיי� על כנ�

 ה המשפט המחוזי בית שהתווה מהמנדט החריגה בשל ה – שלא לצור� נער�מחודש זה ש
 את הבעייתיות חוש� – אעמוד להל שעליה,  של בית משפט השלו� עצמועמדתו בשל

 כי החששעל פגיעת� הרבה בפרטיות ו, "גנבת זרע" טענות של בירור בהליכי צהנעוה
.  בטובתשלא מופחת מזונות סכו�הניסיו להימנע מה� עלול להוביל נשי� להתפשר על 

 המלאי� של הצדדי� לעינו השופטת שמותיה� המשפטיי� במאגרי� פורסמו, למשל, כ�
 לעובדה שהאישה צורכת סמי� שגורמי� לה  בפסק הדי נראותניתנה וכ, של הציבור

 להנכחה זכוכ� א� . הראשו בדיו שלא נזכר כלל בפסק הדי עניי 423,"חרמנית"להפו� ל
במעשיה ובאופ , באישיותה" של האישה והמטילות דופי אימהותה המכפישות את טענות

לק ילד ע� כדי לבסס את הנזק הנפשי שנגר� לאב מכ� שהוא חו" שבו היא מגדלת את הילד
 ביסוס אחד לש�, משמע 424.כישלו חינוכי ואישיותי, לפי הטענה,  שהיאא� דמות

 טיב את ואופיי את לתקו� גברי� מתמר� המשפט" גנבת זרע "עוולתמיסודותיה של 
   425. שייפסק לזכות�הפיצויי� סכו� את להגדיל ונזק� להגדיר את כדי של נשי� ימהותא

 תשע שהחזיקה, ח את עמדתו העקרונית בסוגיהבית המשפט שט,  של דיובסופו
 כי יש לדחות טענות לאבהות בקובעו, הדי שבפסק הפסקאות 158 מתו� בלבד פסקאות

 ביחסי� התערבות פני מבחששאלה התמקדו בעיקר� . כפויה מטעמי� שבתקנת הציבור
 הילד וברווחתו הכלכלית בטובת פגיעה של הצדדי� ופרטיות�חילול , אינטימיי�

 נוצר כתוצאה ההיריו שבה� הפחות במקרי� לכל וככלל",  בית המשפטלפי 426.נפשיתוה
   גור� ומוחלטשיפויאי מקו� לתת סעד של ,  בי בגירי� בהסכמהמלאי�מקיו� יחסי מי

 
' ג' דעניי� : להל�) (8.1.2017, בנבופורס� (' ח' ח' ח' נ' ג' ד 23789�02�11) א"שלו� ת(א "ת  421

23789�02�11) 2017(.( 
01�4438' ח' ח' ח עניי�  422� .3' פס ,411ש " הלעיל, 14
02�23789' ג' ד עניי�  423�לחשיפה דומה של שמות .  לפסק הדי��56ו, 33' פס, 421ש " הלעיל, )11) 2017

 חיימובי�'  נפלוני 380/87) ש" במחוזי(א "מ ראו –  ה� בכותרת פסק הדי� וה� בגו� פסק הדי�–הצדדי� 
 ).18.5.1993, פורס� בנבו(

 אינוא� , עלאת טענות כאלה על הילדבית המשפט מכיר בהשלכות הבעייתיות של עצ� ה (120' פס, ש�  424
 ).ימ�מגלה מודעות להשלכותיה� על הנשי� מושא הטענות שצריכות להתמודד ע

,  בנבופורס�( הדי� לפסק 9' פס, ד"מ' ק נ"א 10424�05�10) �� ימשפחה(ש "ראו למשל תמ  425
למות מוחלטת תו� התע, ניסיו� להציג את הא� באור שלילי"שבו הצר בית המשפט על ה) (25.12.2011

 "). 'יחריבו משפחה שלמה'ואז לטעו� באותה נשימה כי תוצאות מעשי הא� , מכ� שהנתבע בגד באשתו
 .122, 114–109' פס, ש�  426
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 כלפי  אחריותמכלאשר למעשה פוטר את ההורה , בגי תשלו� מזונות של קטי והוצאותיו
   427 ".ילדו

 שאי ככל, האחד:  המשתמעי� ממנהסייגי�להוציא שני , י זאת מקובלת עליעמדה
שלפיה שיפוי חלקי ,  שברקעו של הדור השניידאולוגיה להדהד את האכדיבעמדה זאת 

 אפשרי ולגיטימי מבחינה הואאבהית " כל אחריות" שולל ושאינו" גור� ומוחלט"שאינו 
קבילות � איכללכונ  ליש בגירי� בי בהסכמהבמקרי� של מגע מיני , לטעמי. משפטית

כפי שנעשה ,  נסיבותיהת שמשמעו דחיית התביעה על הס� ולא ליבונה לגופה ובחינמוחלט
 עולה כי אי מקו� לשלול שממנה א� איני מסכימה ע� גישת בית המשפט לכ. בדיו החוזר

 בזהירות רבה תביעות שבה נתבע פיצוי בגי נזק כלכלי או נפשי לבחו"על אתר אלא א� 
 שבה� ההיריו נוצר בדר� י�בפרט במקר, גר� לאד� בעקבות הבאת ילדו לעול�שנ

 המשפט ממק� במרכז הכובד של הדיו המשפטי בית עוד אלא שדומה כי ולא 428".הטבע
מבוססות בעיקר " לתביעות העמדתו בסייגו את 429,ענייני� ראייתי� ולא ענייני� מהותיי�

 נת ברור כיצד תקלא 430".ה בחדרי חדרי�על עדות יחידה לגבי דברי� שנאמרו בעל פ
 הכלכלי והנפשי ק הילד והנזטובת שיקולי ובייחוד – נסמ� בית המשפט שעליההציבור 

 בעילת תביעה רה ע� הכמתיישבת – אמו על מדעיקרא הטלת אחריות השוללי�, הצפוי לו
 לא ברור כיצד סוגיה, רות אחבמילי�.  העובדתיתלאיתנותה בשל קיו� תימוכי רק

  .  ראייתיתסיבהערכית נחתכת באמצעות �עקרונית
יחסי מי " לקיומ� של המתייחס,  בית המשפטדברי מהעולה שני הסייג לבאשר ג� כ�
 שאוזכר בפסק הדי מקרה של תקנת הציבור תחולתה מגדר הוציא כנראה לושנועד" מלאי�

 את ליטול כדישבו אישה קיימה יחסי מי אוראליי� ע� גבר ,  הבריתבארצותושהתעורר 
 בקנה עולה בעילת תביעה במקרה כזה הכרה איני משוכנעת כי 431.זרעו לש� הזרעה עצמית

 שיקולי המדיניות ע� עמד בית המשפט ולא שעליה� ע� טעמי תקנת הציבור לאאחד 
 לחתור תחת מכלול הרציונלי� ימה עכוחההכרה בסייג כזה , למעשה.  התוויתי לעילשאות�

 להתגבר עוק� מסלולשכ היא מספקת לאבות אופורטוניסטי� , לותהקבי� איכללשביסוד 
מצג " יחסי מי מלאי� שלוו בוימו קכיהמרת הטענה : על הכלל ולהתערטל מחובת המזונות

 
02�23789' ג' ד עניי�  427� . )ההדגשה הוספה) 113' פס ,421ש " הלעיל, 11) 2017(
 .116' פס, ש�  428
מפת "שמספקות מעי� ,  עובדתיות שונות שבית המשפט עור�הבחנותזאת נית� להביא  מסקנה לחיזוק  429

 מבחינה משפטית לא הרי מצב עובדתי שבו אישה שלפיהעמדתו , למשל. לתביעה מוצלחת" דרכי�
כהרי מצב שבו אישה , "על רקע טיפולי פוריות רבי� שעברה במש� שני� ללא הצלחה"טוענת לעקרות 
לכאורה ).  לפסק הדי�46' פס, ש�(כגו� כריתת רח� או שחלות "  מגבלה פיזיולוגיתעקב"טוענת לעקרות 

להתייחסות היתרה של בית המשפט לסוגיה . עולה שבמצב האחרו� טענה למצג שווא תהיה לגיטימית
 מפסק הניכר, "זרע גנבת "בתביעת להצליח לרוצה נוס� דר� סימ�. 117 ,54, 47–42' פס, זאת ראו ש�

 האיש את שכנעה האישה שלפיה או, המיני לאקט בסמו� נעשה השווא שמצג טענה העלאת הוא, הדי�
 ).82 ,56' פס, ש� (מניעה באמצעי להשתמש לא

 תפקיד מילאו ראייתיי� שיקולי� כי המשמיעה עמדתו את מחיל המשפט בית שבה (117' פס ראו כ�. ש�  430
 ).הדי� פסק בנסיבות התביעה בדחיית נכבד

 ).114' פס, ש� ראו הדי� בפסק לאזכורו( 280ש "הלעיל , lipsPhilעניי�   431
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ג� א� יתקשו , כאמור 432. יחסי מי חלקיי� שלא נועדו להולדהוימובטענה כי ק" שווא
החשש מפני היגררות להליכי�  עצ� לזלזל בכ� שאי,  כאלה להוכיח את טענת�אבות

 עלול,  אינה צפויהושתוצאת�משפטיי� יקרי� מבחינת מחיר� הכלכלי והנפשי כאחד 
 או ע� ימ עיטיבותלהוות איו� ממשי עבור נשי� שידחק אות לפשרות כואבות שאינ מ

, תהא אשר תהא תוצאת� המעשית,  הליכי� כאלהשבניהול והעלות הסיכו על. ילדיה
 ה האישה ופטר אותלטובת בית המשפט פסק החוזר בדיו שא�: עצמו' ג' ד מלמד מקרה

כמו ג� ,  טרחהושכר משפט לזכותה הוצאות לפסוק לא החליט הוא, כליל מתשלו� פיצויי�
 על נותרה בדיו הראשו לחובתה הכבדות ההוצאות פסיקת א�,  לפניוהמחוזיבית המשפט 

   433.כנה
 בית. הוא ראוי לביקורת בעיקר על מה שאי בו רוחב היריעה של פסק הדי למרות

 כדי, שנחיצותו כאמור מוטלת בספק, ובדתיהמשפט בחר להקדיש עמודי� רבי� לניתוח ע
 רקע זה על 434.מגדרי�במקו� לניתוח נורמטיבי,  הממצאי� שנקבעו בדיו הקוד�את לקעקע

ל זכויותיה ע" גנבת זרע" העקרוניות של עילת השלכות העל בהיעדרו כל דיו בולט
 בשל הישראלית במציאות במיוחד חשובי� כאלה מדיניותשיקולי .  נשי�של ורווחת

 הכוח המובנה הפועל לטובת גברי� בחסות מאז בשל דיני המשפחה ושלמורכבות� 
,  כידוע–יש לתמוה על שדווקא במקרה שבו הדת היהודית מיטיבה ע� נשי� , אכ. ההלכה

 פטור גברי מחובת מזונות בנסיבות של אבהות ול וכוללי� מכדיני המזונות ההלכתיי� שול
 במכלול עוסקי� השני והשלישי בדור המשפט ובתי,  היא מוסטת הצידה– 435כפויה

   436. לפעול לרעת נשי�העלול לעולמה של ההלכה והזרשיקולי� אזרחי 
 – ק�נית לטעו כי פסק הדי מש,  לחלוטי מפסק הדישנפקדו מגדריי� שיקולי� לעומת

 זר� מהדהד השיפוטי הניתוח בזהירות כי אציע.  מגדריותהטיות – ובמשתמע במרומז ולו
שכ מדובר בעילה שתעמיד בסכנה לא ,  שלפיו יש לכפור בטענה לאבהות כפויהיעומק סמו

. קרי נשי� הנתונות במערכת זוגית מחייבת, "ראויות" א� דווקא נשי� כי" חשודות"נשי� 
 טענה לאבהות כפויה במחלצות המשפטיות של להלביש אי כישפט כ� למשל גרס בית המ

כי סיווג יחסי ,  על מאמרו של פנחס שיפמבהיסמכו,  המשפט צייבית. עילת הפרת חוזה
 הקשר א� ולכ, הצדדי�שבי " טיב היחסי�"ב רבההמי כחוזה משפטי תלוי במידה 

ת יחסי� משפטיי� ובאחריות יהיה מקו� להכיר בכוונה ליציר, "קבעקשר "ביניה� הוא 
 השיפוטית לשלול את טיבציה שהמושאפשר הדיו בעוולת הרשלנות מרמז ג� 437.חוזית

 
 State v. Frisard, 694 So. 2dראו .בארצות הברית טענה זו הועלתה לפחות במקרה אחד נוס�, אכ�  432

1032 (La. Ct. App. 1997). 
02�23789' ג' ד עניי�  433� . לפסק הדי�158' פס, 421ש "הלעיל , )11) 2017
וכי לא נעשה ,  מגיע בית המשפט למסקנה כי האישה לא הונתה את האיששבה (53' פס, ראו לדוגמה ש�  434

 ).את זרעו" לגזול" כדי ידהכל מצג שווא מצ
והאסמכתאות ,  לפסק דינו של השופט דנציגר9' פס, 309ש "לעיל ה, 8542/10 פלוני עניי�ראו למשל   435

 .הנזכרות ש�
אול� עמדתה , כעילת תביעה ולא כעילת הגנה מפני תביעת מזונות" גנבת זרע"מקרה זה עסק ב, כמוב�  436

 הכרחי כדי – מזונות  בדמות תשלומי–שכ� ביסוס נזק ממוני , של ההלכה עדיי� רלוונטית בסוגיה זאת
 .לבסס את עוולת התרמית

02�23789' ג' ד עניי�  437� . לפסק הדי�67–62' פס, 421ש "הלעיל , )11) 2017
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 � יחסי� במערכת הנתונות ה� דווקא נשי� מחויבות שקורבנותיה קשורה בכ� העילהתוק
 יכולהבית המשפט מגלה מודעות לכ� שאחריות נזיקית בגי מצג שווא רשלני . קבועה
וכי , "במסגרת נישואי או זוגיות מחייבת וארוכת טווח"ר יחסי המי קוימו  כאשלהיכו

 השותפי� שבה� מי אקראיי� ומזדמני� סיקשה להסיק חובת זהירות בקונטקסט של יח
 משלב ההכרה הנסיגה,  רעיוני זהקו לפי 438".לא נקשרו במערכת זוגית מחייבת "למיטה
 שילוכדת ברשתה את קהל היעד הנ" זרע הגנבת" עילת שלפיו מהפרדוקס אפוא מ!נעת

 משפטית בגי מימוש סכנה של קנס לולא משפטית הגנה של פרסהזכאי ל" מהוג"ה
על רקע זה מתחדדת האנומליה הגלומה בפסקי הדי בני הדור השני והשלישי . מהותיהא

 שמבחינה א�,  על מי מזדמהמבוססתשקנסו דווקא נשי� רווקות בזוגיות ארעית 
  439.לבסס אחריות משפטית כלפי נשי� אלה, א� בכלל, נרית צרופה קשה הרבה יותרדוקטרי

�בית המשפט מתייחס בהרחבה .  בפסק הדיהמעניינות ההבחנות אסיי� באחת לבסו
 זאת הוא מנגיד שהגי.  הראשו של פסיקההדור בה� גילו� של ורואה י�לפסקי די אמריקני

 על דגל� את האידאולוגיה חרתו" על פי רוב"שלשיטתו , מקומיי� די י של פסקלעמדת�
פסקי די אלה הכירו בחבות האפשרית של נשי� בגי מצג , דהיינו 440.של הדור השלישי

� לגופה של תביעה להבדיל משיקולי� ישווא א� שללו אותה מחמת שיקולי� ראייתי
ות כיו�  לזהניתהרי ש, נכונה בית המשפט שלא� קריאה זאת . מהותיי� לגופו של עניי

 לוי של נשי� וילדיה תשגורל�כ� ,  כפויהאבהות של טענה לקבילותה לשאלת גישות כמה
 המשפט לענייני משפחה בבתי ה ספציפיי� שופטי� של האישיות השקפות רבה בבמידה

,  הדעות שבוטאו בפסיקהקשת,  שמאמר זה מראהכפי 441. משפט השלו�בבתי הו
תורמת לעמימות , בוביה משלושת הדורות ג� יחדהמשקפות אידיאולוגיות הלקוחות בער

 א� יותר את מער� המשבש הפיכתה של עילה זו לכלי נשק אפקטיבי תמשפטית ומקדמת א

 
העומד על הנפקות ,  שיפמ�פנחסוראו הסתמכותו של בית המשפט על דברי  (103–102' פס, ש�  438

 ").י� אקראיי� ומזדמני� ליחסי� קבועי� וממושכי�יחס"המשפטית שבי� 
 נטליז�� כי בית המשפט א� שילב בפסיקתו רטוריקה הנטועה בעול� המונחי� של אתוס הפרומעניי�  439

וכי , הכוללני בהטעימו כי הזכות שלא להיות הורה נחותה מבחינה נורמטיבית מהזכות להיות הורה
הייתה , ל� במש� שני� רבות חר� טיפולי פוריות ממושכי�אשר לא עלה בידיה להביא ילד לעו"האישה 

בבוחרו , "דלוללדת אותו ולג, בעלת הזכות הבלעדית להחליט הא� לשאת את העובר שנוצר ברחמה
ערגת ', קול הד� '–יצר הקיו� וההישרדות שבנו "לצטט לשו� ממוגדרת שלפיה הזכות להורות מגינה על 

, פלונית'  המשפטי לממשלה נהיוע� 7015/94א "שופט חשי� בדנמתו� דברי ה" (קדומי� של א� לילדה
02�23789' ג' ד עניי�; )1995 (הדי� לפסק 22' פס, 48) 1(ד נ"פ� 98' פס ,421ש "הלעיל , )11) 2017

 ).לפסק הדי�
 . לפסק הדי�109' פס, ש�ראו למשל   440
המאופיינת ברובה בדיוני� , מוב� בעיה רחבה יותר של הפסיקה בדיני המשפחהקושי זה מאפיי� כ  441

 את העמדה ורק המייצגי� א� – מפורסמי� אינ� שרבי� מה� א� –הוקיי� ולא מחייבי� �אד
.  של השופט הספציפי ואפילו לא את עמדתו הכללית של בית המשפט שבו הוא מכה�ווידואליתהאינדי

 עלו, מקימה חשש מפני החלטות שרירותיות ומתמרצת ליטיגציה, דאותו�הזורעת אי, על בעיה זאת
קדרי ואייל כתב� �רות הלפרי�,  כללי רינה בוגושלמבטראו , המחירי� שהיא גובה מהמתדייני�

השפעת� של המאגרי� הממוחשבי� על יצירת גו� הידע המשפטי בדיני : 'הפסקי� הסמויי� מ� העי�'"
הניתוח המוצע יוצא מתו� הכרה בכ� , זאת ע�). 2011( 603ד  ל משפטעיוני"  בישראלהמשפחה
 אלה די� יפסק,  הנורמטיבית ופרסומ� הסלקטיביההייררכיהמיקומ� בשולי , גללואולי ב, שלמרות

 .בחברה נשי� של ושוויונ� מעמד� ועל בישראל הפרט של חייו על צפוי ולא דרמטי באורח משליכי�
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 משפטי בעיד.  נשי�כלפי)  (backlashהנגד� ומעמיק את תגובתהמגדרי�האסימטריהכוחות 
ני המשפחה שבו נשי� מאבדות באופ עקבי את היתרונות הבודדי� שעומדי� לה בדי

 הפסיקתית של כלל לה החוק לביטול חזקת הגיל הר� וההנחהצעת שזו בי – בישראל
 כי ייזק� לאפשר אי – 6 מגיל ילדי� שינוי די המזונות לשזהובי , המשמורת המשותפת

   .כלי משפטי נוס� לחובת

08�33934) א"ת(מ "תלה) ד(� הכרה בשלב ההכרה: כ"ע'  נב"א 17
 נתבשרנו כי נית פסק די נוס� 442,וע� שליחת המאמר לדפוס, האלה הדברי� לאחר

המוסי� ומנכיח את הדור השלישי ומוכיח כי שלב ההכרה משמש כלי גברי חדש המעמיק 
 בשל קוצר היריעה אציי בקצרה 443.את הפיכת� של דיני המשפחה לדיני מלחמה מגדריי�

 " חשוד"תאר של דיוק נשי מצייר קווי מ,  כקודמיו444,כ"ע'  נב"אכי ג� פסק די
. של א� הסובלת משוליות מרובה על רקע מוגבלות ומעמד אישי כאחד, נורמטיבי�ולא

הורית לשלושה �א� חד, "גורל�מוכת", אילמת�מדובר בתביעה נזיקית נגד אישה חירשת
איל� א� �ירשח,  התובע445.)תאומי� מהתובע וילד אחד מגבר אחר( "גבר אחר"ילדי� מ

נכנע לדרישת הנתבעת וקיי� עמה "ש, סק הדי כקורב לפיתוייה של האישהמוצג בפ, הוא
 בית המשפט 447".לצור� יחסי מי בלבד", "מזדמ"ו" אקראי" במסגרת קשר 446"יחסי מי

 מעניי 448.א� מוצא לנכו להדגיש כי הוכח בפניו שהאישה היא שיזמה את המפגש המיני
  לזוגיות כשטענה להגנתה כי היא אימהותכי האישה עצמה אוששה את חשיבות הקישור בי

ולכ , מחמת מצבה הרפואי לא נית היה לעשות הפלה"וכי , לא חפצה בילדי� בנסיבות אלה
 בית המשפט 450. טענה שהיא שבה וחזרה עליה– 449"נאלצה להביא את הילדי� לעול�

 שלפיו היא" היצג כוזב"קיבל את גרסת האיש במלואה וקבע כי האישה הונתה אותו ב

 
לה לאפשר לי להוסי� התייחסות קצרה לפסק הדי� החדש בשלב על שהואי" משפטי�"תודה למערכת   442

 .כה מאוחר
דיני משפחה ה� דיני , בישראל "רז והילה נוימ� אפרת ראולתיאור הקולע של דיני משפחה כדיני מלחמה   443

 . http://bit.ly/2AIwZCD )5.3.2008( האר�" מלחמה
ב "א עניי�: להל�) (4.9.2018, ובנבפורס�  (כ"ע' ב נ"א 33934�08�17) א" תמשפחה(מ "תלה  444

33934�08�17.( 
 הדיו� בבית ניהולעל רקע "  גורלמוכי" כו הוגדרהדי� שבעלי עולה הדי� מפסק.  לפסק הדי�3' פס, ש�  445

 יחס. ואומללות נכות של במונחי� מצב� את להמשיג המשפט לבית שגר�מה , המשפט בשפת הסימני�
ניסיו� החשוב לשנות את המשמעות המיוחסת למוגבלות במקו�  בופוגע מנמי� ובעייתי זה הוא שיפוטי

לדיו� ראו באופ� כללי שגית מור . פליה והדעות הקדומות כלפי אנשי� ע� מוגבלויותהלסייע לביעור ה
 97 לה משפט עיוני"  מתיקו� הפרט לתיקו� החברה–שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלויות בתעסוקה "
 אותה מהנושאי� רבי� בקרב נתפסת שחירשות בכ� בהתחשב תוק� משנה מקבלת זאת ביקורת). 2012(

 חבריה את גיבשה ושהתפתחה והעצמאית העשירה החירשי� בתרבות ובהתחשב, בזהות� חיובי כמרכיב
 . במהותה לקהילות אתניותדומהה, משלה ותרבות שפה בעלת, גאה מיעוט תלכדי קהיל

08�33934ב "א עניי�  446� . לפסק הדי�17 ,7' פס, 444ש "לעיל ה, 17
 . 45.2' פס, ש�  447
 .25' פס, ש�  448
 . 15' פס, ש�  449
היא רק רצתה לקיי� יחסי מי� ולכאורה היא "המתארת את טענות הנתבעת שלפיה�  (21' פס, ש�כ� ראו   450

 ").מבחינה בריאותית, א� היה מאוחר מדי, רצתה לבצע הפלה
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 451,לתאומי�" כורחו�עלאב ב" תרמית נשית שהפכה אותו ל–רחמי �משתמשת בהתק תו�
, כ�. בציירו את האישה כלא אמינה וכרודפת בצע וכמי שניצלה לרעה את כוחה הרבייתי

שאותה , בית המשפט ראה משו� חוסר תו� לב בהתחייבותה של האישה לבצע הפלה
, ")מה וכדי להבטיח את הילדי�] דבר[א� יקרה לה "לטענתה (התנתה בתשלו� גבוה 
 בית המשפט א� ראה בעצ� 452".הסתבר שיש בכ� סיכו רפואי"ושממנה היא נסוגה מש

   453". על חוסר הנכונות לקשר מחייבמעידה"נכונותה של האישה לבצע הפלה ראיה ה
אינו נעו� בהכרח בקבלה הבלתי מעורערת של גרסת , לשיטתי,  הבעיה בפסק הדיעיקר

, כאמור לעיל. האיש אלא בכ� שבית המשפט גזר מ ההכרעה העובדתית אחריות משפטית
הביקורת הפמיניסטית של המשפט מעמידה שיקולי מדיניות כבדי משקל נגד עצ� הבירור 

אינו מגלה כל מודעות להיבטי� המגדריי� אול� פסק הדי . של טענות לאבהות כפויה
  לנשי� בדיני המשפחה גברי�המובהקי� של המאבק המשפטי או לפערי הכוח המובני� בי

חל� זאת בית . ונותר עיוור להשלכותיה� על עיצובה העתידי של זירת מזונות הילדי�
יר כי אי זה סב"טכני בעיקרו שמסקנתו היא כי �המשפט מספק עצמו בניתוח לגליסטי

 על א� לפיכ�". הנתבעת ששיקרה לתובע ונהגה עמו בחוסר תו� לב תצא פטורה בלא כלו�
 40,000חויבה האישה לפצותו בס� , אשמו התור� של האיש שלא נקט מצידו אמצעי מניעה

 הממד 454".מעצ� העובדה שהפ� לאב בעל כורחו"ח בגי הנזקי� הנפשיי� שנגרמו לו "ש
את האישה ביצע בית " לקנוס"ק בהתחשב בכ� שבחפזונו העונשי בפסק הדי א� מתחז

ממוני א� שעוולת �הוא פסק פיצוי בגי נזק לא: המשפט טעות משפטית בלתי מוסברת
ושלשיטתו לא , תנאי שהוא היה מודע לו, התרמית מחייבת כאחד מיסודותיה נזק ממו

  455.התקיי�
רישיו "ה שילדה ללא זהו פסק הדי השלישי שבו נקנסת א� חשוד,  של דברסיכומו

וכי נשי� , פסק די זה מראה כי השלב השלישי אינו שלב מדומה אלא ממשי". היריו
 כמיהת לאימהות שלא במסגרת זוגיות קבועה חשופות לאיו� את לממשבישראל הבוחרות 

  .אפשרי של תשלו� פיצוי גברי

  ? זאת השאלה– או לא להיות תאימהוֹ : נעילה. ה

 �ולכל אחד אפיקי� מובחני,  שונה בקולקטיב היהודיממיקו� נהני�ל  וגברי� בישראנשי�
; מהות�ללא אימהות נגזר דינה של אישה לאי, כ�. במדינהלרכישת אזרחות לגיטימית 

וכבר שמה מרמז על התפקיד החברתי שאליו , "ילדה"מקטנות היא מכונה בש� העצ� 

 
 .ק הדי� לפס59' פס, ש�  451
 . לפסק הדי�23 ,17' פס, ש� כ� ראו .28' פס, ש�  452
 .45.3' פס, ש�  453
 .72–71 ,68' פס, ש�ראו בהתאמה   454
 .59' פס, ש�  455
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 דה בובואר נית לומר כי  בפראפרזה על סימו456. לידת ילדי�–הוכשרה מרגע לידתה 
   457. נולדת א�היא –  אינה נעשית א�הודייההאישה הי
 אימהות תרומה מכרעת להבנת האופ שבו הצו הקטגורי של מה הרית הפמיניסטיההגות

ג� . חברה המשני ב את מקומי� ומנציחהמכונני� מחירי� כבדי� נשי� גובה מחובה
כרטיס הכניסה והיציאה מהקולקטיב זמנית � היא בושהאימהותהפרדוקס הטמו בכ� 

 פמיניסטיהלאומי והתנאי המכיל והמדיר נשי� מאזרחות שווה בחברה היה מושא למחקר 
 שרבות נכתב על מצוקת של נשי� המעוניינות לחפש מהות שאינה תלויה הג�. ביקורתי

על מער� המשטור  הרבה פחות נכתב, ילדי� בישראל�מהות והבוחרות חיי� ללא�באי
 המשפטאול� . ישה אליו כפופות נשי� המבקשות לבחור באימהות ללא רישיו זכאותוהענ

  .  למק� עצמ במצב שהפמיניז� ביקש לחלצ ממנומבקשותחייב להג ג� על נשי� ה
המסר .  כ השאלה בישראלזאת –להיות או לא להיות אימה-ת ,  פרדוקסליבאופ

 שישרמטיביי� ופרקטיקות משפטיות הוא המתקבל מפסיפס דוקטרינרי מגוו של היגדי� נו
 לא במונחי� של מצוות עשה אלא מתנסחת לאימהותנשי� שעבור המחויבות הלאומית 

מאמר זה ביקש להראות . האימהי ושליטה בדח� יריושל הימנעות מה, כמצוות לא תעשה
ב נטליסטי הכוללני הוא המיצו� המיתוס הפרושל הדכאני באופיוכי מה שנבלע ומיטשטש 

 נמו� קמות נשי� רווקות ממוה שעל פיהייררכיותיהודי המארג קטגוריות מגדריות �הפני�
 מבוגרות ומוגבלות ונשי�,  מזרחיות ממוקמות נמו� מנשי� אשכנזיותנשי�, מנשי� נשואות

 הוא אפוא עניי היהודית האימהותמוסד . ממוקמות נמו� מנשי� צעירות ובריאות
המגדיר את האישה הראויה לשמש א� האומה ומדיר , לא כמותניאיכותני ו, בדלני�סלקטיבי

 חדשה של מדיניות משגהמאמר זה מציע אפוא ה. ברחמה" לרעהמשתמשת "את האישה ה
מורכב ,  דיאלקטייחס הקובענטליז� בדלני �הפריו הישראלית כמונחית מכוחו של פרו

  . ערכי כלפי הרבייה היהודית עצמה�ודו
ה ומזונות )י(דיני ההפל, נטליז� בדלני� לנורמות של פרו דמוגרפי המצייתבמשטר

 ה�דיני� אלה . הילדי� מתמקמי� כחוליה חשובה בעמוד השדרה של הסדר הפטריארכלי
, שליטה ופיקוח על גופ של נשי�,  פנאופטיקו פוקויאני שתפקידו להפעיל מעקבמעי

נפשיי� � משפטיי� ונשיי�להגביל ולנרמל את התנהגות ולהטמיע בתודעת מנגנוני ענישה
יחד ה� מהווי� שני מערכי� אסטרטגיי� . רישיו�ללא�יריוהמרתיעי� מפני כניסה לה

דיני . זכאית להגנה משפטית פחותה" נחותה" א� שלפיה את המשוואה המבססי�משלימי� 
 ומנפיק לאימהות ס� אפריורי המחייב נשי� הרות שה ראויות להפו� שומר ה�ההפלות 

מאס� הקונס נשי� � בדיעבדימשטר ה�דיני מזונות ילדי� . ות לנשי� חשודותהיתר הפל
שהמשיגו את הריונ כמותר ולא כמיותר ובחרו לממש את אימהות , נטולות כשירות

 אימהות תוותרנה על שהבי ; נשי� כאלה כלואות במבוי סתו� ואכזרי. רצויותבנסיבות לא 
  וחריגות ומוכפפות לסדרה תיוג שלילי של אנוכיו גוזרות על עצמ תה,  בהשתבחרנהובי

 
בעלות הצליל האחד  ,אפשר לראות בשתי המילי� ,הוא פועל" ָיְלָדה"הוא ש� עצ� ו" ַיְלָ>ה"א� ש  456

 .ישה בקולקטיב היהודיכפל משמעות מבחינת מקומה של הא ,והגזורות משורש אחד
 ).2007, שרו� פרמינגר מתרגמת (היומיומית המציאות: שני כר� השני המי� דה בובואר סימו�  457
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של קנסות חברתיי� ומשפטיי� המנשלי� אות מאחד ממוקדי הכוח המגדריי� היחידי� 
  458.שמה� נהנות נשי� בישראל

 במובלעות המשפטיות דווקא" דוקסה"כ כונ" ההיריו רישיו" הדבר כי מפתיע
 ההפלות מתבסס בעיקרו על מודל חוק. האזרחיות שבטריטוריה הדתית של דיני המשפחה

מקורי הסוטה מהכללי� ההלכתיי� � היא פיתוח אזרחיהודוקטרינת האבהות הכפוי, חילוני
תוצאה פרדוקסלית זאת א� .  בידי הדי הדתינשלטת שפורמליתוזאת בזירה משפטית 

 המשפחה בישראל הושתתו על ההלכה לא כדי למלא צרכי� דתיי� שדינימחזקת את התזה 
לפי תפיסה , " הדתיתכפייה"המאבק הליברלי ב. כדי למלא ולקד� צרכי� פטריארכליי�אלא 

 מאבק אמת אלא מאבק הנותר כל כולו בתו� המסגרת הפטריארכלית עצמה ומקבל ננואי, זו
 צד כל לפי הפסיבית נדונה לתבוסה שחקניתבתנאי� אלה ה. שבבסיסה היסוד הנחות את

 כללי משחק לפי המעוצבת,  מראשה ואבודועהקב מאבק בזירת המטבע ייפול שעליו
   459 : בורדייהכדברי. מגדריי� מוגדרי�

 נוטי� לשכוח שהמאבק מניח מראש הסכמה בי היריבי� ביחס למושא אנו
הסכמה המודחקת אל תחו� הדברי� המובני� מאליה� , שראוי להיאבק עליו

:  עצמוהסכמה זו נוגעת לכל מה שמכונ את השדה. ונשארת בבחינת דוקסה
 – כל ההנחות המוקדמות שמקבלי� בשתיקה –מושאי המאבק , המשחק

משתתפי . שנכנסי� למשחק, מעצ� העובדה שמשחקי�, ואפילו בבלי דעת
המאבק תורמי� לשעתוקו של המשחק בכ� שה� תורמי� במידה משתנה 

 פועלי� לייצורה של האמונה בערכ� של מושאי �ובהתא� לשדה שבו ה
אינ , המתרחשות בהתמדה בשדות השוני�, חלקיות ההמהפכות. המאבק

את מערכת האקסיומות הבסיסיות , מעמידות בספק את עצ� יסודות המשחק
  .שעליה� מבוסס כל המשחק, את מסד האמונות האולטימטיביות, שלו

ה דיני ההפלות וה דיני המזונות מעוצבי� באופ שמשרת את האינטרס ,  אחרותבמילי�
שניה� ג� .  דתיי�במונחי� מנוסח הוא שובימנוסח במונחי� ליברליי�  שהואבי , הגברי

הדוניסטית שבמרכזה השאיפה �יחד חותרי� תחת היכולת לפתח תורת משפט פמיניסטית
 תחת� כללי� המקדמי� את אמ� לנשי� כאב וסבל וליבי�לבטל כללי� משפטיי� המס

, ת הספקנית על המשפט הביקורת הפמיניסטיג� 460.רצונ האישי ואת אושר המצרפי
מגדר והרואה �המגלה חשדנות כלפי כוחו המיטיב של המשפט כמנו� לשינוי חברתי רגיש

 
  ועל זכויות היתר שהוא מעניק לנשי� ביחסיה� ע� גברי� ראו למשלהאימהותעל הכוח הטמו� במוסד   458

Naomi Cahn, The Power of Caretaking, 12 YALE J.L. & FEMINISM 177 (2000). בילסקי ראו כ� ,
 שלעל התיוג השלילי . והמקורות המובאי� ש�, 17' בעמ, 3ש "לעיל ה, זועבי; 219' בעמ, 29 ש"לעיל ה

 .928–927' בעמ, 36 ש"לעיל ה, נשי� הבוחרות שלא להרות ראו הקר
 .115–114' בעמ, 17ש "לעיל ה, בורדייה  459
אלא ג� , על הפרויקט הפמיניסטי ההדוניסטי שמקד� לא רק כוח והעצמה וספקטרו� של חופש בחירה  460

 Robin L. West, The Difference in Women's :ראו כתיבתה הנודעת של רובי� ווסט, אושר ועונג נשי
Hedonic Lives: A Phenomenological Critique of Feminist Legal Theory, 15 WIS. WOMEN'S L. 

J. 149 (2000))  המחברת קוראת להתמקד בנרטיבי� האישיי� של נשי� כדי ללמוד על עמדותיה�
 ). כאב מסב לה� עונג אולמה באשרהסובייקטיביות בנוגע לרגשותיה� ו
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 אינה יכולה להרשות לעצמה לפסוח 461, יחסי הכוח החברתיי�יעתוקבו מנגנו מתוחכ� לש
על הצור� בניסוח רפורמות חקיקתיות שירסנו את הניכוס המשפטי של הגו� הנשי וישחררו 

נדרשת פרדיגמה חדשה שתאיי .  כפופותה שלה� העוצמה�רבינגנוני השליטה נשי� ממ
נטליז� הבדלני במודל משפטי � ותמיר את אתוס הפרוהאימהותאת תנאי הקבלה למוסד 

 שהורותה אינה יריושבמרכזו תפיסה של כל אישה כגברת לגופה וכנשאית לגיטימית של ה
  . חשודה

 מנעד לה ומאפשרפמיניסטי המוצע מכבד נשי�  המשפטי שיש לגזור מהעיו ההמודל
ומתיר ,  כבחירה חופשית ולא כצו קטגוריאימהות חיי� המכילות וכניותשל אפשרויות ות
י החברה " לה בלא שיוכתבו עהרצויי� במועד ובתנאי� אימהותלה לממש את 

נותק  ובמתנאירק במרחב חוקי שבו מזונות ילדי� יוקצו ללא . הפטריארכלית וסוכניה
 הפלה כעניי שבזכות על היתר בהינת רקו, ההיריו נוצר שבמסגרתומהקונטקסט הזוגי 

כבר " אימה-ת או לא להיות"רק אז ,  של האישהמאפייניה סמ� של העובר ולא על גילו סמ�
  .לא תהיה השאלה

 
 המחלוקת בנוגע לפוטנציאל המשחרר או הדכאני של המשפט לקידו� הפרויקט הפמיניסטי או לסקירת  461

 GAD BARZILAI, COMMUNITIES AND LAW: POLITICS AND CULTURES OF LEGAL ראו והנסגת

IDENTITIES ch. 4 (2003) ;בעמ, 27 ש"לעיל ה, למעשה מתיאוריה המשפטי הפמיניז� רימלט '
91–126. 




