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בנוגעהפסיקהשלמשפטיותהשלכות

מיני-חדזוגידיעללאימוץ

.גולדשמידטהנן

פתיה
החברהשלזהמכובדבהיכלנעשהאשראתלהביןוברצוננוהמשפטהיכלאלבאנו

,בישראל"המשפחהדיני"תחוםשלהנפתליםהשביליםביןדווקאנעשהזאת.הישראלית
שמרנותלביןבינלאומיתהתקדמותבין,חילוניותלביןדתיותבין,כאחדומאוחדקרועתחום

נושא:מאודמורכביםנושאיםשניהמערבצומת,זהבתחוםדרכיםלצומתהגענו,מקומית
הובילאליוצומת-"הילדשלטובתו"ונושא"המשפחתיהתא"מושגבתפיסתהשינוי
נשיםשתישלהאימוץבשאלתעוסקזהדיןפסק.קדישי-ברנרבענייןהדיןפסקאותנו
הרישוםפקידשלהרישוםסמכותבשאלתלמעשהודן,ודבריענייןלכלנשויכזוגהחיות
מכאן,לאותו,השלכותיואתלהביןומנסהזהדיןמפסקיוצאזהמאמר.הפניםבמשרד

נפתה:עוסקיםאנובומושגיעולםמאותוהלקותבמבנהצעדאחרצעדנפסעזהשבתיון

,"המשפט"בנמשיך,זהלענייננוהרלוונטייםהמשפטייםלסיפוריםנתוודעם,"משפטקדם"ב
ונסיים,לעסוקאמוריםהיינו,אולי,ובאיותעסקינןמשפטידיוןבאיזהלהביןננסהבו
.דיןפסקאותומשמעויותאתלהביןננסהבו,"משפטלאחר"ב

להודותברצוני.הרצליההבינתהומיהמרכז,למשפטיםהספרבית,מרצה,ומשפטןלפסיכולזגיהדזקטור.

ליעזרהרבהבתבונתואשרפטרן-ליכטרוברטד"לעוובמיוחדהחומרבהגהתהעזרהעלמרגליתלמיכל

retהעתכתבלעורכילהודותברצוניכןכמו.זהבמאמרהנקודותאחתאתלחדד
~

anמערכתלחברת
בהגהה,בעריכהמצוינתעבודהעשואשר,והחיצונייםהאנונימייםולקוראים,מוריסאתי'גב,העתכתב

.(2001)12בהמחשפטהתפרסמהזהמאמרשלמקוצרתגרסה.להםתודתיזאתכלועל,טובהעצהובמתן
.(קדיש-ברנרעניין:להלן)368(2)נדד"פ,הפניםשר'נושיש-ברנר99/1779צ"בג1
כאשר,כאלוזוגותשלבהורותוכן,המיןאותובנישלהזוגיותשאלתהמשגתשלבסוגיהרבותהתלבטתי2

,"מיניים-חדנישואין","מינית-חדהורות"דוגמת,ומשונותשונותהמשגותמוצאיםאנושוניםבמקומות
אתמביעיםאשרשוניםבביטוייםלהשתמשהחלטתי."המיןאותובניזוגבניהורות"ו"מינית-חדזוגיות"

כזוגהחיותנשיםזוג","נשיתהורות","נשיתזוגיות"למשל,הבנתילפי,להביעמעונייןהזוגאשר

.מתאימהלשוניתהמשגהתימצאלושמחהייתי.בלבדיאהדמושגלכךלקבועמבלי,"נשוי
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משפטיייקדם,1
בנותשלהמשפטיהסיפור,הראשון:כאןלענייננורלוונטיים"משפטסיפורי"שלושה

מינית-חדזוגיותשלבשאלהלדיוןהסיבהואתהבסיסאתמהווהאשר,קדיש-ברנרהזוג
בענייןהמשפטיהסיפור,השני.לדיוןחשיבותוומכאן,"המשפחתיהתא"מושגובהתפתחות

הדיןבפסקהרובבדעתמשפטיכליהמשמשתלאנלוגיהבסיסמהווהאשר,שלזינגר3פונק
חשובהאוכלוסיןבמרשםהרישוםפקידסמכותבשאלתמנחהוכמקרה,קדתם-ברנרבעניין

והוא,"הרישוםפקידסמכות"שאלתהואזהבשלבהאחרוןהמשפטיהסיפור.לענייננוהוא
לדיוןעצמואתמצמצםקדיש-ברנרבענייןהדיןשפסקכיווןכאןהבהרההמצריךנושא

,בלבדזובשאלה

הזוג4בנותשלהפשפטיהפיעור.א,1
.שניםכשבעמזה,לסבית-זוגיתבמערכתיהדהחיותנשיםשתיעלדוברהנדוןבמקרה

-ארצותהיההאחרונותבשניםהקבועמושבןמקוםאבל,ישראליותאזרחיותהןהנשיםשתי
עלהברית-בארצותאומץהילד.זרע5מתרומתהרתהאשר,מהןלאחתילדנולדשם,הברית

המשפטבית,שנהכחציבןכשהיההמלאהבהסכמתההיולדת6האםשלהזוגבתידי
לזוגשסופקההלידהובתעודתהמאמצתלאםאימוץצוקבע,דאזמושבןמקום,בקליפורניה

הרישוםלפקידופנוארצהחזרוהזוגבנות,נוספתכהורההמאמצתהאםמופיעהההורים
כאשרהרישוםלפקידפנוהנשים.נשיםהוריםלזוגכבןהילדלרישוםהפניםבמשרד
תעודותהןשאלובמחשבה,קליפורניהמדינתשלאמריקאידיןופסקלידהתעודתברשותן
כללשאיןמובן.המאמצתולאםהיולדתלאם,לשתיהןכבןבנןלרישוםמספקותרשמיות
פקידאך,האוכלוסיןבמרשםכללאברישוםללאגם,כאםהיולדתהאםאתלרשוםבעיה

שלקיומםביולוגיתמבהינה"שבטענהנוספתכאםהמאמצתהאםאתלרשוםסירבהרישום

שאינוכיוון.7"לעיןגלויההרישוםנכונות-שאיומכאן,אפשריאינומיןמאותוהוריםשני
,הילדשלהחוקייםההוריםבקשתאתהרישוםפקידדחה,נכוןאינושלכאורהברישוםחייב
.הישראליהחוקלאורלאעדייןאך,הקליפורניהחוקלאור"חוקייםהורים"הנםאשר

המסמכיםלאוראלועובדותלרשוםלסרבמוסמךאינוהרישוםפקידכיטוענותהזוגבנות
שניםלאחרישראללמדינתזוגבנימגיעיםבומקרהכלכמו.לפניושהובאוהאמריקאיים

המשפחתיבמצבשינויכגון)מסוימיםשינוייםעליהםעברושניםבאותןכאשר,ל"בחו

.(שלזינגרפונקעניין:להלן)225יזד"פ,הפניםשר'נשלזינגרפונק62/143צ"בג3
נשאביםהנתוניםכלכאשר,המשפטילסיפורהרלוונטיותהמקרהעובדותאתלצייןהיאכאןהכוונה4

.השופטיםבפניידועיםהיושלאאואחרבמקוםשפורסמונתוניםלהביאהתיימרותאין.עצמוהדיןמפסק
שאיןספקהסרלמעןרקכאןמובאתוהיא,המשפטילסיפורכללרלוונטיתאינההזרעתרומת5

.הילדכלפיכלשהיאחריותלואשרגבריששבובמצבמדובר
על-מדוםאיןזהבמקרה.(היולדתהאם:להלן)שלוהביולוגיתהאםוהיאהבןאתשילדהלאםהיאהכוונה6

האם"תיקראהזוגבת.הביולוגיתהאםגםהיאהיולדתהאםולכן,אחרתאישהשלביציתתרומת

,"המאמצת

.372'בע,1הערהלעיל,קדיש-ברנרעניין7
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רשמיתבתעודהמשפחהכבןהילדורישוםלידהתעודת,(למשפחהילדהוספת:שלהם
.ישראלמדינתשלהאוכלוסיןבמרשםהרישוםלתיקוןלהספיקאמוריםזרהמדינהמאותה
משיקוליםנובעוהוא,ועיקרכללתמיםאינוהרישוםפקידשלהסירוב,הזוגבנותלטענת
,מינית-הדבמסגרתלאימוץהתנגדותומפאתובעיקר,זרים

עלכאחראימלאכתואתלבצעשעליוטוען,הפניםשרכוחבאזהובמקרה,הרישוםפקיד
תקנת"שלובשיקולים"וריםשיקולים"במדוברכיהטענהאתדוחההוא,תקיןרישום
ישראלמדינתשלהציבורבתקנתיפגעכזהשרישוםההששבגלללא,אומרתואת."הציבור

לדוןסמכותלואיןכימסכיםהוא.נהפוכו.לילדכאמהותהזוגבנותאתלרשוםמסרבהוא
הפשוטהמהעובדהורקאךנובעסירובו,לטענתו,"ציבורתקנת"בפגיעהשלבשאלה
האוכלוסיןבמרשם,לשוניתמבחינה,המבוקשהרישוםשלעובדתיתנכונות-באיכאןשמדובר
חלופה,"הורה"עלמדוברהאמריקאיתהלידהבתעודתואילו,"אב"ועל"אם"עלמדובר
.הישראלי8ברישוםקיימתשאינה

שלזינגרפונקשלהמשפעיהסיפור.ב.1
המשפחהדינישלהמורכבתבפסיקהמנחהדיןפסקהואשלמנגרפונקבענייןהדיןפסק

ועללענייננוחשובהאנלוגיהמשמשזהדיןפסק,האוכלוסיןמרשםלרישוםבנוגעבישראל
.כאן9סיפורואתלהביאהראוימןכן

,אזרחיבטקס,בקפריסיןאשרבניקוסייהנישאאשרזוגעלדוברשלזינגרפונקבעניין
שהאישהכיוון,הקפריסאיהפניםשריריעלהמאושרנישואיןאישורלוהונפקשבסופו
,קפריסין,בלימסולהבלגילקונסולניגשההיא,ונוצרייהבלגיתאזרחיתהייתהזהבמקרה
פעולותנעשובעתידבעיותלמנועמנתעל.הבלגיבדרכונהנישואיהעובדתאתרשםאשר

וכן,שלזינגר,בעלהשללשמובדרכוןשונהשמה:שלזינגרפונקגברתידיעלנוספות
ועובדתהאישייםפרטיה,השגרירותשלהאישיהמעמדבפנקס,הבלגיתבשגרירותנרשמו

הפניםמשרדלפקידאשתועםפנהשלזינגרמר,נשואהשללמעמדהאישימעמדהשינוי
יהודי,מעורביםבנישואיןשמדוברהעובדהלאוראך,כנשואיםהזוגאתלרשוםבמטרה
בני.הזוגבניאתלרשוםהרישוםפקידסירב,ישראלדיניפיעלמוכריםשאינם,ונוצרייה

אתומנהמורחבהיההשופטיםהרכב.בנושאלצדקהגבוההדיןלביתעתירההגישוהזוג
,ומניויתקון,ברנזון,זוסמן,זילברגהשופטים

בניאתלרשוםואיןתקפיםאינםהנישואיןכיקבע,מיעוטבדעתשנשאר,זילברגהשופט
ישאםהשאלהלביןלנישואיןתוקףישאםהשאלהביןהפרידזילברגהשופט,כנשואיםהזוג

דיניקרי,ישראלדיניכיברורהנישואיןתוקףבדברבשאלה.תקפיםשאינםנישואיןלרשום

,372-373'בע,שם8

הגלויותקימץשנות,המוקדמותהשישיםמשנותדיןפסק.3הערהלעיל,שלזינגרפונקעניין9

בתהלכהעלשלנוההישענות.העצמאיתישראלבמדינתהישראליתה-החםשלהתהוותהוראשית
.בחשבוןלהילקחחייבתשנהכארבעים
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אתזילברגהשופטקיבלמכאן,תערובת0ןנישואיוכולמכולשוללים,העבריהמשפט

פקידעלאיןכיענההשנייהלשאלהוכתשובה,בישראלתקפיםאינםהנישואיןכיהטענה
הזוגבניאתלרשוםלסירובותוקףנתןקרי,נכונהשאינהעובדהלרשוםחובההרישום
.כנשואים
עוסקתאינהלדיוןהשאלהכיקבעהוא.זהדיןבפסקהרובדעתאתכתבזוסמןהשופט

רושםהפקידסמכותשללשאלהרקלהצטמצםישוכי,הזוגבנישלהנישואיןתוקףבדבר
תעודהבהינתןהאוכלוסיןבמרשםהנתוניםאתלרשוםחייבהפקיד,לקביעתו,הנישואין

השופטשםשערךהמיוחדתההבחנה,ו~הנישואיזתקפותאתלבדוקבסמכותוזהואין,כדין
על.להלוטיןלןברורהשאינהזולבין,לעיןהגלויהרישוםשלנכונות-איביןהיאזוסמן
בטוחזהאיןשבומצבלבין,בעלילנכוןאינוהמתבקשהרישוםשבומצבביןלהבחיןהפקיד
אתזוסמןהשופטמביאהללוהמצביםביןלהבחיןמנתעל.נכוןאינוהרישוםכיועיקרכלל

.3ן"הייםאנולפיוהציבוריהסרר"לבין"(לאומי-הבין)החיצוניהציבוריהסדר"ביןההבחנה
:כךעלמיליםלהוסיףצורךואין,זאתמבארעצמוזוסמןהשופט

הולד-קידושין,אחריםעלולאעליולא,להשאיןוכל'":232'בע,3הערהלעיל,שלהנגרפונקעניין10
תתחתןלא':קראאמר?מנלןנכרית'...(ב"ע,ו"סדף,קידושין)'ונכריתשפחהולדזה,זהואיזה,כמותה

קראדאמר:יוהיבןשמעון'רמשוםיוחנן'ראמר?מנלןכמותהולדה,קידושיבהתפסידלאאשכחן.'בם
ה"ד,שםקידושין,י"רש)'היתוןתורתבםלךתהבלא:בםתתחתןלא'...(ב"ע,ת"סדף,קידושין,"וסו
."ונכריתיהודיביןאישות-קשריכללהתקייםיוכלולא-'חיתוןתורתבםלךתהאלא'.(לא

בזהותתלזיהשזבה~דוהנישואיןתוקףשלהשאלהשלגביהעובדהעלהדיןבפסקמצביעזוסמןהשופט11
הדיוןאםאך,ואופןצורהבשוםהנישואיןיוכרולאהרי,רבנידיןבביתייערךהדיוןאם-הערכאה
:להלן)141חד"פ,פקורניק'נטקורניק51/191א"עבגישותתלויהתוצאתו,אזרחימשפטבביתיתנהל
בענייןראוזונקודהלהרחבת.הנישואיןיוכרוכיסיכויויש,המקרהעלשייושמו(סקורניקעניין

(פוליןשם)זרהמדינהשלותושביםאזרחיםכשהיושנישאובמיעניינןהשונותהדעות,בקצרה.סקורניק

:היוסקורניקבענייןהשונותהדעות.ואזרחיהישראלתושביהםהדיוןביוםכאשר,ארצהעלומכןולאחר
השופט;היהודיהדיןגםיהודיםולגבי,האזרחותמדינתדיןקרי,הלאומיהדיןיחול-אגרנטהשופט
;הטקסמקוםדין-הטקסצורתולעניין,הנישואיןבעתהמושבדין-להינשאכשרותלעניין-אולשן

לגבירלוונטיסקורניקשענייןמכאן.הטקסמקוםדיןיחולהטקסצורתלענייןלפחות-ויתקוןהשופט
,הנישואיןבעתישראלתושבתאואזרחיתהייתהשלאהאישהלגבירקשלמנגרפונקענייןנסיבות
שנילפיתקפיםלהיותחייביםהנישואין.האישידינויחולישראלותושבאזרחשהיההאישלגביואילו
שהנישואיןומכאן,(סקורניקבענייןהשופטיםדעותפיעלהדיןולאישההאישידינולאיש)יחדגםהדינים
השופטגורס,399(4)לטד"פ,שמהשל'נשמואל81/566א"בע!תקפיםהיולאשלסנגרפונקבעניין
מדוברלא,הנראהככל,אולם,הגישותשארעלאגרנטהשופטשלגישתועדיפהכי,אורחאאגב,ברק

סקורניקבענייןלהרחבה.אולשןהשופטדעתהיאסקורניקענייןפיעלההלכהכידומה.ההלכהבשינוי
משפטעיוני"המדינהאזרחייהודיםביןלארץ-בחוץשנערכואזרחייםנישואיןשלתוקפם"שאוה'מראו
.20-26(1976)1משפסכם"הישראליבמשפטהדתיהדיןשלמעמדו"אנגלרד'י;291-297(1988)יג

ידיו-עלהמתנהלבפנקסלרשוםחייבציבורפקידאין":243'בע,3הערהלעיל,שלמנגרפונקעניין12
במהאך,מסכיםאניזולטענה...כןלעשותזהמשפט-ביתעליויכפהלאמקוםומכל,נכוןשאינורישום
."סבירבספקמוטלתאינהוהיא,לעיןהגלויהרישוםשלנכונות-באי:אמוריםדברים

מהמלומדההבחנהאתמביאזוסמןהשופט.256'בע,שם13

aS

vignyולתוצאהזרלדיןתוקףמתן"וכאשר
ציבורשלוהמוסרהצדקלרגשבניגוד...חייםאנולפיוהציבוריבסדרממשפוגמיםיהיו,ממנוהנובעת
."לפסלועלינויהיה,ישראל
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עללוותרכךלשםחייבתהעמים-במשפחתבצוותאלהיותהרוצהארץכל"
בפעולהומתערבקםזרכשאלמנטשלההדין-מהלכותמקצתשלביצוען

שוםעללהיפסלצריכהערבותכיגורסיםאיננואנו:משלדרך.משפטית
הכרעתמחייבאינובישראליהודיםלגביהנוהגוהדין,פהבדיבורשניתנה

בארצות,דייןוקבלתוגטמסירתאלאנישואיןהפקעתלשםמשפט-בית
בישראלהציבוריבסדרפוגעאינוזהשוניאך,שונההיאההלכה-אחרות
אנואין,הישראליבדיןהכרהאחרותמאומותדורשיםשאנוכשם,ואנו

שהלכותבמידה.שלנומהדיןשונהוהואזרדיןהלשעליהעיסקהפוסלים
-מקריםישנםאך,נסוגהישראליהדין,זרלדיןאותנומפנותהדיןברירת
יהיו,ממנוהנובעתולתוצאהזרלדיןתוקףמתןבהם-הכללמןיוצאים
בניגודזרדיןשיעמודמקוםורק,חייםאנולפיוהציבוריבסדרממשפוגמים
שהדיןוהעובדה.,.לפסלועלינויהיה,ישראלציבורשלוהמוסרהצדקלרגש

שבבואנוהמסקנהאתבהכרחמחייבתאינהתערובתנישואיפוסלהיהודיהדתי
שהםשוםעלנישואיןשלתוקפםנפסול,זרחוקפי-עלפלוניבעניןלדון

הסדרשלמטעמיםמתבקשתפסלותםאם,ייפסלוהנישואין.תערובת-נישואי
,ישראלישופטאם,היינו,לעילשנתבארכמו,(לאומי-הבין)החיצוניהציבורי
נישואיןשלתוקפם,לומריהאחייב,ישראלציבורלרגשיביטויבתיתו
.יהאאשרהטכסעריכתמקוםיהא,שלנוהחייםאורחעםמתיישבאינוכאלה

,4ן"ממנונהנההפעולהתוקף-ספקשלבמקרה

:בקובעוהדיןפסקאתמסכםזוסמןהשופט

-במרשםהמבקשתשלהמשפחתימעמדהרישוםלצורך(1):דברשלסיכומו"
אינההנישואיםשלתוקפםובדיקת,שנעשההנישואיןטכסקובעהתושבים
לחייבכדידייההטכסלהוכחתלכאורהראיה(2),הרישוםפקידשלמענינו

לקבועאין,כךעלנוסף(3).שנעשהנישואיןטכסלרשוםהרישוםפקידאת
דין-ביתאוהמשפט-ביתבפניהנישואיןשלתוקפםשאלתבבואכיבבטחון

.5ן"תערובתנישואישלתוקפםייפסל-
פקידלסמכותבנוגעזוסמןהשופטשללדעתוהצטרפוומניויתקון,ברנזוןהשופטים

הנישואיןלתוקףבנוגעדברלקבועמבלי,כנשואיםהזוגבניאתלרשוםולחובתוהרישום
.עצמם

הפניםמשרדפקידסמכותשלהמשפתיהסיפור.ג.1
על,האוכלוסין6ןלמרשםבנוגעהחוקשונהשלזינגרפונקבענייןהדיןלפסקבהמשך

.שם,שם14
.258'בע,שם15
,האוכלוסיןמרשםחוק.1949-ט"תש,התושביםמרשםפקודתבתוקףהייתהשלסנגרפונקבענייןהדיוןבזמן16

.(האוכלוסיןמרשםחוק:להלן)1965.8.1ביוםחוקק1965-ה"תשכ
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לתתמנתעל.הנישואיןתוקףאתתקבעהרישוםעלההישענותשבולמצבנגיעשלאמנת
,הרישום17בעתנישואיןתוקףבודקאינוהרישוםפקיד-שלהינגרפונקלהלכתמעשיתוקף
,כך18עלהמעידהרשמיתתעודהקרי,הטקסלהוכחת"לכאורהראיה"במסתפקהואאלא

.הנישואין9יתוקףלגבידברקובעזהרישוםאיןכאשר
נשארדברשלבעיקרואך,פעמיםמספרתוקן1965בשנתשנחקקהאוכלוסיןמרשםחוק
:הבאיםהסעיפיםהםלנוהרלוונטייםהסעיפים,כנועל

וכללתושבהנוגעיםהבאיםהפרטיםיירשמוהאוכלוסיןבמרשם(א).2"
:בהםשינוי

(3);ההוריםשמות(2);הקודמיםוהשמותהפרטיהשם,המשפחהשם(1)

:האישיהמצב(7);הדת(6);הלאום(5);המין(4);ומקומההלידהתאריך
תאריכי,הילדיםשמות(9);הזוג-בןשם(8);(אלמןאוגרוש,נשוי,רווק)

;המען(11);ושקדמועכשיושל,אזרחויותאואזרחות(10);ומינםלידתם

בסעיףכאמורלתושבנהיהשבוהתאריך(13);לישראלהכניסהתאריך(12)

,"זהותמספרלרישומוייקבעלראשונהשנרשםתושב(ב).(א)1

לפישניתנהתעודהכלוכןממנותמציתאוהעתקכל,במרשםהרישום,3"
(1)בפסקאותהמפורטיםהרישוםפרטילנכונותלכאורהראיהיהיוזהחוק

,"2לסעיף(13)עד(9)-ו(4)עד

כניסתומיוםיוםשלושיםתוךרישוםלפקידלמסורחייבתושבכל.5"
שהיהמיום-לישראלכניסתולאחרלתושבהיהואם,לראשונהלישראל
לתושבהיהאונכנסואם2סעיףלפישלוהרישוםפרטיעלהודעה,לתושב

גםימסור,זהסעיףלפיחובתולמלאמסוגלשאינובגיראוקטיןכשבחסותו
,"שלהםהרישוםפרטיעלהודעה

שלושיםתוךרישוםלפקידלמסורחייבלארץ-בחוץילדשאימץתושב,13"
האסמכתהאתהרישוםלפקידולהמציאהילדשלהרישוםפרטיעלהודעהיום

,"לארץ-בחוץילדשלאימוץבוטלאםהדיןוהוא;לאימוץ

תעודהפיעליירשםלראשונההנרשםתושבשלרישוםפרט(א),19ב"
שנמסרההודעהפיעל-כזאתתעודהובאין,הרישוםלפקידשהוצגהציבורית

,14עד5הסעיפיםלפי
ואחרי,בלבדהודעהפיעלרישוםפרטלרשוםהרישוםפקידנתבקש(ב)

אינהשההודעהלהניחסביריסודלוהיה19סעיףלפיסמכויותיושהפעיל

.זוסמןהשופטשלדינופסקלסיכום1סעיף,258'בע,3הערהלעיל,שלמנגרפונקעניין17
.זוממןהשופטשלדינופסקלסיכום2סעיף,שם,שם18
תוקףמתן:האלטרנטיבותשתיאתהמאפשר,זוסמןהשופטשלדינופסקלסיכום3סעיף,שם,שם19

.להםתוקףמתן-איאולנישואין
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אלאכאמוריסרבלאהאישיהמצבלגביאולם;פיהעללרשוםיסרבנכונה
המעידהציבוריתלתעודהאושבמרשםאחרלרישוםבסתירהההודעהעמדהאם
,"הנדוןהפרטעל

כהוריומאמציוזהחוקלפיתעודהובכלבמרשםיירשמו,ילדאומץ.20"
,"האימוץבצולושנקבעובשם,מאמציושלכילדםוהמאומץ

אזרחיתשהיא,ל"בהוהורית-חדלאםילדנולדבהםבמקרים,בחוקלראותשניתןכפי
הקטיןילדהושלשלההרישוםפרטיעלהודעהלמסורעליהחובה,כעתישראלתושבת
אוציבוריתתעודהבעזרתשיתבצעראשוןברישום,הילדלגבי,מדובר,הרישום20לפקיד
שהמאמץהריל"בחואומץשהילדבמקרה.הרישומ21לפקידשתימסרהתושבשלהודעה
אימוץעלמדוברואם,הילד22שלכהורהיירשםוהואכילדוהמאומץהילראתלרשוםחייב
לאימוץהאסמכתאבתוספתהילדשלהרישוםפרטיעלהודעהלמסורהמאמץעלהריל"בחו
,ל23"מחו

אשרנתוןשלרישוםביןההבדלעלדגשמוצאיםאנויותרמאוחריםדיןבפסקי,זאתעם
הכרעהמוצאיםאנושטיין%24גובענייןהדיןבפסק,ספקלגביושאיןכזהלמולספקבויש
לאוהאישהיהודיהבעלכאשרווגשלנישואיןרישוםהמחייבתהעליוןהמשפטביתשל

,אלונישואיןתוקףלגביספקשקייםכיוון,בישראל25ברזילבשגרירותנישאוהווג,יהודייה
ההנחיותמובאותשם.לפניושהונחההציבוריתהתעודהלאורלרשוםהרישוםפקידעל

קונסולידי-עלשניתנהתעודהכל'":1958.3,10ביוםזהבענייןהפניםשרידיעלשניתנו
למעמדווהנוגעמייצגהשהקונסולהמדינהאותהשלאזרחותבעלאדםלגביבישראלזר

אליופריטאותולרישוםכבסיסלקבלהיש(גירושיןלאאך,'וכולידה,נישואיןכגון)האישי
נכונות-אי"כאשר?מתי.לרשוםלאגםסמכותהרישוםלפקידאך,26"'התעודהמתייחסת

,הקונסולשלמדינתואזרחיכללאינםהזוגבניכימתברראם"למשל,לעיןברורה"הרישום
תעודהליחןהקונסולשלסמכותוהיעדרשכן,נישואיהםאתלרשוםצריךהרישוםפקידאין

,27"בספקכללמוטלתאינהזהדבריםבמצב

.האוכלוסיןמרשםלחוק5סעיף20
.האוכלוסיןמרשםלחוק19בסעיף21
.האוכלוסיןמרשםלחוק20סעיף22
.האוכלוסיןמרשםלהוק13סעיף23
.(גולדשטייןעניין:להלן)89(5)נר"פ,הפניםשר'נגולדשטיין92/2888צ"בג24
בשטחזרהמדינהקונסולבפנינישואין,קונסולרייםנישואיןשלבסוגיהכאןלהרחיבבכוונתיאין25

הזוגבניקלזהבמקרהגם,כללבדרךשקורהשכמולהעירישאך,בישראלהזרההמדינהנציגות
כזותעודהאף,הזוגבניולטענת,השגרירותשלנישואיןרישוםתעודתלשנייםהוצאהגולדשטיין
.ברזיל,בברזיליההאוכלוסיןמלשכת

.94'בע,24הערהלעיל,גולדשטיןעניין26
במשרדהאוכלוסץמינהלמנהל'נתורהשומריהספרדיםהמאחוות87/264צ"בגאתראוכן;שם,שם27

מהאמורבעיקרנובעותהרישוםפקידסמכויות":737'בעאלוןהשופטי-דם,723(2,מגד"פ,הפנים
הנמסריםהפרטיםאתלרשוםחייבהרישוםפקיד.האוכלוסיןמרשםלחוק(בזב19-ו19,(א)3אבסעיפים

."נכונהאינהשההודעהלהניחסביריסודלוישאםאלא,בהודעהלו
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:הרגיליםבמקריםמאשריותרעודמוגבלהפקידדעתשיקול,האישיהמצבעניינילגבי
רשאירגיליםבענייניםהודעהפיעלברישוםכיקובעלעיל(ב)19בלסעיףהסיפאבעוד
המעמדשבענייניהרי,"נכונהאינהשההודעהלהניחסביריסודלוהיה"אםלסרבהפקיד

לתעודהאושבמרשםאחרלרישוםבסתירהההודעהעמדהאםאלאכאמוריסרבלא"האישי
המעמדבענייניהעוסקרישוםשלבמקרה,שאמרנוהוא,"הנדוןהפרטעלהמעידהציבורית

,הרגיליםבמקריםדעתומשיקוליותרמוגבלהפקידדעתשיקול,בנישואיןזהובכלל,האישי
סתירהעללרשוםסירובואתלבססהואחייבאלא,להניהסביריסודלושישבכךדיואין
התומכתציבוריתתעודהישכאשר.אתרתציבוריתלתעודהאוקייםלרישוםממששל

לסרבלפקידשאסורוחומרשמקלהרי(ל"בחואזרחייםנישואיןעריכתלמשל)ברישום
דעתשיקולאתהמגבילזהסייגתלהאםברורלא,ואמהותאבהותלגביאולם.לרשום
המעמדמענייניאינםאבהותענייניכיהלכהנפסקהיהודיםלגבי,למצער,שהרי,הפקיד

.האישי28
חוקלפיהפניםמשרדפקידשלסמכותולענייןהמכריעהמבחןאתלהזכירהמקוםגםכאן
,לכאורה,היאהמוצגתהתעודההאם:"ככשרהנחזיתהתעודה"מבחןהוא,האוכלוסיןמרשם

הןנשיםשתיכיהקובע,זרהמדינהשלדיןפסקהאםהיההמחלוקתסלע.כשרה29"נראית"
הואבקליפורניהשניתןדיןפסקכימחלוקתאין.ככשרההנחזיתתעודההיא,לילדהורים

תוכןשביןהקשרלגביהיאהשאלה.מזויףהיהלאהדיןפסקכיספקואין,תעודהבבחינת
שנישואיןשידועכיוון,אמיתותהלבין(משותפותכהורותנשיםשתיזהובמקרה)התעודה

עשויהאחרתטענה,נשמטתהתעורהזיוףשלהטענה,בקליפורניהמוכריםמיןאותובנישל
,בהמשך30בהרהבהשיטופלנושא,הישראליתהציבורלתהלתהרישוםשלניגודלהיות

."רישוםשינוי"ושל"ראשוני"רישוםשלבסוגיההיאכאןהבהרההחייבתנוספתנקודה
,לחוק19בבסעיףהמוסדר,ראשוןרישוםביןהבדלקייםכיהאוכלוסיןמרשםבחוקראינו
,הילד31עלבעיקרמדובר,לענייננו,לחוק19גבסעיףהמוסדר,רישוםשינוישלהמצבלבין
בענייןהדיןובפסקגולדשנריף)פסרובענייןהדיןבפסק,ראשוןרישוםזהועבורואשר
רישוםעלמדובר"ראשוןרישום"עלמדבריםשכאשרהואועיקרם,ההבדליםאובתנומילר

.אותו32למנועטובותסיבותצריךהרישוםשפקידרישום,"יותרחלק"

.727(2)כור"פ,האזוועהרבניהדץ-בית'נבוחרת72/283א"עראו28
;567הד"פ,פרידתן'נהישג50/135פ"ע;1971-א"תשל,חדשןנוסה]הראיותלפקודת291-34סעיפים29

.("טרווניקיתעודת")221,292(4)מזד"פ,Pb'נדמיאניוק88/347פ"ע
:להלן)436(4)מד"פ,הפניםשר'נמכלר86/230צ"בגהםזהבהקשרלהזכירםשניתןנוספיםדיןפסקי30

פסרועניין:להלן)661(4)מטד"פ,הפניםשר'נ(גולדשטהן)פסרו93/1031צ"בג;(מילרעניין
שלהמישורביןומבחינים,בהתאמה,בארץרפורמיגיורשלבתוקפועוסקיםהשניים.((גולדששיין)

.ככשרההנחזיתתעודהפיעלהאוכלוסיןבמרשםרישוםשלהמישורלביןהדתייםהדיןבתיסמכויות
.קדיש-ברנרהזוגבנותשללילדןהיאהכוונה31
הרישוםשינוילביןראשוןרישוםביןלהבחנה":676-677'בע,30הערהלעיל,(שטיין%גו)פסרועניין32

,19בסעיףפי-על.ההודעהאמיתותבדברהוכחותלדרושהרישוםפקידשלסמכותולענייןחשיבות
הודעהפי-על,כזאתתעודהובאין,הרישוםלפקידשהוצגהציבוריתתעודהפי-עלראשוןרישוםיירשם
הודעהשמסרממילדרושהרישוםפקידבסמכות.14עד5סעיפיםפי-עלשנמסרה,התושבשלבלבד
זולת)ההודעהמתייחסתשאליוהרישוםלפרטהנוגעיםשברשותומסמךאוידיעהכללולמסורכאמור
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כיקובעבמפורשאשר3סעיףמופיעהאוכלוסיןמרשםשבחוקאףכילהדגישהמקוםכאן
תעודתהרי,בהםהפרטיםנכונותעלמעידיםאינםהאוכלוסיןבמרשםמהסעיפיםחלק
נשיאתה,הוצאתהלעניין,בישראלתובההיא,האוכלוסיןממרשםלקוחיםפרטיהאשר,זהות

אף,מסוימיםבמקריםלהציגהואףזהותתעודתלהוציאחייבישראליאזרח,כך,והצגתה33

.נכוניםלהיותחייביםאינם,נשויהואאםהשאלהלדוגמא,מפרטיהשחלק
יכולהואלעתים.האזרחלומציגאשראתלרשוםחייבהרישוםפקיד,זונקודהלסיכום
ישאםגםברם,נתוןאותונכונותאתלאמתמנתעלכלשהיציבוריתתעודההצגתלדרוש

אתלהפנותעליוכאלובמקרים.להכריעבסמכותוזהאין,נתוןאותונכונותלגביספקלו
שנדונומקריםישנם,זאתעם.רישומולפני,נתוןאותולאישורהמתאימהלערכאההאזרת

האזרחדרישתאתמחזקדווקאלרישוםהנתוןבנכונותספקבהםאשרהישראליתבפסיקה
.בישראלמוכריםלאאשרנישואיןרישוםעלמדוברבובמקרה,למשל,ברישוםהמעוניין

נכונותואךיתבצעהרישוםכאלוובמקרים,בישראלנישואיןאותםשלבתוקפםספקישנו
,נכוניםלהיותחייביםאינםהאוכלוסיןבמרשםהרשומיםפרטיםמעטלא:סתומהתישאר

פרטיקובעאשר,3בסעיףהאוכלוסיןמרשםבהוקמעוגנתזופוטנציאליתנכונות-אי
הסעיףאשרהפרטיםבין.34"הרישוםפרטילנכונותלכאורהראיה"שמהוויםמסוימיםרישום
שמות37,מיף3,ומקומה35הלידהתאריךפרטימצויים,לנכונותםראיהמהווהשרישומםמציין

הנחהקיימתלפיה,המדינהשלהתחייבותמעיןקיימתבומצבעלמדבריםאנולמעשה,ועוד
.נכוניםהםהאוכלוסיןבמרשםהמופיעיםשנתונים

שהמשפץ.2

שהיההמפפסימריון.2ש
הדיןפסק.וזועביביניש,דורנרהשופטיםאתכללקדיש-ברנרבענייןהשופטיםהרכב
בדעתנותרזועביהשופטכאשרובינישדורנרהשופטותאתשמנהרובדעתפיעלנפסק
,מיעוט

מסמךאוידיעהאמיתותעלפה-בעלאובכתבהצהרהליחןוכן(להפלילוכדיבמסמךאובידיעההיהאם
פי-עלסמכויותיואתהפעילהרישוםשפקידשלאחרקובע(ב)19בסעיף.19סעיףפי-עלוזאת,שמסר
שההודעהלהניחסביריסודלוהיהאםכלברהודעהפי-עלהפריטאתלרשוםלסרבהוארשאי,19סעיף
לפקידאיןאם,דהיינו,-דםשלהיפוכוגםנכוןזהסעיףפי-שעלהוסבר...סףלרבפרשת.נכונהאינה

."ההודעהפי-עללרשוםלסרבלואסור,נכונהאיננהשההודעה,להניהסביריסודהרישוי
.(והצגתהזהותתעודתהחזקתחוק:להלן)1982-ג"תשמ,והצגתהזהותתעודתהחזקתחוקראו83
אין,"הזוגבןשם"ול"אישימצב"ל,"דת"ל,"לאום"לשבנוגעקובעהאוכלוסיןמרשםלחוק3סעיף84

.לנכונותםלכאורהראיהמהווההמרשם
.האוכלוסיןמרשםלחוק3-ו(3)(א)2סעיפים85
.האוכלוסיןמרשםלחוק8-ו(4)(א)2סעיפים36
בנוגע,(2)(א)2סעיףפיעל,קודמיםולשמותהפרטילשם,המשפחהלשםבנוגע,(1)(א)2סעיףפיעל37

.האוכלוסיןמרשםלהוק3סעיףפיועל,הילדיםלשמותבנוגע,(9)(א)2סעיףפיעל,ההוריםלשמות
749(1)מזד"פ,הפניםבמשרדהשוכלופקמרשםעלהממונה'נאפרת91/693צ"בגאתראוזהלעניין

-זהחוק...האוכלוסיןמרשםחוקשלחקיקתועם":768'בעברקהשופטדברי,)mDKעניין:להלן)
לנכונותלכאורהראיהמהווהבמרשםהרישוםכי,קובע-השמותחוקלאחרשניםתשעשהוחק

."לשמותבאשרהרישומים
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לא,בינישזהשופטתבקצרהלדעתהמצטרפת)הרובדעתאתהכותבת,דורנרהשופטת

שלאימוץצואםהשאלהאתכללבוחנתולא,האימוץצושלתוקפובשאלתדברפוסקת
אתלשאולהיהשניתןאףזאת.בישראלתקףזרהבמדינהניתןאשרלסביותזוגבנות

דורנרהשופטת.בטלומכאןהישראליתהציבורלתקנתמנוגדאינוכזהאימוץצואםהשאלה
באשרבדיוןלהישארקרי,שלהינגרפונקבענייןהדיןמפסקלאנלוגיהלהצטמצםבוחרת

לרשוםחייבהרישוםפקיד,לשיטתה.לפניושהוצגונתוניםלרשוםהרישוםפקידלסמכות
,לעיןהגלויהרישוםשלנכונות-אי,.,במדובר'אםאלא",לרשוםלואומרשהאזרחמהאת
,לטענתה,מאמצתאםוישביולוגיתאםיש,ברורהכולפה.38"'בספקמוטלתאינהוהיא
כמו,הביולוגיתהאםעםהקשראתביטללאהאימוץוצואומץאשרילדלכלדומההמצב
.הביולוגית40האםעםקשרנשארבמסגרתו,39"פתוחאימוץ"שלבמקרהמתבצעשהדבר
עלמובאת,האמורהאימוץצושלתוקפושאלתבענייןפוסקתדורנרהשופטתשאיןאף
משפטבביתשניתןאימוץבצונכיראםהיאהשאלהזהבדיון,זובשאלהדיוןראשיתידה

בנוגעשאלהזו,הברית-ארצות,קליפורניהבמדינתמשפטביתזהבמקרה,זרהבמדינה
יוכראדםשלאישימעמדכימחייביםהבינלאומיהמשפטוכללי,אדםשלהאישילמעמד
השונותהמדינותביןהפעריםהצטמצמותשלזהבשלבבעיקר,המדינותבכלאחידבאופן
ניתנותאשרפסיקותביןהדויתלהכרהלשאוףעלינו,גלובלילכפרוהפיכתנובעולם

שנקבעהזרהסטטוסכאשרהםחריגיםאותם.חריגיםישנםשלכךמובן.שונותבמדינות
במקרים,הרישוםמתבקשבההמדינהשלהציבורבתקנתפוגעזרהבמדינהמשפטבבית
דורנרהשופטת,יתבצעולאיוכרלאהמתבקשוהרישום,הסטטוסשינויאתנקבללאהללו

על,יורקת-ניובמדינתלערעוריםהמשפטביתשלדיןבפסקקרדוזוהשופטאתמצטטת
העלולהמדינהשלהפנימיהסדרעלשמירהאותה-הציבורשלתקנתבטענהלתמוךמנת

,מצמצםפירושלתתיש-להיפגע

שתחילתהוממושכתעקיבהפסיקהבמסגרת,זהבעניין":374'בע,1הערהלעיל,קדיש-ברנרעניין38
הואשאותוהרישוםשלתוקפומהולקבועמוסמךאינורישוםשפקיד,נקבע...שלמנגרפונקץ"בבג

שלנכונות-אי...'במדובראםאלא,לואומרהאזרחאשראתלרשוםהואחייבאלא,לרשוםנדרש
."'בספקמוטלתאינהוהיא,לעיןהגלויהרישום

גםקיים'סגור'האו'מלא'ההאימוץבצד":241,262(1)נגר"פ,ם"הי'נפלוני98/2169א"עלמשלראו39
ודיניוההיתרהאיסורלדינימעבר-קשרנשמרשבגדריוהואזהאימוץסוגהמאפיין.'פתוה'אימוץ

הוא'פתוחאימוץ'שהדיבורמכאן...והמאמציםהמאומץילדםלביןהביולוגייםההוריםבין-הירושה
,האיטוץבחומתבקיעיםבהםשמתגלים,מזהזהשוניםמצמםעללהשתרע,,ffyהוא.'atDY'דיבור

לביטוילבואיכול'פתוח'אימוץ,למשל,כך.והמאמציםילדםלביןהביולוגייםההוריםביןהמפרידה

זהמידעהעברת.הביולוגייםלהוריםמהמאמציםחייוותנאיהמאומץהילדאודותעלמידעבהעברת
יכולתתוהאימוץ.ישירקשרהצדדיםביןשמתקייםובלא,מתווךגורםבאמצעותלהיעשותיכולה

שמירתמתוךלהתקייםיכולפתוחאימוץ.תכופיםבמפגשיםאו,הצדדיםביןפעמי-חדבמפגשלהתקיים
."שונותאינטנסיביותבדרגות,הצדדיםביןרציףקשר

.(האימוץהזק:להלן)1981-א"תשמ,ילדיםאימוץלהוק16סעיף40
:[5ן00ןStandard()0011.,120ת.198.0(1918).41

unless help would violate some,600מclose theirז0מthe courts] do[שאז"

,gOOd morals]0fundamental principle ofjustice, some prevalent conception

."

oo

ted tradition of

I

the common weal-668קsome

373'בע,1הערהלעיל,קדיש-ברנרבענייןצוטט
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קיימתכאןגם.הזההדיןבפסקדורנרהשופטתשללדעתהמצטרפתבינישהשופטת
שלההסכמה,האימוץצותוקףעלכללמדוברואין,שלהינגרפונקענייןעלהישענות
שופטירובלדעתומכאן,הרישוםבסוגייתהמשפטביתפסיקתלענייןהיאבינישהשופטת
וברישומיהאימוץבצומופיעיםשהםכפיהאימוץנתוניאתלרשוםהרישוםפקידעלההרכב
,קליפורניהמדינת

אותו,שלהינגרפונקמענייןלהקיששאיןוגורסמיעוטכדעתעצמומוצאזועביהשופט
שלזינגרפונקענייןעלההישענות,לטענתו,כאןמהמקרהמהותיתכשונהמאבחןהוא

מפורשותמופיעיםאינםאשרהאוכלוסיןבמרשםפרטיםרישוםעלמדבריםכאשררקנכונה
,התושביםמרשםפקודתלאורהאוכלוסיןמרשםעלהיהמדובר,בזמנו42,לחוק3בסעיף

מנגנוןרקיצרהוהיא,לכאורהראיהשלכוחאפילולרישוםנתנהלאאשר,1949-ט"תש
בסעיף,עתהזהשראינוכפי,הקובעהאוכלוסיןמרשםתוקתלכיום,סטטיסטיהומרלאיסוף

פרטילנכונותלכאורהראיה"ישמשמסוימיםרישוםלפרטיבנוגעבמרשםהרישוםכי,3
לאחרשניםשלזינגרפונקהלכתאתהמתיליםדיןפסקיעלמדבריםאנוכאשר."הרישום

ריששפרטיביןהבתנהלהיותחייבת,בתוקףהיהכברהאוכלוסיןמרשםשחוקאף,מכן
"האישימצב"ל,"דת"ל,"לאום"לבנוגעהרישוםשפרטיהרילהוק3סעיףלאור:שונים

בשונהוואת,לנכונותםראיהמהווהאינורישומם.הפרטיםמשארמובחנים"הזוגבןשם"ול
פרטיגםובתוכם-נכונותםעלמעידזהחוקלאוררישומםאשרהרישוםפרטישארמכל

החובהמוטלתהפקידעל,זועביהשופטשלדעתמכאן,"ההוריםשמות"לבנוגעהרישום
אימוץבענייןקליפורנידיןפסקאותו,הזרהדיןפסקשלתוקפובדברהשאלהאתלהעביר
."לבירור3מתאימהלערכאה,הקטין

ביןלהבחיןישהאוכלוסיןבמרשםהרישוםשבשאלתהיאזועביהשופטשלהשנייההטענה
ללאהמקריםברוב,זרהבמדינהטקסעלמדוברנישואיןשלבמקרה.אימוץלביןנישואין

לאחרשיפוטיתבהכרעהמדובראימוץשלבמקרהואילו,שיפוטיתערכאהשלהתערבות
ומשפטתרבותערכילאורוזאת,הילדלעתידבנוגעוהחליטדןזרמשפטבית.בנושאדיון

אימוץצואםבשאלהלהכריעהרישוםלפקידאסור.הברית-בארצותהחברהאתהמאפיינים
שיפוטיתבערכאהזהאימוץצושלתוקפויובהראשרעדמרישוםלהימנעועליו,תקףזה

.ישראליםבמדינת

,מוסרעקרונותשלבסיסיותמקובלותתפיסותועלצדקשליסודעקרונותעלהואכאןהדגש,להבהיר
.הציבורבתקנתלפגיעהתגרוםשלהםהפרהרקאשר

מרשםחוקשלחקיקתועם":768'בע,37הערהלעיל,אפרתבענייןק-מהשופטדבריאתראוזהלעניין

ראיהמהווהבמרשםהרישוםכי,קובע-השמותחוקלאחרשניםתשעשהוחק-זהחוק...האוכלוסין
."לשמותבאשרהרישומיםלנכונותלכאורה

.3הערהלעיל,שלמנגרפונקבענייןהדיוןזמן,המוקדמותהשישיםלשנותהיאהכוונה42
המשפטביתחוק:להלן)1995-ה"תשנ,משפחהלעניניהמשפטביתלחוק(ב)3סעיףפיעל,זהבמקרה43

חוץדיןפסקשלהאכיפהבשאלתלדוןמשפחהלעניינימשפסביתשלסמכותו,(משפחהלענייני
.משפחהבענייני

אדםשלאישימעמדוקובעזרהבמדינהשניתןדין-פסק":383'בע,1הערהלעיל,קדינה-ברנרעניין44
."הכרהטעוןהואכלשהותוקףלושיהיהמנת-ועל,הואמכוהובישראלתוקףלואין,מאומץ/כגרוש
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להיותאמורשהיההמשפטיהדיון.ב.2
,האמורהאימוץצושלתוקפושאלתבענייןפוסקתאינהדורנרהשופטת,שראינוכפי

עלמדוברשכאןבכךהבעייתיותלמרות,שלהינגרפונקהלכתפיעלהבעיהאתופותרת
כעתכבר."הרישוםנכונות"מכללמוציאםאינו3סעיףאשרהאוכלוסיןבמרשםפרטים
ואחתאחדכלשלהאישיתהזהותבתעודתגםולכן,האוכלוסיןבמרשםהרישוםמפרטיחלק

בןולשםאישילמצב,לדת,ללאוםבנוגעהמרשםפרטי.וממשותתוכןחסריהם,מאתנו
להחזיקחובהלנושישאף,האוכלוסיןמרשםלהוק8סעיףלאורלנכונותםראיהאינםהזוג

,נכוניםלהיותחייביםאינםבההנתונים,מסוימים45במקריםלהציגהואף,זהותבתעודת

לא"הילדיםשמות"ו"ההוריםשמות"שגםחששיש,קדיש-ברנרבענייןהדיןפסקלאור

.האמורכז3בסעיףלמופיעבניגוד,"לנכונותםראיה"יהוו
שלהמורכבתבשאלהלדיוןהרישוםפקיד"דוחף",הרישוםמניעתבעצם,למעשההלכה
מכוונתהרישוםפקידשלזו"דחיפה",לסביותזוגידיעלאימוץהמאשרזרדיןפסקאכיפת
.עתהלערוךשננסהדיוןאותו,גופוהדיןבפסק"להיותאמורשהיההמשפטיהדיון"לעבר

לביתהאזרחאתמפנהאינוהרישוםפקידכללבדרךשכן,חריגההינה"הדחיפה"פעולת
,האוכלוסין47במרשםרישוםמאפשרתל"בחושניתנהאימוץשלותעודה,המשפט
מבלי,האימוץצותוקףשלבשאלהדיוןראשיתדורנרהשופטתמציגהזאתכללמרות
,זרהבמדינהמשפטבביתשניתןאימוץבצונכיראםהיאהשאלהזהבדיון.דברלקבוע
צואםהואלהיותהאמורהדיון.הברית-ארצות,קליפורניהבמדינתמשפטביתזהבמקרה
השופטת,לקבלואיןכןועלישראליתציבורתקנתסותרבקליפורניהשניתןזהאימוץ

גרםלאהדברזאתבכלאךנסתרהציבורשתקנתלכךדוגמאותהדיןבפסקמביאהדורנר
(1):הנןהדיןבפסקשמופיעותהדוגמאות.זרהבמדינהשהוכרמשפטימצבאכיפת-לאי

נישואיןבאנגליה,13בתילדהלביןבגירביןשבניגריהשנערכונישואיןהוכרובאנגליה
אישרבאנגליההמשפטבית.מותריםהםשבניגריהבעוד,האישהגילמפאת,אסוריםכאלו
שאףכך,דיןפיעלהאסוריםהנישואיןעובדתאתקיבלאומרתזאת,הסטטוסשינויאת

אתשתמנעבצורהנפגעתלאהאנגליתהציבורתקנת,המשפטיהמצבאתתואםלאשהדבר
האישההרחקתאתחייבגםהמשפטשביתכיווןהתאפשרהדבר,הניגרייםהנישואיןאישור
ריקונואבלהרישוםשלהקבלהאתרואיםאנוזובדוגמא."הילדטובת"עקרוןלאורמבעלה
זוולאורהאנגליתהתפיסהלאורשנבדק,האמורהעיקרוןמפאתההרחקהלנוכחמתוכן

.33הערהלערל,והצגתהזהותתעודתהחזקתחוקראו45
אף-על,האוכלוסיןבמרשםאימוץצושלרישומו":383-384'בע,1הערהלעיל,קדיש-ברנרעניין46

שהדברכך.המאומץהילדבטובתויפגע,המרשםבאמינותיפגע,משראלובתוקפובנכונותוהרבהספק

במרשםרשוםהיותואף-עלכמאומץייחשבלאהילד,החוקבפנישכן,לגביוסטטוספיצולליצורעלול
יקבלולאשלעולםשברורמפוקפקיםאימוץצווישללרישומםרחבפתחיפתחאףהדבר.בכךהאוכלוסין

."האוכלוסיןבמרשםברישומםהמבקשיםיסתפקולגביהםואשר,ישראלבמדינתכלשהיהכרה
אימוץלצובנוגעהעובדותאתלבדוקמבלי,מידיתרשםהרישוםפקידשבואחרבמקרהלהיזכרמעניין47

'נפלונית97/2130א"ע,ממשעברהעלבושדובראף,הברית-ארצות,אילינויבמדינתשהוצא

.145(נגעד"פ,פלוני
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איןבהןבמדינותגם,לסביתמשפחהבמסגרתאימוץהוכרהברית-בארצות(2),הניגרית
,קרוליינה-צפוןממדינתהיאשםהמובאתהדוגמא.המיןאותובניזוגבניבנישואיהכרה
,הילד48טובתעקרוןלאורשוב,כזהאימוץאישרהאבל,כאלובנישואיןמכירהשלא

היותובשל,מחייבחוץפסקאכיפת-אינצדיקמצבבאיזההשאלהנדונהאחר49דיןבפסק
פסקמתנגששבובמקרהשרקכךעלמדברתהפסיקה,הציבורתקנתאת,כביכול,נוגד
,התברהשלאוהמדינהשלהבסיסיובצדקבמוסר,החברהושלהמדינהשליסודבערכיהחוץ
מושגמטבעושהואציבורתקנתשלבמושגמדובר,אותונאכוףולאהחוץפסקאתנדהה

חלקםאשרערכיםבעלתמשפטמערכתלעצמהבנתההישראליתהחברה,וגמישמשתנה
.חברה50אותהשלצדקושלמוסרשלבסיסייםחברתייםערכיםומהוויםלהספציפיים

,שנה51מחמישיםיותרבמהלךועוצבונבנואשרהחברהשלהבסיסבעקרונותמדובר

לעתיםורק,קיצונייםבמקריםרקלהיעטותחייבתחוץפסקאכיפת-אי,מקרהבכל
ילדשלאימוץעלמדוברזהבמקרה,הציבור52בתקנתפגיעהלאורחוץפסקנדחהנדירות

?ישראליתציבורבתקנתפגיעהעלכאןמדוברהאם.שלוהביולוגיתהאםשלהזוגבתידיעל

ייפגעומאשריותרגדולהבמידהישראליתציבורבתקנתתפגעהדיןפסקאכיפתהאם
?הזר53הדיןפסקאכיפת-אישלבמצב,והילדההורים,הצדדים

נאכוףשלאמנתעלהישראליתהצימרבת47ת=רצינית"פגיעהעללדברשישראינו

מושגושל,בכללמשפחהדינישלבנושאציבורבתקנתמדוברכאשר,כזהזרדיןפסק

שהדיןספקאין:להבהירהמקוםזה.מאודמתפתחנושאעלמדבריםאנו,בפרטהזוגיות

בפסקהשאלהלאשזואף,התנגדותווברורההחדימיניתהזוגיותאתכללמקבללאהדתי
ביניהןביחסיםהזוגבנותבמעמדכלללדוןהמשפטביתאמורהיהלאגםולפיכך,זהדין

,הדיןבפסקמביאהדורנרשהשופטתדוגמאותעודישנן.373-374'בע,1הערהלקהל,קדיש-ברנרעניין48
טובתעלהשפעתםבשל,מיוחדמעמדהמקבליםהפחותולכל,המוכריםשוניםזריםאימוץצווידוגמת
.דוגמאותשתישלמפורשתבמובאההסתפקתילענייננו.אנגלימערביכמושגהילדטובת-ושוב,הילד

.641(3)מחד"פ,ההמס'נאשמד93/1137א"ע49
חיונייםאינטרסים":530-531(ו"תשל-ה"תשל)דמשפטעיוני"חוץ-פסקישלואכיפההכרה"שפירא'ע50

ראשוניםומושכלותמושרשיםמוסרעקרונות,בסיסייםחברתייםערכים,(כלכליים,חברתיים,פוליטיים)
כשיש,כגון)כזהמרכזילערךאוחיונילאינטרסחזיתיתבסתירהחוץ-פסקעומדכאשר.והגינותצדקשל

שלאישראלימשפט-ביתעלהזקה,(המקומיהציבורשלבמוסרואוברווחתו,בשלומולפגועכדיבפסק
הכללייםהשיקוליםמונחיםהמאזנייםשלאחתכףכשעל.כאןכוהפמ9שללמירשוידואתיתן

יכריע-המקומיתהציבורתקנתמוטלתהאחרתהכףעלואילוזריםלפסקיםנמקותבמתןהתומכים
."האחרונהלטובתהפורום

בעיקרמתחייבהדבר":772,791(מגטד"פ,קלוין'נממגלמן85/245א"בעבייסקיהשופטי-דםראו51

,בזמןבהתחשבולתמורותשונותלתפישותנתוןוהיותו'ציבורתקנת'למושגברורההגדרההעדרמחמת

,הציבורתקנתשלהעיקרוןעלאנוסומכיםכאשר,לנודישלנולעניין...משפטיותובהשקפותבמקום
ספרעלכתובהואמסוימתלסוגיהבהקשראםנין,ממנהחלקוהואשלנוהמשפטבשיטתשביתהשקנה

."לאואםוביןהחוקים
שלואכיפההכרה"שפירא'ע:השניחלקואתוכן,50הערהלעיל,שפיראשלמאמרואתזהלענייןראו52

.%%(1916)הששפטעיוני"חוץ-פסקי
.מיד,3בפסקהנעסוק"?מיןאותובניזוגבניידיעלבישראלאימוץעללדברניתןהאם"החשובהבשאלה53
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אתקובעאינוהדתיהדין,זאתעם,(הטרוסקסואליתזוגיותלמולהומוסקסואליתזוגיות)

היאהישראליהמשפטשלהציבורתקנת,עליה54השפעתולמרותהציבורתקנתמסגרת
והמושג,ישראליתזהותגיבושעלמדבריםאנו.במדויקלהגדירהוקשה,מאודמורכבמושג
ברקהשופטיפהזאתהגדיר.רביםממקורותניזוןפלוניבנושאישראליתציבורתולתשל

:אפרתבעניין(דאזכתוארו)

ת7'עםבהכרחאמנםמזדההאינההדתיהדיןשל'הציבורתקנת'"

~

'הציבורת

תקנת'הדתיהדיןשל'הציבורתקנת'אין,זאתעם,הישראליהמשפטשל
מושגהיאהישראליהמשפטשל'הציבורתקנת',אכן..,זרדיןשל'ציבור
שלומדיניותהעקרונותיה,ערכיהמכללניזונההיא,ומופשטכללי,מורכב
,הנאורהציבורשלמבטונקודתמתוךמתגבשתהיא.בישראלהמשפטשיטת
אפילו,כן-על...הישראליתהחברהשלובפלורליזםבמורכבותמתחשבאשר
בלבדבכךאין,הדתיהדיןפי-עלכחטאאוכאסורנחשבמסויםמשפטייחס

ת7אתכנוגדזהיחסלהפוך

~

.55"בישראלהציבורת
אשרכלשהוזרדיןשלמצבבהעמדהחשיןהשופטמובילאחר56דיןבפסק,מכךיתרה
הציבורתמהתאתוסותרהשוויוןעקרוןאתתואםאינו,אישהלביןגברביןאפליהיוצר

,נסבלבלתימצבהואהשוויוןעקרוןאתדתידיןסותרבומצבשגםמכאן.הישראלית
,הישראלית57הציבורבתקנתבכךשישהפגיעהבעקבות
שינויעלהמעידיםשינוייםרואיםאנוהמשפחהובדיני,מתפתחמושגהיאהציבורתקנת
אתשינההישראליהמשפט,הרלוונטית"הציבורתקנת"בתפיסתומכאן,ההברהבתפיסת

הישראליובמשפט)"החילוני"בדיןתפישתולביןהדתיבדין"הציבורתקנת"המושגתפישתביןהמתח54

כשהחשובים,כתביםמעטלאהזיןזהנושא.זובסוגיהלהרהיבהמקוםזהואיןמאודמורכב(כוללבאופן
החלת-הישראליבמשפטהדתיהדיןשלמעמדו"אנגלרד'י:הם,כהעדכאןשצוינולאלומעבר,בהם
.11הערהלעיל,אנגלרד;31(1972)דמשפטים"הדתיהדין

:778-779'בע(דאזכתוארו)ברקהשופטדבריגםוראו780-781'בע,37הערהלעיל,אפרתעניין55

נתונההברהאשר,והחיונייםהמרכזייםוהעקרונותהאינטרסים,הערכיםמשמעותה'הציבורתקנת'"
ה-החםבאמצעותואשר,המשפטיהמכשירהינההציבורתקנת...ולפתחלשמר,לקייםמבקשתנתוןבזמן

שלחדירהומונעתחדשותנורמאטיביותמסגרותיוצרתהיאבאמצעותו.שלה'מאמיןהאני'אתמבטאת
באמצעותהאשר,החומההינה'הציבורתקנת'...הקיימותלמסגרותראוייםבלתינורמאטיבייםהסדרים
המבקשים(ופיסייםנורמאטיביים)הסדריםמפני'נפשהציפור'עלשומרת,נתוןבזמן,נתונהמשפטשיטת
עלהמקובלותלהשקפותנאמןפרשןלהיות'"השופטעלהציבורתקנתאתלקבועמנתעל."כהלפשע
."'יושבהואשבתוכו,הנאורהציבור

.573(3)נר"פ,נפיסי'ננפיסי94/1558א"דנ56
ממדינהארצהעלואשרמתגרשיםזוגבנישלבמקרההשיתוףהלכתהחלתשלמצבעל-דוםשם57

ביןהשוויוןעקרוןעלמדוברכאשרכילהדגישרקיש.זובסוגיהלהרחיבכאןהמקוםאיןאך,זרה
ללא,האזרחיםכלביןהעיקרוןעלולדברההתייחסותאתלהרהיבשניתןמובןנשיםלביןגברים
זהבנושאהשוויוןלעקרוןהדתיהדיןשלההתייחסות-אילענייןראו.מיניתנטייהאומין,גזעהבחנת

.221(מחתד"פ,הגדולהרבניהדיןבית'נבבלי92/1000צ"בגאתהשיתוףהלכתשל
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זכויותועודעודכאשר,לדוגמא,בציבורהידועיםסוגייתלגביהשניםעםהתייחסותו
האמירהדוגמת,הפסיקה59דרךעלואםמפורשתבחוקאם,בציבורהידועיםלמעמדנוספות

לתפוסעלינו,רישום60ללא"אזרחייםנישואין"שלמעמדמעיןמקבליםבציבורידועיםכי
,הישראליתן6החברהשלהחברתיתהעולםתפיסתאתהמשקףכמושגהציבורתקנתאת

נישואיןאישורשללמצבלעבורהכוונהאין?מדבריםאנוציבורתקנתאיזועלהיאוהשאלה
הנישואיןבמוסדלפגיעההכוונהאין,מינית-חדזוכותלעידודהכוונהאין,מיןאותובנישל

מצטמצמיםאנושלמעשהכך.(כזוגהזוגבנותמעמדעלכללמדוברשאיןכיוון)הישראלי
אישורשלבשאלהציבורולתקנת,זראימוץצואישורשלבשאלהציבורתקנתשללשאלה
הבעייתיותאתמזכירהדורנרהשופטת.הביולוגיתהאםעםהחיהנוספתאםידיעלאימוץ

,הביולוגיההיבטאתמשקףאינושלפנינוהרישום":אותהופותרת,קדיש-ברנרבענייןהזו

הביולוגיתהאם-אימהותשתיישמאומץלכלכי,הואמובןאך.המשפטיההיבטאתאםכי
המאומציםביןהמשפטיהקשראתבהכרחמבטלאינואףהאימוץוצו-המאמצתוהאם

,פתוחבאימוץ,16בסעיף,1981-א"תשמ,ילדיםאימוץתוקמכירכך,הביולוגייםלהוריהם
ביטויואתמוצאזהקשר.הביולוגיתלמשפחתםמאומציםילדיםביןהקשרנשמרשבגדרו
רשומיםהמאמציםההוריםוהןהביולוגייםההוריםהן,לישהובהרוכפי,האוכלוסיןבמרשם

שתיקרי,כאןמהמצבמהותיתשונהפתוחאימוץשלמצבכינטעןאםגם,מכךיתרה,62"בו
אםישנהפתוחאימוץשלבמקרהואילו,כזוגוהיותכאימהותזמניתבומתפקדותהאימהות
עמוהקשראתמנתקתולאהילדאתמבקרתאשרנוספתאםעלבידיעההילדאתהמגדלת

חוק,כלשהיציבורבתקנתפגיעהמשוםפהשאיןהרי,(בפועלאותומגדלתשאינהאף)

גם,כך.הורות63של"הרגילמודל"בדבקדווקאולאואימוץשלשונותצורותמתירהאימוץ
עדייןאבל"הרגיל"מהמודלכחריגלהיחשביכולכזוגהחיותנשיםשתישלכזהאימוץ

.לאימוץחוקיתכאפשרות
ביותרהחשובהדבר?אכיפתו-אימאשריותרהציבורבתקנתתפגעהדיןפסקאכיפתהאם
פוגעיםשמאאואתרתציבורבתקנתיותרפוגעיםאנואיןאכןאםהואהשניבשלבלבדיקה

שירותלחוק21סעיף;(השמותחוק:להלן)1956-ז"תשט,השמותלחוק16סעיף:ראובלבדלדוגמא58

-בצבאהקבעשירותחוק:להלן)1985-ה"תשמ,[משולבנוסח](גימלאות)לישראלהגנה-בצבאהקבע
.1970-ל"תש,[משולבנוסח](גימלאות)המדינהשירותלחוק(1)(א)4סעיף:(לישראלהגנה

ביתפסקשבומקרה,נזיקיןבדיני"התלויה"לזכויותבנוגעהדיןפסק,האחרונהמהשנהלדוגמא59
ראו,הנזיקיןבפקודת"זוגבן"המונהמסגרתבתוך"בציבורהידועה"אתלכלולישכיהעליוןהמשפט

(4199עליוןתקדין,(פורסםטרם)דרכיםתאונותנפגעילפיצויקוו-קרנית'נלינדווץ97/2000א"ע

.(לינדורןעניין:להלן)84
התייחסותי."אזרחיתנשואים"כאו"נשואים"כבציבורהידועיםאתרואההישראליהמשפטאין,להבהיר60

.בהמשךזהלענייןוראו,השניםבמהלךשהשתנתהכפי,חילונית-תית-החםהתפיסהלגביורקאךהנה
:85,94(לאתד"פ,אלמוני'נפלמונית76/614א"בע,(דאזכתוארו)שמגרהשופטדבריאתראו61

המיוהדותהחייםולהשקפותעולםלתפיסותבבואהשהםהנושאיםביןהיאהציבורתקנתשלהסוגיה"
."נתונהלאומיתאוחברתיתלמסגרת

.375'בע,1הערהלעיל,קדיש-ברנרעניין62
שהיא"רגילהלא"הורות:והןדוגמאותשתיאצייןכעתכברברם,הבאבפרקיותרמעטיפותחזהנושא63

.רווקידיעלואימוץבגירשלאימוץ

231ב"תשסןזהמשפט



גולדשמידטחנן

-אישלבמקרה,הזוגבנותשלהילדוכןהמאמצתהאםכאן,פלוניאדםשלבזכותואנו
בסביבה,אימהותלשתיכבןהוכרשהילדמסוימתתקופהלאחר,הזר64הדיןפסקאכיפת
כמו.הורית-חדלאםילדלהיותייהפךהואלישראלבמעבר,קליפורניהבמדינתלוהקרובה

פסקשלהאכיפה-איברגעממנהיילקההמאמצתלאםשניתןההורהמעמד,אופןבאותו,כן
ממדינההמעברבעתיישמרהאישישמעמדואדםשלבזכותוזופגיעהכינדמה,הדין

לבלשיםיש,אימהותשתישלבהורותההכרהשלהציבורבתקנתהפגיעהעלעולהלמדינה
לאותונשיםשתישלבהורותההכרהעלאלא,לסביתבזוגיותהכרהעלכאןמדוברשאין
לזכוריש,כזובזוגיותהלקיתהכרהשללכיווןגדולבצעדשמדוברלומרניתןכיאם,ילד

בנישואיןל"בחושנישאיהודיםזוגשלהאישיהמעמדעלבשמירההתומכותהטענותשאחת
.כאןלמצבדומה,האוכלוסיןבמרשםכנשואיםהזוגבנישלדאזבמעמדההכרה,אזרחיים

שבאמצעותההדרךזו,זאתעם.ורה65שיפוטיתבערכאהכברשאושרמצבמאשריםאנוכאןגם
,השניםכלל"בחוהאזרחייםהנישואיןבסוגייתמלדוןלהימנעהצליחהישראליהמשפט
,מינית-החדלהורותמלהתייחסבהימנעותו,כעתגם"תרגיל"אותועלהואתוזרולמעשה

.תקף66הדבראםלשאלהלהיכנסמבלי,בלבדהרישוםלאישוראלא
שישהטענההיאש"קד"ברנרבעניין"להיותאמורשהיההמשפטידיון"בהעיקריתהטענה
כאןמדוברהיהלאאםגם.ילדםכלפישלהםההורותלביןההוריםשלהזוגיותביןלהבחין
שלבמקרהבלבדאחתשאלהעצמנואתלשאולאמוריםאנו,אימוץשקובעזרדיןבפסק
להתפתחותהדרושהמינימוםאתלותעניקאשרסביבהלילדמספקיםאנוהאם:אימוץ
זהובמקרה,המשפחהבמסגרתייעשהשהדברמעדיפיםאנו,כמדינה?ורגשיתפיזית,תקינה
התערבותאתמחייבתזושמסגרתוכיוון,וילדןלסביותנשיםשתישלהיאהמשפחהמסגרת
יש.זאתבדיוקלבדוקאמורההמשפטשמערכתהרי,אימוץשלבשאלההמשפטמערכת

,533(2)לגד"פ,שיף'נלוקמן76/798א"בע,אלוןלנשיאהמשנהשלהיפיםדבריואתזהלענייןראו64
הזכותאכיפתולכן...היאנטעהזושזכותמשום...זכותועלמלבואמתובעלמנועאנומשבאים":563

הציבור4ת~תעלהשמירהשכרשלחשבונוהיטבלחשב,לדעתי,עלינושומה,הציבורתקנתאתנוגדת
אםורק.,.בהישציבורתקנתמשוםהיאאףעליהשהשמירה,אדםשלבזכותוהפגיעהשלהפסדהכנגד

."פיה-עלהולכין-אחרתציבורתקנתומכריעהעולהאחתציבורשתקנתהואודאי
ל"בחונישואיהםשבזמןיהודיםשלמצבםביןהאבחנהעלמדבריםאנועתיותרמורכבתהופכתהשאלה65

איני.המדינהאזרחיהיוכןל"בחונישואיהםשכזמןיהודיםשלמצבםלביןישראלמדינתאזרחיהיולא
הללוהמקריםבשני,האחת:קצרותהערותבשתיואסתפק,זהבנושאהקורהלעובילהיכנסרוצה

,השנייה.מלאבאופןבנישואיןלהכירישבשניהםולתפיסתי,כדיןייעשההאוכלוסיןבמרשםהרישום
.לעיל11בהערהוההפניותהמתומצתתהתייחסותיראו

במרשםהנישואיןמעמדשלמושלםהלאהרישוםביןאנלוגיהלעשותקשה,נטעןשכברכפיאך66
חוקסעיפיביןבהבדלהדיוןראו,כאןשנעשהכפי,ההוריםשמותשלהרישוםמעמדלביןהאוכלוסין

מעורביםנישואיןרישוםשלהנושאכילזכורעלינו,כןכמו.לכןקודםזהלענייןהאוכלוסיןמרשם
פונקבענייןהדיןפסקמתןברגע.אחורהשניםעשרות,והופסק,בוהחלשהדיוןמשפטינושאהואל"בחו

אותםתקפותשאלתאתלשאולמבלי,עתהועדמאזזוהלכהעללהישעןהנטייהובעצםשהמסנגר
בוגרתהישראליתשההברהדומניהמילניוםתהילתעם.זובשאלההדיוןהופסקלמעשה,נישואין
.מחדשזובשאלהלדוןמספיק
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בתעםקשריהמשאלתבמנותקהילדכלפיהזוגמבנותאחתכלשלההורותאתלבדוק
שיקולפיעלמוכרעתלהיותאמורהוהיא,רלוונטיתההורותרקאימוץשלבמקרה,זוגתה

אינה"מיניים-הדנישואין"שלבשאלהציבורתקנתשאףמכריעכשיקול"הילדטובת"
למשל,הזוגבניביןכלכליותבשאלותהעוסקיםהמקריםמכלבשונהכמובןזאת.להיכולה
.ביניהםהממוןיחסילמערכת"זוגבני"דרישתמקיימתהומוסקסואליתזוגיותהאם

הציבורתקנת.נשיםלזוגאימוץשאישרזרדיןפסקכאןניתן,אלונקודותלסיכום
,לאימוץבנוגעהציבורת47תלשאלתמוגבלתהיאזהדיןפסקמאישורהנפגעתהישראלית
הילדושלההורהשלהבסיסבזכויותלפגיעהזאתמשוויםאנואםלבטח,רבהאינהוהפגיעה

נאשרלאמדועסיבהשוםאין.אחרתלמדינהבמעברמהםנשללאחתבמדינהמעמדםאשר
זהלעניין,עצמהמינית-ההדלזוגיותבנוגעדברלקבועמבלי,שהואכפיהזרהדיןפסקאת

'ניקותהשלדיןבפסקקיסטרהשופט407י,שניםעשרותלפניכברשנאמרודבריםיפים
:השבעיםבשנותברגמן

כילומרואיןהמתעוררותלבעיותמשלהפתרונותמוצאתמשפטשיטתכל"
לשיטההמורגליםאנשיםאמנם.מוסרי-בלתיהואאחרתשיטהלפיפתרון
כללאאבלאחרתמשפטבשיטתשננקטוההסדריםעללהתפלאיכוליםאחת
לארץ-מחוץדין-פסקנפסולתמידולאלארץ-בחוץפסולאצלנושבטלמה

,67"אחרתשיטהשאצלנוכךבשל

השפטישלטהר.8

הזוגיותפושגשינוי.א.8
,בלבדהרישוםבשאלתעסקקדיש-ברנרבענייןהדיןפסק,כהעדלהראותשניסיתיכפי
פסקאישורעלנדבראםגם,שלמנגרפונקלענייןאנלוגיהבאמצעותנפסקהבוהרובודעת
למולציבורבת47תדיוןשלברמהאנונשאריםעדיין,המשפטבביתדיוןשלבדרךהזרהדין

אינהואף,הדיןמפסקהלקשאינה,יותרהרהבההשאלה.האזרחשליסודבוכויותפגיעה
,בכךעסקלאזהדיןפסק.בישראלהזוגיותמושגשינוישאלתהיא,ממנוחלקלהיותאמורה

.כאןנעשהוכך,בכךדיוןלעודדלפחותאוזובשאלהדיוןלפתוחהיהאמורהואאך
כזוזוגיותהאם?מינית-הדזוגיותגםכוללהואוכעת,בישראלהזוגיותמושגהשתנההאם

שברצוניההשובותהשאלותשתיאלו?הישראליהאימוץתוקעלמדבריםאנוכאשראפשרית
,העיקריתטענתיאתלהעלותאוכלאלולשאלותהתשובותבמסגרת.בעניינןמעטלהרחיב
אנוחייבים,בפרט"אימוץצו"אישורובמסגרת,בכללאימוץבמסגרת,כאמור,לפיה

ולאאלההוריםאצלהילדטובתבשאלת,ההורותבשאלת:בלבדאחדבשיקוללהתמקד
.ביותרהנכונהבדרך"הילדטובת"שמירתלהיותחייבתשלנוהמבטנקודת,ביניהםביחסים
,מיני-חדזוגאצלביותרהטובהבצורההמטרהתתממשבהםמקריםיהיו,כלליבאופן
הואהואהאימוץשאישורלכולבריכיודומני,קדיש-ברנרהזוגבנותבמקרהפרטיובאופן
,הנכוןהפתרון

.757,776(2,כטר"פ,ברגמן'נףףתהשל74/682א"ע61
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נורמותהן,הישראליתהחברהשלזהובמקרה,נתונהחברהשלהחברתיותהנורמות
דרךאתרבהבמידהקובעותאשרהנורמותהןאלונורמות.העת68כלומתעצבותמתגבשות
מעצבהמשפט.בחברההמשפטסדריכללעלהשפעתןומכאןהפסיקהדרךואתהחקיקה
בקצבהעתכלומשתנותמתעצבותעצמןוהן,השולטותהחברתיותהנורמותפיעלעצמו

מושפעבישראלבמשפטהזוגיותמושגגם.בחברהמןוהמנהגיםהפרטיםתפיסותפיעלאיטי
ושינוימהפכותעברשהואלראותוניתן,זהבענייןהשונותהחברתיותמהנורמותרבות

הרלוונטיהדתיהדיןפיעלנישואיןשלאחתחוקיתרשומהזוגיותשלממצבכאשר,מהותי
האזרחייםוהנישואין,"נישואיןכמעט"שללדרגהעד"בציבורידועים"המושגהתפתח

יתרלהרהיבהמקוםזהלא,בישראלרביםלזוגותנגישהאלטרנטיבהלהיותנהפכול"בחו
ספקואץ,הישראליתבחוקרבותמופיע"בציבורידועים"המושגאבל,זהבנושאהמידהעל

זכויות"בציבורידועים"למעניקיםהחוקיםרוב,האחרונותהשניםבמהלךהתפתחשהוא
אףאנו.(הירושהוחוקהשמותחוק)נוספותזכויותהמעניקיםחוקיםגםישאך,כלכליות
הזכויותמערךאתומרחיבים"בציבורידועים"המוסדאתהמעצביםדיןפסקימוצאים
,נשואיםזוגבבנידנהשבמקורה,השיתוףחזקתבהחלתהחל:זהלמעמדהנלווהוהחובות

72"בציבורידועים"זוגבנישלמזונותהסכמיאישורדרך,71"בציבורידועים"זוגבניעל

"תלויים"זכויותלהכרתבנוגעעתהזהשראינוכפי,אנובימינוההתפתחותבהמשךוכלה
,73"בציבורידועים"זוגבנישל

מעברבהרבהרחבהזושסוגיההרי,השונותבמדינותהמשפטעלולהשפעתןתיות-הםלנקמותבנוגע68
החלטותקבלת,משפטלביןחברתיותנורמותביןלחיבורבנוגע,זאתעם.ולהיקפוהמאמרלמטרות
ההפניותאתומשם,הבאהמקוםמראהאתלדוגמאראו,לסביות-הומומשפחותידיעלואימוץשיפוטיות
of010)1Social:הנוספות Norms and Judicial Decisionmaling: Examining the"1ח].T.E

739(1999).Rev.1.Colum99"Sex Adoption Cases-588[0ח]Narratives.
פוקוהצרפתיהפילוסוףאתמצטטתהיאכאשר,זהבענייןיפהמקוםלמראהמפנהדורנרהשופטת69

עניין:להלן,749,777-778(מחתד"פ,דנילוביונגדבעאםלישראלאוירנתיביעל-אל94/721צ"בבג
,'הנורמאלי',המקובלאתהמשקפות-החברתיותהנורמותהשפעתעלעמד...פוקומישל":(דנילוביץ
הטרנצנדנטיים(המשפטיותהנורמות)החוקיםהפעלתעל-לחברהומחברהלעתמעתוהמשתנות

עליהםוכופה-והטקסטהחוק-אחריםלכוחותמתווסףהחברתיותהנורמותשלכוחן'...והפורמאליים
כיוון,פורמאלישוויוןעלהמושתתמשטרבתוךהיטבפועלההברתיותהנורמותכוח...חדשותהגבלות
."'אינדיווידואליותהבחנותהשוויונייםהכלליםלתוךמחדירשהוא

נוסח]הדיירהגנתלהוק1סעיף;(הירושהתוק:להלן)1965-ה"תשכ,הירושהלחוק(ג)57-ו55סעיפים70
,(בתשלוםאיחורבעדפיצוי)הקיצבאותחוק;1963-ג"תשכ,פיטורים-פיצוייחוק;1972-ב"תשל,[משולב
.1991-א"תשנ,במשפחהאלימותלמניעתלחוק1סעיף;1984-ד"תשמ

.443(לחסד"פ,פרידמן'נשחר80/52א"עאתזהלענייןראו71
מזונותהסכםלעניין(דאזכתוארו)ברקהשופטהדגיש529,532(1)לזד"פ,כהן'נודמנו82/805א"בע72

מסוימותזכויותהמעניקה,הענפההחקיקהלאחרכיום":הציבורתקנתשלבהיבט,בציבורידועים
בנישביןביחסיםהציבורטובתאתנוגדיהא...כי,לטעוןמקוםאיןשוב,שלישיצדכלפיבציבורלידועה

."עצמםלביןבינםהזוג
.68הערהלעיל73
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מהתלותלהתעלםשלאהמחוקקרצוןהיה"בציבורידועים"המושגליצירתהבסיס
גםהשניםעםהורחבזהבסיסאך,בצוותא74החייםבוגריםשניביןשנוצרההסוציאלית

לנישואין"אלטרנטיבהמעין"כ,המשפטביתמתפיסתבשונה,ישראלית-החברתיתלתפיסה
החברתיותהנורמותשלההשפעהאתמבליטהואף,זאתשממחישההדוגמא.הדתיהחוקפיעל
.זוגבניביןממוןהסכמישלהדוגמאהיא,זהמושגשלבהתפתחותהמשפטיותהנורמותעל
ביןפירודשלבמקרההרכושחלוקתאתקובע751973-ג"תשל,זוגבנימןממוןיחסיחוק

ברור,"נשואיםזוגבני"עלולא"זוגבני"עלמדבריםוסעיפיושהחוקאף.נשואיםזוגבני
עוסקזהבהוקשלםפרק.בפסיקה76החוקפורשגםוכך,נשואיםזוגבניעלשמדובר

אתקובעאשרהסכם,הנישואיןבוסןאוהנישואיןלפני"ממוןהסכם"עללחתוםבאפשרות
בנוגעמתגרשיםזוגבניביןהעזהסכסוךנמנעוכך,פירודשלבמקרההרכושחלוקת
בפנילאישורהניתן,כוהממוןשהסכםמפורשותקבעההפסיקה.המשותףרכושםלחלוקת

להחילהניסיון.בקרובלהינשאהעומדיםאונשואיםזוגבנישלורקאךהוא,המשפטבית
מתהליךחלק,מזמןלאעדהחוקחקיקתמאזצלחלא"בציבורידועים"זוגבניעלזאת

לעניינימשפטבתי"הקמתהואהישראליבחוק"משפחהדיני"נושאשעוברהשינוי
.המשפטבתישלאחרתהתייחסותמחייבבמשפחהשמקורושסכסוךבתפיסה,77"משפחה

למצואמענייןאך,משפתהלענייניהמשפטבתישלהחשובבנושאלהרחיבהמקוםכאןלא
."בציבורידועים"הלענייןהמשפטבתישלבהתייחסותלשינויגםגרםזההתייחסותששינוי
נקבעאביב-בתלהמחוזיהמשפטבביתפורתהנשיאסגןידיעללאחרונהשניתןדיןבפסק

הסכםלאשר"בציבורידועים"לגםלאפשרישהמשפטביתתפיסתשלהשינוילאורכי
בפרטממוןוהסכמיעצמוהחוק:טחותיפההשינוי.משפחה78לענייניהמשפטבביתממון
,בציבורידועים,ממוןהסכםדרך,ממוןיחסילחוקהוכנסווכעתבלבדנשואיםנחלתהיו

."נשואיםכמעט"כמעין
בפקודת,בישראל79השניםבמהלךלחלוטיןפניהשינתההומוסקסואליותכלפיהגישהגם

:159(אכרך,ה"תשנ,שנייהמהדורה)בישראלחטשפחהדיניבספרושיפמן'פשקובעכפי74

המחוקקרצוןבשל,כלכלייםחוקיםלעניןהיא'כנשואיםבציבורידועים'בההכרהעיקרשאכן,דומה"
."הצדדיםביןבפועלשנוצרההסוציאליתהתלותמןלהתעלםשלא

.(ממוןיחסיחוק:להלן)1973-ג"תשל,זוגבניביןממוןיחסיחוק75
רקחלממוןיחסישהוקמפורשותנקבעשם,673(1)לטר"פ,ם"יף'נטק82/640א"עאתלמשלראו76

.(כהןעניין:להלן)נשואיםעל
.משפחהלענייניהמשפטביתלחוק2סעיף77
,פורתהנשיאסגןבוחרבהשהדרךמידלהבהיריש.(פורסםלא)מ"הי'נפלוני00/1002(א"ת)מ"ע78

ודרך1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתיחוקדרךהנה,בציבורידועיםביןממוןהסכםלאשר

יחסיחוקשלההתייחסותודרךההגדרותדרךולאמשפחהלענייניהמשפטביתהקמתמאחוריהרציונל
בערכאותמקריםקיימיםכיוכןזהבנושאהעליוןהמשפטלביתערעורהוגשכילזכוריש,כןכמו.ממון

.אחרתבהםשנפסקנמוכות
השונההמצבשלטובהסקירהלמצואניתןאלובעמודים.777-781'בע,69הערהלעיל,דנילובי7עניין79

במשפטלהתפתחותבנוגע.בעולםהומוסקסואליםכלפיבגישהוההתפתחות,בעולםשונותמדינותבין

,להלןראו,הישראלי
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מיןיחסי)זכרמשכב,אותהשהמשיךהישראליהעונשיןן8ובחוק,המנדטוריהפלילי80החוק
מאסרשנותעשרעדשלאפשריתענישהשבצדהפליליתעברההייתה(הומוסקסואליים

,ישראלבמדינתמעולםנאכףלאהפליליבחוקזהאיסור.(סדוםמעשהשלהסעיףבמסגרת)

העליוןהמשפטביתאתלמצואניתןהעשריםהמאהשלהמוקדמותהשישיםבשנותוכבר
החברה,82"זמננובתמדינהשלהעונשיןבדיני[אלועברותשל]מקומןאין"כיקובע

האיסוראתהכוללוהסעיףלהומוסקסואליותבנוגעהתפיסותאתלעצבהמשיכההישראלית

אתזהבתיקוןלראותניתן.831988בשנתלחלוטיןבוטללהומוסקסואליםבנוגעהפלילי
הדיןכימלאבפהאמרהאשר,שניםבאותןהומוסקסואליותכלפיהישראליתהתברהגישת

ובודקיםטמשיכיםאנוכאשר.ההומוסקסואלית84לזוגיותבשלילהמתייחסאינוהישראלי
המשיכהלהומוסקסואליותשההתייחסותספקאין,זהבנושאהישראליתהחברהשלהגישהאת

להתייחסהציבוראתלשכנעבניסיוןפועלתהישראליתלסבית-ההומווהקהילה,להשתנות
.8511לווגינהובשוויוניותסלחנותביתר

.1936,הפליליהחוקפקידת80
.העונשיףחיק:ולהלן1977-ז"תשל,העונשיןלחוקט)347סעיף81
תרם-בםכהןחייםהשופט.225,238יחמיד"פ,ומאם'נימי-בז63/224פ"בעכהןחייםהשופטדברי82

בביתלשופטמינויולפני,לממשלהמשפטייועץבהיותוכאשר,זהדיןפסקלפניגםרבותזהלעניין
.להומוסקסואליםבנוגעבחוקזהסעיףלאכוףשלאהורה,העליוןהמשפט

.62ת"ס,1977-ז"תשל,העונשיןחוק83
אותולביטולהחוקבהצעתבדיוןוירשובסקיהכנסתחברדברימובאים,119,1990,1034כרךכ"בד84

לאנשיםומאפשריםהנאורבעולםהיוםהמקובליםהכלליםאתבעצםמקיימיםאנחנוזהידי-על":סעיף
הבאתאתראוכן."כךבגללמקופחיםלהיותולאכךבגלללסבולולא,המיניותנטיותיהםלפילחיות
הדין"יונאי'י;779-784'בע,69הערהלעיל,דנילוביובענייןדורנרהשופטתאצלמלאבאופןהנושא

ניתןבו,531(ח"תשנ-ז"תשנ)דוממהללמשפט"לסוציולוגיההיסטוריהבין-מינית-הדנטייהבדבר
אתשםלראותכדאי,כןכמו.זוחקיקהלשינוילמאבקבנוגעיותרומלאהמדויקתהיסטוריהלמצוא
.ואחריםזהחקיקהשינויהמסבירמשפטי-הסוציולוגיהמודללגבי-המהםשלהמעניינתההצעה

בצורהדווקאולאושונותבצורותהישראליבמשפטזכרמשכבעלהאיסורביטולאתלפרשניתןכיברור85
כאןובכוונתי,זהבנושאלפנינועודארוכהדרך.זולזוגיותבשלילהמתייחסאינוהישראליהציבורלפיה
-בתי"הראל'א,במאמרו.זוחקיקהבשינויביטוילידיהבאשינוי,ה-בחםשחלהשינויאתלצייןרק

'פרופטוען,785(ח"תשנ-ז"תשנ)דוממתפלמשפט"?סובלנותאוכבוד-והומוסקסואליותהמשפט
זכויותלשמירתשוניםגופיםשלהעתירהלקבלתבנוגעהמשפטביתשלבפסיקהלראותאיןכיהראל
הלימודיתבטלוויזיה"פתוחיםקלפים"התכניתשלשידורהלמנועהחינוךשרהחלטתכנגדהאזרח
,החינוךשר'נהפרסזכויותלשמירתהאשדה97/273צ"בג)ולסביותהומוסקסואליםנוערבבנישעסקה

המשפטביתבגישתדרמטישינוימשום((הפרטזכויותלשמירתהאגודהעניין:להלן)822(נאתד"פ
חייםאורחות"כלפיסובלנותשלבערכיםזולפסיקההבסיסאתרואההראל.הומוסקסואליותכלפי

אתרואהגםהוא.הומוסקסואליחייםאורחאותוכלפיכבודשלכבסיסולא"לגינויוראוייםפסולים
למעשההואמכירבה,"המנוצחיםפיוסעקרון"שלהרטוריקהעלכנשענתשםקדמיהשופטפסיקת

השופטהיהחייב,זולגיטימיותבהינתן.ההומוסקסואליותאתהמגנה,העמדהשלהציבוריתבלגיטימיות"
,ההומוסקסואליותנגדהלוחמיםאתדהיינו,דלזכניתשידוראתלמנועקיוואשר,אלואתלפייסקדמי
שלוולביקורתאנימצטרף,791'בע,שם,הראל."עולמםתפיסתאתהאוהדת,ברטוריקהשימושתוך

בתודעה":לעילשציינתיהשינויעלהמעידיםלדבריוגםהלבבכלאנימצטרףסים,וופסיקהעלהראל
הקהילהשללשוויוןבמאבקציון-נקודותשלזולשורהפתוחיםקלפיםצ"בגמצטרףהציבורית

הציבוריוהאפקטדווקאקדמיהשופטידי-עלהעתירהקבלתכישיאמרויש.,.והלסביתההומוסקסואלית
.786'בע,שם."החשוביםהם-הםהההלטהשל
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מקבליםאינםבהברההלקיםאםגם,הישראליתבחברהקיימתמינית-הדזוגיות,כןאם
לצייןניתן.לעניינםהמשפטשלההתייחסותומכאןשונותזכויותדורשתזוזוגיות,זאת

ניתנובמסגרתו,כברשהוזכרהמפורסםדנילוביץמעניין,בלבדלדוגמאמקריםמספר
במקרהניתנותשהיוזכויותאותן,על-אלבחברתדיילשלהומוסקסואלזוגלבןזכויות
בנישלבעניינםהדיןפסקדרך,בחמיהדיילאותושלבציבורידועהאישהעלמדוברשהיה
לזכויותהומוסקסואלשלזכותוהוכרהשבו,התשעיםשנותבתחילתומייזל86שטיינרהזוג

משווהאשרכלליבחוקגורפתבהכרהמדובראין,זאתעם.ועוד87,הצבאכלפישאירים
למרות,ההטרוסקסואלהזוגבןלזכויותההומוסקסואלהזוגבןזכויותאתדברשלבסופו
דרךעל,זהיסוד-חוק,זהלמאבקוהירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשהעניקהגדולהההקלה

,לכבודמהזכותנפרדבלתיכחלקלשוויוןבזכותמכיר,בעקבותיווהפסיקההפרשנות
הטרוסקסואליםזוגלבניהמוענקתזכותשלמקרהבכל.זהיסוד-בהוקמפורשותהמופיעה

עצמואתמוצאלעתיםאשר,הומוסקסואליםזוגלבניזכותאותהלקבלתמאבקנפתח
.וחירותו88האדםכבוד:יסוד-חוקעלהיאההישענותכאשר,משפטבביתבדיוןמסתיים
,הומוסקסואליםזוגבניידיעלבישראלהאימוץזכותאפשריתאם,השנייההשאלהלגבי
בענייןדורנרהשופטתשקבעהכפי,המיניתנטייתםלאוראדםבניביןלהפלותאיןכיברור

זוג-בןלביןהומוסקסואליזוג-בןביןהבהנהתיעשהלא":התכליתמבחןפיעלדנילוביץ

.244(1)97עליוןתקדין,(פורסםטרם)הבטחוןשר'נשבכינר96/5398צ"בג86
גםקיימים,זאתעם.יחסיתנרחבפרסוםכרמקבליםהעליוןהמשפטבביתלדיוןשממעיםהדברים87

במסגרתמעמדהמאפשרתהפניםמשרדמדיניותלמשלכמו,כזהלדיוןעוברעוד"נסגרים"אשרנושאים
בנישלהמקרהגם.הטרוסקסואליםזוגבבנילמקובלבדומה,מיןמאותוזוגלבניגםמשפחותאיחודשל

זוגבןשלבעניינושדנועררועדותעלהיהדוברשם.הפסיקהדרךפרסוםקיבללאומייזלשטיינרהזוג
בעקבותותגמוליםגימלאותהביטחוןוממשרדל"מצהותבעבקבעשירותבמהלךשנפטרל"צהקציןשל

מחוץנסגרהעניין,זהבענייןמשפטיותתביעותשהוגשולמרות.שנפטרחיילשל"בציבורידוע"היותו

.הצדדיםביןבפשרההמשפטביתלכותלי
הישענותתוך,ההומוסקסואליםלמעמדביחסכוללתראייהעלמתבססתלאהפסיקהכישובלהדגישיש88

את(דאזכתוארו)ברקלנשיאהמשנהמבססרנילוביובענייןהחשובהדיןבפסק.כללייםעקרונותעל

העתירהלפנישונהזהספציפיחוק.1988-ח"תשמ,בעבודהההזדמנויותשוויוןהוקהוראותעלפסיקתו
.ברקלנשיאהמשנהשלהברורהפסיקתוומכאן,מיניתנטייהמחמתלהפלותהאיסור,2בסעיף,בווהוסף

"זוגבני"שהגדרתבקביעתה,בהרבהרחבהטענהדורנרהשופטתטוענת,הדיזפסקבאותו,לעומתו
המצמצםקדמיהשופטשלהמתנגדתעמדתולמול,ההומוסקסואליתהזוגיותאתגםכוללתזהבמקרה
שללשוויוןהזכות"(יצחקי)טמיר'משלמאמרהראו,כןכמו;בלבדהטרוסקסואליםזוגלבניזוהגדרה

שוויוןתפיסתהיעדרשלזובשאלהבדיוקהדן,94(ס"תש,מההפרקליט"ולסביותהומוסקסואלים
;84הערהלשול,יונאיראועוד;ולסביותהומוסקסואליםלזכויותבנוגעקוהרנטית

of

Descrimination

and the Law11',11ג"?New Era1-IsraelתוHarel "Gay Rights.1

האירופאיהמשפטלביתהפנייהאפשרותלאורבעיקר,באירופההנושאהתפתחותלעניין;(1996)261
Far100?08א4DiscriminationפHomosexualityמ1:לדוגמאראו,לצדק

Bridge

Terrett,5,1י.

Canor ~kEquallty for

:

Lesbians and.1;487(1998).ן.Eu~: Pub4"European Community Law

7?"Male and Female80the European Community Legal Order - They Shall8,Gay Men

273(2000)ofEutwpean and Comperative Ltsw1

.

Jdaastricht
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אתהמגשימותמידה-באמותעומדמיןמאותוהזוג-בניביןהזוגיהקשראם,הטרוסקסואלי
רלוואנטיתהיאהמיניתהנטייהכאשר,זאתלעומת,ההטבהאוהזכותמוענקתשלשמההתכלית

במניעתיהיהלא,ילודהעידודהיאהתכליתאםלמשל,ההטבהתכליתשללהגשמתה
.89"הפליהמשוםהמיןמאותוהזוגמבןההטבה

שאיןכיווןכאןרלוונטיתאינה,זכותכאןנמנעההאם,הפליהפהקיימתהאםהשאלה

שלחובהמולהלהעמידשיש"זכות"פהאין:ילדלאמץ"זכות"ישלאדםכילטעוןבכוונתי
שלקנייניתתפיסהעלהנשענתטענההיאאזרתלכל"אימוץזכות"בדברהטענה,המדינה
להשתמש"זכות"שאיןכפיבדיוקכזוזכותאין-הנאורהעולםמןשעברהטענה,ילדים

הנאורותבמדינותגם-בעםנהוגשהיהכפי,'וכואישייםצרכיםלסיפוק,עבודהככוחבילדים
,הילדשלהיאהזכות,מכךיתרה,המשפחה90אבשלכקניינוהילדעלדוברעת,ביותר

עדולגדילתולהתפתחותוהנדרשכלאתלויספקאשר,תקיןמשפחתיבתאלגדולהזכות
מנתעלבסיסייםתנאיםלספקהובהמוטלתהמדינהעל,עצמוברשותשיעמודבוגרלהיותו
זו,בעצמוואתלספקמצליחאינוהמשפחתישהתאבמצביםובפרט,תיפגעלאהילדשזכות
ללאההוריםמרשותהילדאתלקהתאפשרותהמדינהבידנותניםשאנולכךהסיבותאחת

ולמסור,השונותהרשויותשלהעזרהלמרות,לגדלומסוגליםהםשאיןבמקרים,הסכמתם
,העולםממדינותרבותכמו,הישראליתההברה.אימוץשלבדרך,אחרתמשפחהלידיאותו
שנפגעהבמקרהוזאת,מילדםהוריםניתוקכדיעד,גסהלהתערבותמשפטייםכליםנתנה
המינימוםשהיאתושבתהישראליתשהחברהובאופןבמידה,ולהתפתחלגדולילדשלזכותו

,בישראלילדלכלהמחויבההכרחי
,הומוסקסואלילזוגכזוזכותואין,ילדלאמץהטרוסקסואלילזוג"זכות"פהאין,כןאם
היאהזכות.הפוטנציאלייםההוריםשליסודבזכויותבפגיעהזהבמקרהמדוברשאיןומכאן
שלזכותואתלאפשרמנתעלסמכויותיהאתמפעילההמדינהאיךהיאוהשאלההילדשל

הרלוונטייםהחוקסעיפי.הישראליהאימוץחוקפיעלזאתעושההיאאימוץשלבמקרים,הילד
:הםכאןלדיון

צוליתןמשפטביתרשאיואולם;יהדואשתואישידיעלאלאאימוץאין,3"
לפניאותואימץאוהמאומץהורההואזוגובןאם(1)-יחידלמאמץאימוץ

,"נשויובלתיהמאומץמקרוביהואוהמאמץנפטרוהמאומץהוריאם(2);כן

הדרישהאתמוצאיםאנו,האימוץלהוק3סעיף,לאימוץהרלוונטיהסעיףבפתיהכבר
במקרהיחידמאמץעלמדברסעיףאותוהמשך."יחדואשתואישידיעל"ייעשהשהאימוץ

,ובכלל."זוגבן"שלזהבחוקאוזהבסעיףהגדרהלנוואין,"המאומץהורההואזוגובן"ש
שלפירושבתוקלנואין,שוניםחקיקהדבריממאהבלמעלהמופיע"זוגבן"שהמונחאף

להתפרשאמור"זוגבן"שמפורשותלקבוערצהשהמחוקקבמקרה,זאתעם.עצמו91המושג

.784'בע,69הערהלעיל,דנילוביץעניין89
וםYork-,4,1994):ראוזהלעניין90

~

)Children

'

',-

Rights

10

Properdy

Masonל' From Father

i

.4ן.ע(.
בנושאכילהדגישויש,מיני-חדזוגגםסובלת"זוגבן"הגדרתהאם:הזובשאלהבדיוקדןדנילוביץעניין91

בנוגעדברנקבעשלאהרידנילוביץלטובתהייתההדיןפסקשתוצאתשלמרותכיווןרובדעתאיןזה
."זוגבן"המושגלפירוש
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בצבאהקבעשירותבחוקלדוגמאכמו,לכךדרכיםנמצאו,בצמצוםלמשל,מסוימתבצורה
בשעתאשתושהיתהמי(1)-זהחוקלעניין,נפטרשלשאיריוהםאלה":לישראלהגנה
בעלהשהיהמיאו,שעהאותהעמווגרהכאשתובציבורידועהשהיתהמילרבות,מותו
."(זוגבן:להלן)שעהאותהעמהוגרכבעלהבציבורידועשהיהמילרבות,מותהבשעת
גרואשרואישהגבררקאך,"בציבורידועים"כולל"זוגבן"כילקבועמנתעלוזאת

לראותקשהולכן"זוגבן"לבקשרדברקבעולאהמחוקקשתקכאן,שעה92באותהבצוותא
,לדוגמא,המאומץאםשלבציבורידועשהואיחידמאמץידיעלאימוץיאושרלאמדוע

נשויזוגשלשזוגיותבעובדהבהתחשב,זאת93"מזמין"זהבסעיף"זוגבן"שלהגיסוה
כמו,שםמוסדרתשאינהזוגיותאותההיאאתרתזוגיותוהרי,הסעיףשלברישאמוסדרת
כזהאימוץצולהעניקהמשפטביתרשאי,חריגלבטחשזהאף,בציבורידועיםשלזוגיות
,נשואיםאינםהזוגשבניבמקרהגם,ילדהשלהביולוגיתהאםשהיאאישהשלבציבורלידוע
,בציבורידועים"רק"אלא

ממשעלה"בציבורידועים"זוגבניידיעלאימוץשלזהנושא,זולעמדתיבניגוד,ובכן
ושם,עמיבןהנשיאסגןאצל,בירושליםמשפתהלענייניהמשפטבביתלדיוןלאחרונה
אחרתאישהעםכעתחיואביה,מאמהשהתייתמהילדהעלדוברשם,שונה94תשובהניתנה
האם:כאןשהועלתהזובדיוקהייתהלדיוןהשאלה,נשואיםאינםאך,"בציבורידועים"והם

השופטת."בציבורידועים"גםכוללהאימוץבחוק"זוגבן"ל"ואשתואיש"מבמינוחהשוני
בעיקר,האימוץ95לחוקבנוגע"זוגבן"במושג"בציבורידועה"הכללתנגדמכריעהעמיבן

כללהמחוקקכאשררקבציבורלידועיםזכותניתנתלפיו,הפסיקהשהתוותההקולאור
היאשהכוונההואהמנחההקו,שכזוקביעהאוהגדרהבהיעדר.בהוקהדבראתבמפורש

ההשקפההםזולדעתההמכריעיםהנוספיםהגורמים,96"בלבדכדיןמנישואיןזוגלבן"
בנילנישואיעדזמניכענייןואףנשואיםשלמזהכנחותנתפסבציבורידועיםשלשמעמדם

לאזוגבניעלמדוברכאשרפתותויציבפגיעבמצבהילדשהעמדתהיאראייתהוכן,הזוג97

אפשרותהייתההזוגלבני,זהדיןפסקשלהענייניםבמצב.הילדלטובתאינו,נשואים

.119(ז"תשל)1מהיפשרם"בצבורהידועהזוגבן"שלח'פ'חראו,"זוגבן"הגדרתנושאשלמפורטתלסקירה92
קבעאשר,772'בע,69הערהלעיל,דנילוביץבענייןקדמיהשופטשלהחולקתדעתואתכאןלצייןיש93

קרי,בחברההרווחהמובןאתלולתתישהריהמושגגבולותאתפירשולאהמחוקקסתםבומקוםכי
יכולהקדמיהשופטשלזוהסתייגותשגםלהוסיףיש)ההומוסקסואליתהזוגיותאתכוללשאינוהמונן

.("בחברהרווחמובן"אותולמהובאשרהישראליתהחברהשלהתפיסהשינוייועםהזמןעםלהשתנות
.304(א)משפחהדינים,(פורסםלא)ם"הו'נפלוני(ם-י)97/41אימוץבתיקמדובר94
,270,274-275(נט)ת"תשכמ"פ,מ"%'נפלוני66/79('חי)אימוץבתיקהתעוררלזהדומהמקרה95

הביטויכיהמשפטביתקבעשםגםאמהשלבציבורהידועידיעלקטיןלאימוץבבקשהבודוברכאשר

.כדיןנישאושלאמיאתכוללאינוהאימוץבחוק"זוגבן"
כןכמו":ya'685,76הערהלעיל,כהןבענייןפורתבןלנשיאהמשנהאתמצטטתעמיבןהשופטת96

רוצהואם,בציבור(ידועאו)ידועהמכללאבתוכומקפלאינו'זוגבן'שהמונח,היאפסוקההלכה
."במפורש(שבדיןבהוראהאובהגדרה)אותםלכלולעליו,פלוניתזכותלאלהלהעניקהמחוקק

איבשקובסקי'ואאיבשקובסקי'י,שלישיתמהדורה)נישואיןללאנשותכםבשיבורערדועהדרור-בן'אאתמצטטת97

.321(ג"תשנ,עורכים
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אובייקטיביתמניעהעקבולאהאישיתהתנגדותםעקבכןמעשותנמנעווהם,להתחתןפשוטה

מניעהלביןהמבקשיםשלאידאולוגייםמניעיםביןהקלאסיתההבחנהנעשיתפה,כלשהי
.המשפט98ביתהתערבותאתהמצדיקה,אובייקטיביתמניעה,"אמיתית"

בציבורידועיםשלהאפשרותאתגםכולליםזהבמקרהבציבורידועיםאםהיאהשאלה

,מיןאותובני
,ילדיםשלבאימוץרקהדן,הישראליהאימוץתוקפיעלבגיראימוץשלמענייןבמקרה
:בדיוןכאןלעזורשעשוייםדבריםבינישהשופטתכותבת

המצדיקותמיוחדותבנסיבותמדובראםלבחוןשבבואו,עולהלעילהאמורמן"
אםובראשונהבראשהמשפט-ביתיבדוק,לחוק2בסעיףמהאמורחריגה
המשפט-ביתעליהיה,חיוביתזולשאלההתשובהאם;ילד-הורהביחסימדובר
בסעיףהקבועבחריגשימושתוךאימוץלאפשרישאםהשניבשלבלקבוע

תשתיתויש,ילדים-הוריםיחסימערכתלקיוםכנהכוונהישאם,לחוק25
נתקיימושלכאורההרי,כאלהיחסיםכוננושכברכך-עלהמצביעהמוצקה

ישאםלבחוןיש,'המאומץלטובת'הואהאימוץואם,'מיוחדותנסיבות'
,אימוץ-צושלדרךעלאלהליחסיםחוקיתגושפנקאליתןשלאראויהסיבה

במבחנילהיעזרניתן,האמורהסוגמןהורותיחסישלקיומםבחינתלשם
כיחסיהיחסיםשלהאמיתיאופייםעלללמדנועדוכולםאשר,שוניםעזר

מצויהוההוראה,זהבענייןשלםחקיקתיהסדראיןאצלנו.,,ילדים99-הורים
להיעזרניתן,כן-פי-עלאף.קטיניםלאימוץהנוגעותההוראותמכלולבין

המידה-אמותבחינתלצורךאחרותבמדינותזהלענייןהמקובלתבגישה
,100"'מיוחדותנסיבות'לקביעתהמתאימות

25סעיףפיעלסטייההמאפשרסעיףדרךבאימוץמדובראיןקדיש-ברנרשבענייןאף

הניסוחדרךלהכניסנוכלאםהיאהשאלה:דומהמצבעלמדבריםשאנוהרי,האימוץלחוק
שהוצעהמודלפיעלוזאת,ההומוסקסואלהזוגבןאתגם,"זוגבן"במינות,(1)3סעיףשל
שללשאלהעובריםאנוולכן,הדברשכךספקואין,ילד-הורהיחסיעלמדוברהאם:שם

כךעלהמצביעהמוצקהתשתיתיש[ונכי,ילדים-הוריםיחסימערכתלקיוםכנהכוונה"

ניתןבלבדולדוגמא,"משפחהדיני"שלמקריםמעטבלאכאלההבחנותעשהלצדקהגבוההמשפטבית98
ושלכהןשלפרטייםלקידושיןהשונהההתייחסות)פרסייםקידושיןשללנושאההתייחסותאתלראות
,י-מ'נרוגתינסקי70/450א"עראו.אידאולוגייםממניעיםפרטייםלקידושיןההתייחסותלמולגרושה

רושמילמולהקראיתהעדהשלנישואיןרושמי)נישואיןברושמיההכרהנושאאתוכן,(129(1)כוד"פ
שר'נבישראלמתקימתליהדותומננועהקיץ92/47צ"בבגאלוןהשופטדבריראו.רפורמייםנישואין
.(661,690(2)מגד"פ,הדתות

.160,181-182(נאתד"פ,מ"ה'נפלוני96/7155א"ע99
כימפורשותנקבעבו,האימוץלהוק2מסעיףסטייהעלדוברשם,169'בע,שםגםראו.180'בע,שם100

מהנחיותהמשפטביתשלסטייהמאפשר25סעיף."שנים18לומלאושלאבאדםאלאאימוץאין"
האמור2מסעיףסטייהכולל,מסוימיםסעיפים
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האחרונההשאלה.זולשאלהגםחיוביתלבטתהתשובה,ושוב,"כאלהיחסיםכוננושכבר
ובפרט,הישראליבמשפטלילדיםהנוגעבכלהבסיסיתהשאלההיאזהבמודלשנשאלת
."המאומץלטובת"שהואאימוץעלמדוברהאם,אימוץשלבשאלה
קדיש-ברנרבענייןהדיןבפסקדורנרהשופטתלנושהעניקההדיוןבראשית,שראינוכפי
,הילדטובתעקרוןפיעלללכתמניסיוןנבעהאשרבפסיקהעסקושכולןדוגמאותהופיעו

מעמדולטובתוהילדלזכות.ל"בחושניתןאתראוזהדיןפסקלאכוףניתןלאכאשרגם
האימוץחוקשללבולבהוא"הילדטובת"מושג,האימוץבחוקגםביטוילידיבאאשרעליון

לענייננוביותרהחשובשהסעיףמובן.פעמיםעשרה-שתיםבחוקמופיעוהמושג,הישראלי
לבקשתמשפטביתצוידיעלייעשהאימוץכיהקובעהאימוץחוקשלהפתיחסעיףהוא

לטובתשהםהמשפט-ביתנוכחאםיינתנוזהחוקלפיאחרתההלטהוכלאימוץ"וכימאמץ
בדבר1989משנתהבינלאומיתלאמנה3בסעיףגםנקבעההעיקרוןעליונות."המאומץ
רווחהמוסדותבידיננקטותאםבין,לילדיםהנוגעותהפעולותבכל":הילד101זכויות

,תחיקתייםגופיםאומינהלרשויות,משפטבתיבידיוביןפרטייםאוציבורייםסוציאלית
,02ן"בטעלהראשוןשיקולהילדטובתתהא

:אחרדיןבפסקדורנרהשופטתמפורשותכתבהבענייננו,ושוב

ניתןשבו,האימוץבהוקגםלביטויבאזהמעמד,בכורהמעמדהילדלזכות"
היא,היארגליהעלעומדתהילדשלזוזכותו,..עלמעמדהילדטובתלעקרון
ישותבעלהוא.ההורהשלקניינואינוהילד.ההורהלזכותנספחאינה

,03נ"משלואינטרסיםולו,עצמאית

כדיבלבדבהםשאיןברוראבל,האימוץלחוקהבסיסיםהםהילדטובתועקרוןהילדזכות
,ילדואתולתנךלגדלהיאאזרחכלשלהבסיסיתהזכות,אימוץשלתהליךלתחילתלגרום
לאהילדשבומצבעלשמדוברברגענסוגזהכלל.זובזכותויתערבוהמדינהשרשויותמבלי
אתלגדל"מסוגלים"ההוריםעודכל,אחרובניסוח,זכאיהואלהםהבסיסייםלתנאיםזוכה
.ביתחריותםופוגעתמתערבתהמדינה.ובאחריותםברשותםהילדיישארזהבמקרה,ילדם

"מסוגלותם-אי"לאור,התנגדותםלמרות,הוריומרשותהילדהוצאתידיעלהמשפחה

.(הילדזכויותבדברהאמנה:להלן)221'ע,31א"כ,1989נובמבר20,הילדזכזיותברבדאמנה101
האימוץ"תקופתבתחילתאימוץשלבמקרהלדיוןסוגיהכללהייתהלאהילדשטובתלהיזכרמעניין102

מוצאיםאנוהרומיבחוק.והיווניתהרומיתהחברותשלהקדומהבהיסטוריהלמשל,"המוסדרהמשפטי
הללוהחברותבכל.לאימוץהחברתיתהמקובלותאתוכן,לאימוץבנוגעלראשונההמלאיםההסדריםאת

ח.א.Van:אצללדוגמאראו.במשפחהיישארשרכושוהמשפחהאברצוןעל,ירושהזכויותעלדובר
(1983,Roman Private Law (DurbanחסHistoly

,

and Principlesבהמצוטס:S .L . Sultan "The

""Right of

Homosexuals

'
To .,

Adopt

: Changing Legal Interpretations of 'Parent ' and 'Family

Lastת4/190/ visited([תאה)%)_p3art/110[http .) : //www.tourola~hedu/publications/SuffoWvo

.(2001

'נפלונית82/310א"ע;133,144(3)נד"פ,פלונית'נפלוני94/3798א"בעדורנרהשופטתי-דם103
.48(1)נד"פ,פלונית'נהושם94/7015א"דנ;421,424(לזםד"פ,פ-ה
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אתלגדל"מסוגלים"ההוריםעודכל.האימוץבתוקהקיימתספציפיתעילהפיעל,לגדלו
תעמודעינינומול,מקרהובכל,להתערבמבלי,מאחורלהישאראמורההמדינה,ילדם
,"הילדטובת"תמיד

השיקולהיאהילדטובתכימפורשותהילדזכויותבדברהאמנהקובעתאימוץשלבנושא
שיקולמפנינסוגההציבורתקנתששאלתכך,(הילדזכויותבדברלאמנה21סעיף)המכריע
הנוגדתהחלטהכלתתקבלשלאפירושו"מכריעשיקול"דיוןשלזובמסגרת.הילדטובת
ניתןהילדטובתעםשתיהןהמתיישבותחלופותשתישלבמצבאולם,הילדטובתאת

הילדטובתלעולםהיאהילדטובתזהבהקשר.אחריםשיקוליםפיעלמהןזואתלבחור

ספקאיןכינדמה.הכללי,הערטילאיהילדטובתולא,הזוגבנותשלבנם,הקונקרטי
וזאת,הילדכהוריהנשיםשתירישוםמחייבתקדיש-ברנרהזוגבנותשלבנםשטובת
וכיוצא,ספרולביתלגןרישום,כירורגית-רפואיתהתערבותעלהתימה:רביםלצרכים
אחריםשלאוהוריושלולא,הילדשלהמבטמנקודתלהילקהאמורההילדטובת,בזאת

.עמו04ןהקשוריםהאינטרסיםבכלבטובתוולהתחשבלנסותאמוריםואנו,חשובים
הוריםידיעלואימוץמשמורתשלזולשאלהבנוגעהאמריקאיבמשפטהמצבהואמעניין

הפסיקה,אלהכגוןבמקרים"הילדטובת"לעקרוןהתייחסותקיימתשםבאשר,למביים-הומו

ובתהילת19-ההמאהבשלהיעודמשמורתההלטותשלבמקריםזהבעיקרוןשימושעשתה
המנחההעיקרוןהנוהילדטובתעקרוןכיאזעודנקבע,האגוזבקליפת,0520ן-ההמאה
להיותמההוריםמישלהבסיסיתהזכותעלגוברזהעיקרוןוכי,ילדיםמשמורתשלבמקרה
החלטותיהםאתלבססלנכוןמצאוהאמריקאייםהמשפטשבתיהרי,משכך,משמורןהורה

שיקוליםעירובתוך,ילדיהםאתלגדלההוריםיכולתשלהקריטריוןעלגםאלובנושאים
מהוריםמסוימיםמקדמייםתנאיםלדרישתהמרחקהיהקצרמכאן.בהחלטותמוסרשל
עלגםנשענהשכזומוסרניתתפיסה,ילדיהם106עלמשמורתלהםתאושרטרםלסביים-הומו

לסבי-הומוחייםלאורהילדיםהשיפתלפיהן,קדומותדעותועלהסטראוטיפיתהתפיסה
שאןבתיתפיסת,כיום.בעצמם107מיניים-לחדלהיהפךלהםותגרוםכלכליתבהםתפגע

המיניתההעדפהנושאעלהמקריםבמרביתוההסתכלות,יותרמתקדמתהברית-בארצות
שלבמקריםזאתכל,הילדברווחתממששלפגיעהישבהםבמקריםאךנבחנתההוריםשל

הנשיםשתישלהבינאישיבמעמדדניםאנוקרי,"משפטלאחרדיון"בעוסקיםשאנושובלהדגישיש104
שמדוברהיא"להיותאמורשהיההמשפטידיון"בהעיקריתשטענתילמרותוזאת,בציבורכידועות

ביחסיםולא,אלוהוריםאצלהילדשלבטובתו,ההורותבשאלת:אימוץשלבשאלהבלבדאחדבשיקול
הוריוכלפיהילדשלהמבטנקודתאתישקףאשרהאימוץחוקניסוחבתיקוןצורךויהיהייתכן.מיניהם
.ההוריםביןהקשרשלהמבטנקודתאתולא

Kan26,Chapsky.650(1881):המקרהאתראו105

u

Wood(השופטBrewer

(

Finaly:המקרהאתוכן;

,)Cardozoהשופט),Finaly,240א.ן:429(1925)

Law],1136"Gayעשן.(1991)106 and Lesbian Parents01D.M. Rosenblum CUStOdy Rights

1684,1665.
.אלהרווחותלתפיסותהתייחסותיבהמשךראו107
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משמש"הילדטובת"עקרון,זההאינהכיאם,דומהאימוץשלבמקריםהגישה.:משמורת08

כלשלהמפורשהחוקעלהדעתאתליחןישאולם,האחרוניםבמקריםאףלהכרעהבסיס
קולומביהובמחוזהברית-בארצותהמדינותכלכמעט.האימוץלאפשרותבנוגעומדינהמדינה

ידיעלאימוץשלשהאפשרותמכאן.חוק09ןמכוהיחידהורהידיעלאימוץמתירות
וניתן,תאורטיתאפשרית,זוגובןלביןבינולקשרכלללהתייחסמבלי,יחידהומוסקסואל

מרבית,בנוסף.כאלה110במקריםלאמץלסביים-הומולווגותיותרקלזהיהיהכילהניח

,1[מפורשת1בצורהלאמץלסביים-הומוזוגבניעלאוסריםאינםהשונותבמדינותהאימוץחוקי
כאשר,השונותבמדינותלאימוץבקשותמעטבלאמשפיעגורםמהווההמיניתהנטייהאך

,כלליבאופן.12ן"הילדטובת"עקרוןעםאחדבקנהעולההנטייההאםהיאהנשאלתהשאלה
דיןבתיבהןאשר,וויסקונסיןקונטיקט,קולרדודוגמת,בודדותמדינותישנןכילומרניתן

,1:בחוקיכזהאיסורשאיןלמרות,לאמץיכוליםלאלסביים-הומוזוגותכיקבעולערעורים
,חהומוסקסואלים4ידיעלאימוץלאפשרישכיקבעובהןגבוהיםדיןשבתימדינותמספרלמול
דלמטההמשפטבבתיכזהאימוץלטובתהחלטותמתבצעותבהן,אחרותרבותמדינותולצדן
,אינדיאנה,אורגון,קליפורניה,אלסקהבמדינותנעשההדברכיברור,שבשגרה15ןכעניין

:ילדיםמשמורתשלבשאלותהאמריקאיהמשפטולהתייחסותמיניתלנטייהבנוגע,עודראו108
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.

Adoptions4תפ.
:ראו,ווגובןשלהטבעיהילראתהווגבןיריעלאימוץשלהמקריםאתגםכולליםהאמוריםים-הדב110

"161:102Sultan, supra note.
המאבק.מיניים-חדהוריםידיעלאימוץהאוסרבחוקמפורשאיסורישנושם,פלורידהלמדינתפרט111

לחוקהמנוגדזהאיסורכילקבועהמנסותהעליוןהמשפטלביתתביעותוישנן,הסתייםלאבפלורידה
,102Sultan:שלמאמרהראו,כזהאיסורהיההמפשיר-ניובמדינת.האמריקאית supra note.

tH.0א.sess1999,90(414ן1999):ראו,וחציכשנהלפניבוטלזהאיסור .B

102supra:זהמסוגלפסיקותרבותדוגמאותלמצואאפשר112

;

note,581121;מב~Maxwell

&

:

Mattijssen

109Smith, supra note.
,"הקטיןלטובת"זהיהאשבהםמקריםשישנםלמרותנקבע-הדםובויסקונסיןבקונטיקטכילבלשיםיש%11

ליחידמאפשראינושהחוקכיוון:שבעתייםברורהדברבקונטיקט.החוקללשון-מנוםזהכיבטענה
,אחרתחוקיתמוכרתשותפותאוהמיןאותובניביןהנישואיןענייןיוסדרלאעודשכלהרי,לאמץ

.חוקפיעללאמץהומוסקסואליתקשה
Maxwellש::שלבמאמרםראו,קולומביהומחוזורמונט,יורק-ניו,רסי'ג-ניו,וסטס'מסצבמדינותזאת114

109Snlith, supra note11Mattijssen.
פרסוםאיןהמקריםשבמרביתכיווןבמדויקזאתלקבועקשהכאשר,מדינות21-ל7ביןהןההערכות115

השונותהמדינותלגביאלהונתוניםזאתהערכה.דלמטההמשפטבתישלאלוהחלטותשלברבים
,Smith:שלממאמרםלקוחים ibid!4Mattijssen!4Maxwell.
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במדינותחוקיאימוץמניעתשלבמקריםגם,מקרהבכל.ווושינגטוןטקסס,פנסליבניה
ילדיםמיליוןחמישהלביןוחצימיליוןביןשבפועלכךעלמדברתשההערכההרי,מסוימות

במדינותשהמשפטהרימהמקריםבחלק,לסביים-הומוהוריםאצלהברית-בארצותחיים
"משפחה"ושל"הורות"שלהתפיסהכיונדמה,שראינוכפיכזהאימוץמאפשרהשונות
עודכלוזאת,לסבית-הומולזוגיותובנוגעלאימוץבנוגעהברית-בארצותשניםמזהמשתנה
,116"הילדשללטובתו"הדברשיהאוהצודקתהנכונההדרישהעםאהדבקנההאימוץעולה
אתלאשרהמשפטבתישלנטייהישנה,כזהאימוץמאפשרתהחוקלשוןבהםבמקריםהרי

מעטבלאהברית-בארצותממילאהקייםההורותלסוגגיבויליתןולמעשה,האימוץ117
,מקרים118

ידיעלאימוץלהתירמוכנההייתהלאהישראליתהפסיקהכיראינו,אלונקודותלסיכום

אשרגישה.שונהגישהלאימוץמצויןמקרההואקדיש-בדנדענייןאך,"בציבורידועים"
ידועות"שהןנשיםזוגואף,"בציבורידועים"ידיעלבאימוץהתומכתפסיקהתאפשר
אין,שכן,בשליטתןשאינומצבעלמדוברהזוגבנותשלבמקרה,השנייהשלאחת"בציבור

שני.זרדיןפסקכיאם,דיןפסקזהבענייןניתןכברוכן,זועםזולהתחתןבאפשרותן
הנוגעים,האהרונותבשניםובעיקר,האחרונותהשניםבעשרותקרומאודחשוביםשינויים
זכויותכלפיהישראליתבחברהשהלהשינויהואהראשוןהשינוי.זהבשלבלענייננו

לחשיבותויחסיתמעט)כאןאוזכרשרקהשניהשינוי,להראותשניסיתיכפי,ההומוסקסואלים
טובת"עקרוןכלפיהשינויהוא,ישראליהיותועלבנוסףעולמיכללשינויהואאך,(הרבה

:לדוגמאראו,מינית-תרלהורותבהתייחסות"הילדטובת"עקרוןשללהגדרותבנוגע116
K.M. Eichinger-Swainston "Fox , Fox : Redefining the Best Interest of

I

the Child

Tulsa32"Standardן.ג(1996)57 for Lesbian Mothers and Their Families.
ילדיםאימוןבסוגייתהברית-בארצותלמאבקבנוגעחומרלמצואניתןהבאיםבמקומות,למתעגייגיס117
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Polikoff "This Cild.(1995)1055;א.ס.Rev].ומP
~

ew29"Second Parent Adoptions

-Lesbianתג

:

~

MeetI

the

~

Needs ofl' Children10Does Have

'

Two Mothers: Redefining Parenthood

I

.459(1990).7.1.Geo8ך"Mother and Oeer'

NontraditionalFamilies

,109Smith:שלמאמרםכילצייןמעניין118 supra note!1Mattijssen!8Maxwell,?ומק
בהולנדהקיימתהליברליותבעקבות,בהולנדהמצבלביןהברית-בארצותהמצבביןבהשוואההיתרבין

זהמאמרשללאורהוצאתומיוםכשנהשלאחרכיוון,מעניינתזוהשוואה.הברית-מארצותובחלקים
זוגותשלמלאיםאזרחייםנישואיןהמאפשרתבעולםהיחידההמדינהזווכיום,בהולנדהחוקהשתנה

שלהמצבאתמשווה,(107-33'מסחקיקהשינוי)2000בספטמברשעברההולנדיהחוק.מיניים-חד
מאפשרהיתרובין,כנשואיםלמעמדםהנוגעבכלהומוסקסואליםזוטתשללמצבהטרוסקסואליםזוגות
.ידםעלאימוץ
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בחברה,ילדיםכלפילהתייחסותנוהנוגעבכלמכריעכשיקולוהעמדתוהעצמתו,"הילד
ובעיקר,שונהזוגיותוכלפינישואיןכלפיהישראליתהחברהבנורמותהשינוי.ובמשפט

זוגבניאותםכלהכנסתאת,דעתילעניות,מחייב,"בציבורהידועים"מושגמסגרתכלפי
"בציבורידועים"שלההגדרה."בציבורהידועים"מטרייתתחתמלהתחתןמנועיםאשר

,ספורדיתבצורהאומנם,הישראליתבפסיקה,פקסודה,נקלטהכברמיןאותובנישלבמקרה

שאיןהרי,הילדזכויותלענייןגםמחויביםשאנוכיוון.דנילוביץבענייןלמשל,שראינוכפי
והמשפט,בפועלגדלהואשבהבמסגרתלגדולילדשלזכותותיפגעבומצבכנכוןרואהאני

אישראשרדיןפסקקייםכברזהבמקרהכילשכוחאסור,בנוסף,"קיימתלא"כעליהיכריז
להתעלםראויזהאין,בעולםהמתקדמותהמדינותבקהילתחבריםובהיותנו,האימוץאת

הילד,לזכוריש,לכךטובהסיבהללא,אחרתבמדינהשהתבצעהחוקיתמשפטיתמפעולה
,בכך19ןתכירלאהמדינהאםגם,קדיש-ברנרהזוגבנותבביתהקיימתבמסגרתויחונךיגדל

,מכאן.ילדיםלאותםמיותרסבלגורמתרקזובמסגרתמלדוןהישראליהמשפטהימנעות
הייתי,הומוסקסואליםזוגלבנישונותזכויותהתקבלובהםספורדייםדיןלפסקיבדומה
ידועים"גםשיכלולכךהאימוץבחוק"זוגבן"המושגהרהבתלכדיכיווןבאותוממשיך
בענייןברקהנשיאדברי,לראיה,בפרט,מיןאותובני"בציבורידועים"ו,בכלל,"בציבור
:אחר

קבועאינו-'זוגובן'הדיבורכגון-שבתוקלדיבורליתןשישהמובן,אכן"
במציאותהשינויעם.משתניםוההיים,מהחייםחלקהואהחוק,לעולמיםועומד

משתנהמשמעותהאך,מכונהעלעומדתגהוקלשון.החוקהבנתגםמשתנה
,120"'המשתניםהחייםתנאי'עם

ההורהשלזוגבןידיעלאימוץלאפשרישדעתילעניות:כפולההיאכאןהטענהלמעשה
ויש,השנישלאהד"בציבורידועים"והםנשואיםאינםהזוגשבניבמקרהגםהביולוגי
לבדיקהובהתאם,"בציבורידועים"והםבמקרה,מיןאותובניזוגלבניגםזאתלאשר
שלבהקשריםהעיקריתהמבטנקודתכאשר,הילדטובתלעקרוןבהתאםנעשהשהדבר
בוהמצבאתלדוגמאניקח.עצמוהילדשללהיותצריכהילדשלבגורלוהמכריעיםאימוץ

מעונייניםשאינםכיוון,ל"בחואזרחייםבנישואיןנישאוישראלמדינתאזרחייהודיםזוגבני
לפקידיגיעוכאשר.הדתיהדיןפיעללהינשאאותםהמחייבתישראלבמדינתלהינשא
הואזובדוגמאהגברכינניח.שלמנגרפונקהלכתפיעל,כנשואיםזהאותםירשוםהרישום

,ל"בחונישאולפיוהאזרחיהחוקפיועלהפניםמשרדרישומיפיעל,אשתוולכן,עקר
איןשאולילמרות,בישראלההוליםמבתיבאהדהזרעמבנקזרעמתרומתלהריוןנכנסת
עצמוואתכבנו,אשתובן,בנואתלרשוםכעתטעונייןהזוגבןכינניה,בכךצורךלהם

להלכתבהתאםאך,"בציבורידועים"הנםהזוגבניכיספקאיןבישראלהדיןפיעל,כאביו
,הקשרלתקפותבנוגעמהותיתקובעתאינהאךהרישוםאתמאשרתאשר,שלהינגרפונק
.בישראלתקפיםל"בהוהאזרחייםהנישואיןהאם,היינו,נשואיםהםהאםיודעיםאנואין
,117Polikoff,למשל,ראו119 supra note;117Davies , supra note.
,59הערהלעיל,לינדןרןעניין120
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לדברשניתןכיווןמוכרלהיותחייבהאימוץ.שכןהכרחידעתילעניותהאימוץזיותרהאם
טענהלטעוןכעתניתן,הדברכךאם,מסוימותבנסיבות"בציבורידועים"ידיעלאימוץעל
זוגבניידיעלאימוץאיןעודכל,מיןאותובניבציבורידועיםזוגלבניגםשוויוניותשל

.מיןאותובניזוגבניידיעלאימוץלטובתבישראללטעוןקשה,"בציבורידועים"
סמכות"שלברמהלהישאריכולאינוהאימוץנושאכילהדגישחשובזונקודהלסיום

הלכתבמגבלותאותנוהמשאירהשפסיקהכך,ההוריםשמותאתלרשום"הרישוםפקיד
בניבקהילתחבריםהיותנופיועלדיןפיעל,עלינוחובה.כאןנאותהאינהשלזינגרפונק
במסגרתשלנוובמקרה,המתאיםובטריבונל,ראשבכובדאימוץשלבשאלהלדון,האדם
הספציפייםהנתוניםלאור,"הילדטובת"היאהעיקריתהשאלה.משפחהלענייניהמשפטבית
לגביוהשקפתודעתותוות,הפקידשלעולמותפיסתפיעלולא,ומקרהמקרהכלשל

,הומוסקסואלית21ןהורות

מיןמאותוהורותבקבלתהקשיים.ב,8
לקבוענוכללאעצמוהאימוץחוקפיעלשעדייןלמסקנהנגיעזהדיוןתחילתלאחראםגם

בנותלגביזובשאלהצורךכללאיןלהראותשניסיתיוכפי,הומוסקסואליזוגידיעלאימוץ
,זהבנושאשלנוהקשייםעלמעטגםלהתעכבוחשוב,חשובזהשדיוןהרי,קדיש-ברנרהזוג

משפחותעלהיהמדובראחדותשניםלפנירקגרידא122ימשפטידיוןאינוכברשזהולמרות

,הישראליהמשפטומתייחסהתייחסאליההמשפחהזו,וילדיםאם,אבישבהן,"מסורתיות"
מסתבכיםהעניינים,העולם23ימדינותשארבכלמהמשפטשונהאינושבכךהיאוהאמת
למסגרות,ההברהשלולבטת,המשפטשלהתייחסותישנהבעולםרבותובמדינות,כיום

קבלהלעברהשינויעומדשינויאותובמרכז,הקלאסיבמובנהמשפההשלאלטרנטיביות

אתלבטלהאזרחלזכויותהאגודהידיעלשנתמכההעתירההתקבלהלדפוסירדזהשמאמרלאחררבזמן121
00/293צ"בג,זוגהבתעםבנותיהשלושאתלהפגישלסביתאםעללאסורהרבנייםהדיזבתיהחלטת

חוסרטענתלאורנקבעזהדיןפסק.318(3)נהד"פ,בירושליםהגדולחרבניומץבית'נפלונית

חשובצעדבולראותניתןולא,זהמקרהשלהספציפייםבתנאיםהרבניהדיןביתשלפורמליתסמכות
פהגםכילצייןמעניין,זאתעם.הישראליבמשפטיסודזכויותלקבלתמיניים-החדהזוגותשלבמאבק
חובתעםמתיישבתאינה"הרבניהדיןביתשהחלטתהענייניתבטענהלדוןהזדמנותהמשפטלביתהייתה
,זוטענה.(326'בע,ע1ם)"זריםשיקוליםבהחלטתועירבהדין-ביתשכן,הקטיןלטובתלפסוקהדין-בית

להיותחייבהמרכזלפיה,המרכזיתטענתיעםאחדבקנהעולה,העותרתכוחבאידיעלשהועלתה

ביתכיהרגשתיעםהיאגםמתיישבתבכךמלדוןההימנעות."האישיתוטובתוהילדשלהמבטנקודת"
מנסה,היתרובין,תמימהאינהכנראהזו"החמצה".אלובשאלותלדוןהזדמנויות"מחמיץ"המשפט
בישראל,ובמשפטבחברהשחלושינוייםבהציגו,אלובשאלותלדוןהמשפטביתאתלעודדזהמאמר

.אלולנושאיםבנוגע,ובעולם
:שלמאמרהעל,מלאבאופןמאמציםולאמצטטיםלאאך,נשעניםהמאמרשלזהשבחלקמהדבריםחלק122

102Sultan, ~upra note.
,102Sultan:שלבמאמרההאמריקאילמשפטההתייחסותאתלמשלראו123 Supra note,בוכן:

Legal and Social Analysis of14:Perfect Union0]40יB .M . Cornish ~kA]3C.A. Bowman

1164.(1992)Rev.1.Colum92'Domestic Partnership Ordinances.
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יחידהורהשלהורותישראלבמדינת,מין24ןאותובניזוגותשלוהורותיחידההורותשל

והיא,שוניםבחוקיםאותהמוצאיםאנחנוכיוםאבל,ראויהכבלתיהרחוק.בעברנתפסה
בנישלהורותכמוכמעטהישראליתהחברהשלמסוימיםבחלקיםהכרתיתמבחינהמקובלת

הסטטיסטישנתון"ב,לראיה,החברהמןשלרביםבחלקיםקיימתהתופעהולבטח,נשואיםזוג
ילדלפחותבהןהוריות-חדמשפחות000,86-כהיו1999בשנתכימוצאיםאנו126"לישראל

מתוך,24גילעדאחדילדלפחותבהןהוריות-חדמשפמות900,124-וכ,17גילעדאחד
הואההורהשבהןהוריות-הדמשפהותהןמשפחות700,10-ככילמצואניתןנתוניםאותם
מןבחלקלפחות,מדומיהנראהככלכי,מכאן,127(בנפרדנשויאואלמן,גרושואינו)רווק

.זובמסגרתלחיותבחרוובכוונהשברצוןבמשפחות,המקרים
הורותשלשבמקרההרי,מיןאותובנישללהורותיחידהורותשלבאנלוגיהנמשיךאם
רשוםאביושלשמושאיןלילד.בעיותכמעטיוצראינוהאחרההורהשלחסרונויחיד

בעיותנוצרותלא,(בישראלהזרעמבנקמתרומהנולדאשרילדלמשל)האוכלוסיןבמרשם
יהיושלאנכוןאמנם,ישראליכאזרחלוהמגיעותוהזכויותהרישוםבמערכתשהואסוגמכל
היההוא:זכויותיונפגעולאבכךאבל,חטראבמאותוירושהאו/ומזונותלקבלתזכויותלו

הורותשלהמקרה,לידתו28ןבעקבותלושניתןמשהוממנונגרעולאלידתומרגעאבחסר

המקרהלביןנשיםזוגשלהמקרהביןלהפרידישכזהבמצב.בהרבהמסובךמיןאותובנישל
עםפעולהשיתוףדרךאם,להרותיכולהאישהכלהרינשיםזוגשלבמקרה,גבריםזוגשל
אינוזוגכבנותהנשיםזוגמעמד.הזרעמבנקתרומהדרךואםעתידיתהתחייבותללאגבר

.צורךכלבכךאיןאך,בישראלהחלהדיןפיעלנשואותהןאין,זהנושאעלכללמשפיע
שההורההוריות-חדמשפחותשבישראלכךעלמצביעיםאשרבנתוניםהפתעהשאיןמכאן
.הוריות29ן-החדמהמשפחות%10-כרקהןאבהואבהן
:הבאיםהמקוםמראיאתלמשלראו124

R . L . Melton "Legal Rights Of Unmarried Heterosexual Couples and Evolving Definitions

,0875?the Tide Tru]y Tulning15'Bates1.(199"1991)497;ן.Fam291"'Of 'Family

,1,01Electronic3"Lesbians~"(1996).[ןאנ1:א((ק:" Adoption and Custody

.(02.4.2208bates .txt] (Last Visited/w3n3ww.mufdoch .edu .au/elaw/issues/v

נדמהכיאצייןרק,כאןארחיבשלאאףעל.1992-ב"תשנ,הוריות-חדמשפחותחוק-יחידשלהורות125
פרוצדורההיאנשואהלאלאישההזרעמבנקתרומהדרךלעולםילדהבאתשלהפרוצדורהשבישראל

.יחסיתקלה
.39.2'מסטבלה(לישראלסטטיסטישנתון:להלן)51,2-86מספר,2000,לישראלסטטיסטישנתון126
שלבקבוצה.24גילעדיותראואחדילדשבהןהוריות-חדמשפחות900,124שלהקבוצהמתוךזאת127

בהןהוריות-חדמשפחות800,7-כעלמדוברד1גילעדילדיםעםאוילדעםהוריות-החדהמשפחות
.בנפרדהחימנשויאומאלמן,מגרושבשונה,כרווקמוגדרהמבוגר

אבשלבמקרהגםלהיותיכלהשהאנלוגיהלמרותנשואהלאלאםהנולדילדשלבדוגמאממשיךאני128
כפי,"נושאתאם"בצורךעלמדבריםאנושעדייןכיוון,לביצועבהרבהקשהכמובןהואכזהמקרה.יהיד

אינווהדבר,1996-ו"תשנ,(היילודומעמדהסכםאישור)עובריםלנשיאתהסכמיםבחוקשמוגדרת
יותרהקלהמקרהעםהדיוןשלזהבשלבאותנזמשאירהזזבעיה.יחידלהורהבישראלחוקפיעלאפשרי

לגברזקוקהאינההזרעמבנקתרומהלקבלהמעוניינתאישהבישראלכאשר,אםידיעליחידההורותשל
.זואפשרותשלהיחסיתהקלותומכאן,לצדה

,אםהורהשבהןהוריות-חדמשפהות000,77למולאבהורהשבהןהוריות-חדמשפהות900,8הואהיחס129
השנתוןמתוךלקוחיםהנתונים.17גילעדלפתותאחדילדשבהןהוריות-החדהמשפחות000,86מתוך

.לישראלהסטטיסטי
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להגדרתהמידהאמות.להורותאו"משפחה"לשונההגדרהלהכניסחייביםאנוזהבשלב
מוגדרתלהיותיכולהמשפחה.כהוריםהומוסקסואליםזוגלהגדרתמספקותאינןרגילההורות

יותראואנשיםכשנימוגדרתמשפהה":לישראלהסטטיסטיבשנתוןמוגדרתשהיאכפי
כהורהאו,נישואיןללאכזוג,ואישהכבעללזהזהוקשוריםאחדביתמשקהחולקים

,"חדשהמשפהה"המשפתהזכויותלקידוםהארגוןשלהיאאפשריתאחרתהצעה.130"וילד
"המשפחה:יסוד-חוק"שלוהחוקבהצעתאשר,רוזנבלוםאיריתהדיןעורכתשלמיסודה

אחתגגקורתתחתיחדהחייםאדםבנישנילפחותהיאמשפהה":הבאהניסוחאתמציע
.31י"משותףביתמשקומנהלים
בניהוריםשלהזוההגדרהאתלקבלהחברהמתקשהמדועהיאכעתשנשאלתהשאלה

אופציהעלולאבמפורשאימוץשלהאופציהעלמדבריםאנוכילהביןעלינופה,מיןאותו
יחידיםהוריםלמצואשניתןברורהזהבמצב,ביולוגיתהורותמתהליךשנוצרההורותשל

אצלהמשמורתכאשרגרושיםזוגבנישלהמקריםכלהםאלה,בלבדנשיםאוגבריםשהם
אםגם.אלמנותשלהמצבעלמדוברכאשראו,למשל,מגעמנתקהשניוהצדהצדדיםאהד

שוםשאיןהריהשונההמיניתנטייתואתולסביבהלעצמויחידהורהאותויגלהכזהבמקרה
.ילדו132אתמלגדלממנויימנעשבכךסיבה

ביחידההודותאתכיוםמקבלות,הרחבבעולםנוספותחברותגםוכך,הישראליתהחברה
לאפשרלנכוןמצאהישראליהמחוקק,אחרתהורותכלכמומקובלתכאפשרותכיחידהאו

הוריםלהיותנהפכואשרלהוריםנועדהדבראםוגם,יחידיםלהוריםמסוימותהטבות
בדיוקרווקהאישהבפניפתוחההזוהאופציההרי,נשואיםהיושבהתקופהלאחריחידים

,המקובלתבדרךלהריוןכניסהדרך,להורותהאפשרות.גרושהאישהבפניפתוחהשהיאכפי
,הזרעמבנקתרומהקבלתשלובדרך,כמובןחוקיתמגבלהשוםבלילנשיםאפשרית
,משמעותיותמגבלותללאכאןגם,אחרותרבותבמדינותאפשריתשהיאכפיבישראלאפשרית
-חדהורותשלמהתפיסהמהותיתשונההיחידהההורותאתהחברהשלהתפיסה,זאתלמרות
קשהמדוע,מכךויתרה?בזוגיותהזההשינויאתלתפוסלרביםקשהמדוע,זוגיתמינית
שלילדשאינוילדשלהומוסקסואליםזוגידיעלאימוץשלמצבעלמדוברכאשרגםהדבר
שלוש,כלליבאופןבנושאהחשובהדיוןשלכפתיתשוב,כאןלהציעברצוני?מהםאחד

,בעליל133נכונותאינןאלותפיסותמדועולהבהיר,כזוהורותלקבללנוהמפריעותנקודות

הולכיםאנוהאםבשאלהדניםאנושאיןהנהמידיתהבהרההמחייבתראשונהנקודה
הוריםלזוג,מאומץכילד,אותולשייךהולכיםאנו,לסבית-ההומולקבוצההילדאתלשייך
ייהפכולסביותזוגשלשילדיםהתפיסה,הומוסקסואליםבמקרההםאשראוהבים

.2-4'בע,שם130
2001/4/1908http):ראו131 ://www.newfanaily.org . il] (Last visited[.
שלהמיניתנטייתומשוםרקהביולוגיהורהומרשותילדהוצאבהםבפסיקהמקריםלמצואניתןלא132

.המשפטבביתדיוןלכדייגיע-הדםאםמיןמטעמיפסולהאפליהזושתהיהוכמובן,הורהו
מראהאחרבמדויקעוקבאינניכילהדגישחייבאניאך,מקוםמראיבכמהמופיעותואחרותאלונקודות133

http][:הבאבאתרלהסתכלכדאילמתעניין.מסויםמקום ://www.aclu .org/issues/gay/child.html

Lastת2001/4/190) visited(.
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מחקרנמצאלא,כזוהשפעהקיימתכיבחברהההנחהלמרות.נכונהאינהלהומוסקסואלים

עלהמעידיםשוניםממצאיםלאור,מכךיתרה,הדמייםביןקשרשמצאבעולםאחדמדעי
כגורםסביבתיתהשפעהלראותקשה,ההומוסקסואליותלתופעתביולוגיים-גנטייםהיבטים
שילדלכךכלשהוסיכוישישכפי.להומוסקסואללהיהפךהאםאדםעלהמשפיעעיקרי
להוריםלילדדומהסיכויקיים,התבגרותולאחרלהומוסקסואלייהפךהטרוסקסואליםלהורים

,ןלהומוסקסואל34להיהפךהומוסקסואלים

לאבזקוקשילדפסיכולוגיותהבנותעלכביכולהנשענתלתפיסהנוגעתהשנהההנקודה
זקוקילדכיספקאין.כיאותלהתפתחשיוכלמנתעל,הוריםכזוג,וזכרנקבה,ולאם

להתפתחותבסיסהםקלאסייםואםאבתפקידיוכי,להזדהותלדמויות,לחיקוילדמויות
לאילדכינקבעלאמקוםבשום,זאתעם,בפסיכולוגיההמחקריםרובפיעלוזאת,תקינה
,הראשונותחייושנותבמהלךהוריוזוגשאינםאחריםומנשיםמגבריםזאתלקבליכול

שלהמקריםבכלמתקיימתאשרדרישההיאקלאסייםולאםלאבהדרישההאם,ובכלל
בהרבהנפוץמחזה,גרושיםהוריםשלבמקרהרקולא,שלאכמובן?הטרוסקסואליםהורים
מעטלא.שניםעשרותכמהלפנימאשר,בפרטוהישראלית,בכללהמערביתבחברהכיום
והילד,ההוריולאהקרייריסטיתפקידםאחרבמילויהיוםשעותרובנמצאיםואימהותאבות
,מגננות,מסבתותאומסבים,ממטפלותאוממטפלים"האם"או/ו"האב"דמויותאתמקבל

שלרווחהבמוסדותילדיםכיולטעון,יותראףלכתלהרחיקכמובןאפשר,וממורותממורים
,המושגשלהקלאסיתבצורהוהאםהאבתפקידיאתמקבליםלא,פנימיותכמו,המדינה
הללוהמצביםבכל.כךידיעלהפיךבלתינזקלהםגורמתשהמדינהקובעיםאנואיןועדיין

לדמויותזקוקשהילדנכון.הללולהורים"הוריתמסוגלות-אי"לקבועהדעתעלעולהלא
חייובשנותגם,בהייושונותודואגותאוהבותמדמויותאותןמקבלהואאבל,הזדהות

.בלבדהביולוגייםהוריודווקאלאושהנן,המוקדמות
חברתימבידודיסבלוהומוסקסואליםהוריםשלשילדיםלתפיסהנוגעתהשלישיתהנקודה

שתומךמחקראףנמצאלא,הטרוסקסואליםלהוריםילדיםמאשריותראישיותומהתנכלויות
כינדמה,הומוסקסואליםהוריםשללילדיםיציקואשרילדיםיהיואםאףאבל,זובעמדה

במקריםהומוסקסואליםהוריםשלהנפשיתהבריאותעלמחקריםנמצאוהמאוחרותהשבעיםבשנותכבר184
עלנסתרהבכולםכאשר,זהבנושאשוניםבמשפטיםמומחהעדויותנשמעוואימוצסיילדיםמשמורתשל

:למשלראו.בעצמםלהומוסקסואליםייהפכוהומוסקסואליםלהוריםשילדיםהעמדהמומחיםידי
ofExpert:ט5טLesbian

~

Mother

I
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Custody

Cases :: The1ת

:

Price '"rrial Strategy.84ffitchens.ח
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שיוכלהוריםזוגתמצאכזוהצקה.הילדותבגילהצקותשלרביםמניאחדמצבזהיהיה
תמצאקיצוניתקומהנמיכותבעקבותשהצקהכפיבדיוק,ואוהבתתומכתמשענתלהוות
יוכלובכך,להזדהותמוצלחתדמותויהוו,ויאהבויסבירו,יתמכואשרקומהנמוכיהורים
חשובמחקרהתפרסם1995בשנת,מכךיתרה.הללוהחברתייםהקשייםעללהתגברהילד
מאמריםעשרותועודאמפירייםמהקרים43סיכםאשרלפסיכולוגיההאמריקאיתהאגודהשל

בנחיתותנמצאיםהומוסקסואליםלהוריםשילדיםלכךעדותשוםאין":כיבקובעו,בנושא
,135"הטרוסקסואליםלהוריםלילדיםיחסיתשהואסוגמשום

-חדזוגותידיעללאימוץבנוגעל"בחומשפטייםבדיוניםעוליםואחריםאלונושאים
-ארצותממדינותובחלק,רבותשניםכברזהבנושאעוסקתהאמריקאיתהפסיקה,מיניים
במדינתכידומני,הטרוסקסואליםלהוריםבדומהלאמץרשאיםהומוסקסואליםהוריםהברית
,ושלושה136שניים,עשורלפניהברית-ארצותממדינותבטלקשהיהבמצבנמצאהדיוןישראל

הומוסקסואליתמהורותהחברהשלהפחדכירואיםואנוהילדשלטובתוהואהמרכז,לסיכום
הילדטובת,להפך37ןואף,כלשהומחקריבסיסנעדריסטראוטיפיםועלהנחותעלנשען

שהםככלאלא,זולתושלהאינטרסיםאתולאעצמוהילדשלהאינטרסיםריבויאתמאגדת
כשלעצמהשיקולאינההמשפחתיתהאוטונומיה,למשל)הילדלטובתממשיבאופןתורמים
הטענה,(כןדווקאהואבמשפחתולגדולילדשלהיתרוןאולם,הילדטובתקביעתבמסגרת

מכךנזקייגרםזהלילדכיהיאהספציפיהילדשלהקונקרטיתבזירהלהעלותשניתןהיחידה
שיחות"שלברמהרקוזאת,אמהותשתיהאוכלוסיןבמרשםלושרשומותידעושחבריו

:והומוסקסואליתלסביתהורות"שלבנושאעמדהבנייר,לפסיכולוגיההאמריקאיתהאגודהשלמחקר135
Law:במצוטט,"לפסיכולוגיםמקור and Gay and?41א8ע"Polikoff.(1.1אD .L . Chambers

539(1999).Fam. L. Q33"the Twentieth Century05ט155תוLesbian Family.
,102Sultan:ראו136 supra note,בתיבהםמקרים:בחוקשינויים"בהעוסקבמאמר4בפרקובעיקר

.Polikoff:ראו,כןכמו."הוריםלהיותכשיריםולסביותהומוסקסואליםזוגותמצאוהמשפט supra

.010ת117
,109Smith:שלבמאמרם137

.

supra

:

note]4ש:ת481113550ןMaxwellמחקריםמכמהציטוטיםלמצואניתן
,הברית-בארצותוהטרוסקסואליותלסביותבמשפחותילדיםשהשווהמחקרוביניהם,נוספיםפסיכולוגיים
הילדיםבגידולפעילתפקידתפסוהלסביותבמשפחותמההורים%90כיומצא,ובהולנדבבריטניה
:הבאבאתרמסקנותיואתלמצואשניתןאחרבמחקר.ההטרוסקסואליותבמשפחות%37לעומת

Lastמס2001.8.28) visited([11".6"ת
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L.:נוספותלהפניותומשם,הבאיםהמקוםלמראילפנותכדאיבנושאלמתעניין.הטרוסקסואליות .D
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.5]4F.L. Tasker;11-3.81,135קקF.L.Tasker. supra note:שGolombok.5;207(1995)"Poly
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ידיעלבנושאשנעשובמחקריםנמצאלאשהואסוגמכלנזקכי,"ילדיםהתנהגות"ו"רחוב
שממילאכיווןלעמודיכולהאינהכזוטענהשגםברור,לפסיכולוגיההאמריקאיתהאגודה
העובדתיהמצבאתמכיריםוחברותיושחבריווחזקה,אמהותשתישלהואהעובדתיהמצב
אשרלסביותשתימידיילדבישראלמוציאיםלאאם,הרישוםשלהמשפטימהמצבטוב
סוגמכלהתערבותבאמצעותאו"הוריתמסוגלות-אי"בעילתלא,מהןאחתשלהואהילד
,העובדתיהמצבשלרישוםלמנועשאיןבוודאיאזי,שהוא

סיכוםפעין*4
ומכאן"הרישוםפקידסמכות"מבהרבהרחבדיוןהתתילקדיש-ברנרבענייןהדיןפסק

אימוץשלהנושאהעלאתבעצםאלא,ומדוענקבעמהבשאלהלא,זהדיןפסקשלחשיבותו
הדיןפסק.בישראלמינית-חדזוגיותשלהנושאהעלאתובכלל,מיןאותובניהוריםידיעל
הדיןלפסקבדומהאך,בישראלהמשפחתיהתאמושגשינויעלהשפיעאשרדברפסקלא

כולל"זוגבן"כיקבעלאואףמיני-חדמשפחתיבתאהכירלאאשר,דנילוביץבעניין

זוגבניביןהתנאיםאתהשווהזאתובכל,"מיןאותובןבציבורהידוע"מושגאתבתוכו
ההתייחסותגלגליאתלהניעאמורהואהרי,הומוסקסואליםזוגבנילביןהטרוסקסואלים

,הומוסקסואליםזוגאולסביותזוגשלהורותלגביהישראליהמשפטשל

המשפטגישתביןההבדל,בישראלהמשפחהדינישלהבעייתיותאתראינואנפיןבועיר
בנוגעאוזכרהאבלכאןנדונהשלא,העבריהמשפטשלהגישהלביןהמשפחהבדיניהאזרחי
העבריהדיןשלההתייחסותידועהוכמובן,בהםההכרה-ולאיתערובתלנישואי

ומכאןהחיצונילעולםהתייחסותמחייבתהאזרחיהמשפטשגישתבעוש.להומוסקסואליות
,ייחודשל,התבדלותשלגישההנההדתיהדיןשגישתהרי,הבינלאומיבמשפטלהשתלבות

.נישואיןשל"הקלאסית"המסגרתעלהדוקהשמירהשל,להינשאהכשרותבנושאקיפאוןשל
שניומצדהאזרהי38ןהמשפטשלהפורמליזםירידתעלמדבריםאנואחדבצד,מכךיתרה
לנושאשההתייחסותמכאן,העבריהמשפטשלהפורמליזםהדגשתעלמדבריםאנו

,המשפחהדינישלהדתיבדיןלקרותיכולהאינה,השוניםבחוקים,בכללההומוסקסואליות
כל,החיצונילעולםלהתייחסותאותנומחייבאשרזה,האזרחיהמשפטדרךרקתתרחשוהיא

האזרחיהמשפטשלמקביליםהכמעטהקוויםביןההתרחקותתמשיך,תימשךהזוהמגמהעוד
הםכינדמהשלמעשהכיוון"מקביליםכמעט"הם,לתפישתי,משפחהבדיניהדתיוהמשפט

ששניהםלמרות,השנישללזוכללנוגעתאינהאחדשלוההתפתחות,מזהזהמתרחקים
מטפלותאינןאםשגם,חוקיותמשפטיותערכאותבשתי,במקביל,בישראלכאןמתנהלים

לביןחילוניותביןהקרועההישראליתהחפיהשלבבואההםמהווים,נושאיםבאותםבדיוק
,דתיות

הואאין:מצדוכלשהומהלךלעשותמבליגדולצעדעושהקדיש-ברנרבענייןהדיןפסק
אך,שלהינגרפונקהלכתשלרצוץקנהמשענתעלנתלהולמעשה,החשובותבשאלותפוסק

(ג"תשנ-ב"תשנ)יזמשפטעיוני"הישראליבמשפטהערכיםועלייתהפורמליזםירידת"מאוטנר'מ138
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כלדיון,בנושאהמשפטיהדיוןלתחילתמנוףמהווההמהותיותמהשאלותהתעלמותועצם
לראותמעניין,בישראלהמשפחתיהתאבמושגשחלהשינוימידתבשאלתומחויבהשובכך

אתכותב,דנילוביץבענייןהדיןבפסקמיעוטבדעתהיהאשרשופטאותו,קדמיהשופטכי
נוערשלבהומוסקסואליותהדנהתכניתשידורמניעתכנגדשהוגשצ"לבגבנוגעהדיןפסק

השופט.זותוכניתלשדרשישאחדפהשקבעדיןפסק,הישראליתהחינוכיתבטלוויזיה

פתוחבדיוןהצורךועלולהומוסקסואליםללסביותבהתייחסותהקידמהעלשםמדברקדמי
:זהבנושא

שהמבקשיםלתוצאות,לינראהכך,תבאנהלאוהבנההיכרותללאוהוקעההסתגרות"
,יעמדולאהנמקהללאגורףואיסורוהתעלמות,בהןרוצים-התופעהממדיאתלצמצם
אותההופכתאינההתופעההכרת.לדעתוהרצוןהפתיחות,הסקרנותכנגד,היוםשלבעולם

.ובהשלכותיהבמשמעותהאמתשלדיוןייתכןלאובלעדיה,ומקובלתלרצויהכשלעצמה
מטפחחייםאנושבוהעידן.צעדיהאתלהצרהמבקשיםלאלהדווקאדרושההתופעההכרת
,וחריגיםמיעוטיםכלפיוהסובלנותהסבלנות,ההבנהדגלאתונושאהפרטזכויותאת

,ברם,לאחרוניםמשתייכים-שלהםלשיטתםגם-מינית-החדהקהילייהעלוהנמנים
ניתןלאעודוכל,שלנוהחברתיתמהמסגרתאינטגרליהלקמהוויםהםגם,אחריםכחריגים
הייהםאורחאתלהציגזכותםוצמצוםצעדיהםהצרתאתהמצדיקהמיוחדתסיבהעללהצביע

.139"מהםזאתלשלולאין,הציבורבפניוהוויותיהם
להצטמצם,מנגדלעמודתוכללאישראלומדינת,כולובעולםמשתנההמשפחהמושג
למנועאמוראשרהשובדיוןתחילתלנוהרי,שנאמרוכפי,זהבנושאהצרהדתילדין

,"ההומוסקסואליםצעדיהצרת"

.826'בע,85הערהלהול,הפרטזכויותלשמורתהתמזהעניין139
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