
חד-מיגיזוגידיעללאימוץבגוגעהפסיקהשלמשפטיותהשלכות

פתיח

בהיכלנעשהאשראתלהביןוברצוננוהמשפטהיכלאלבאנו

השבילימביןדווקאנעשהזאתהישראלית.החברהשלזהמכורב

ומאוחדקרועתתומ ,בישראלהמשפחה""דיניתחומשלהנפתלימ

לביןבינלאומיתהתקדמותביןחילוניות,לביןדתיותביןכאח,ד

המערבצומתזה,בתחומדרכימלצומתהגענו .מקומיתשמרנות

"התאמושגבתפיטתהשינוינושא :מאודמורכבימנושאימשני

אותנוליהובאליוצומת-הילד"של"טובתוונושא "המשפחתי

האימוץבשאלתעוטקזהןידפטקן.כרנר-קדישבענייןהדיןפטק

בשאלתלמעשהודןודבר,ענייןלכלנשויכזוגהחיותנשימשתישל

זהקצרמאמרהפנימ.במשרדהרישומפקידשלשומיהרטמכות

"אחרת"לזוגיותלאימוץ,הנוגעתאחתמרכזיתטענהלהובילמנטה

זוטענההאימוץ.בשאלתהמשפחתיהתאשינוישלותיולרלוונט

בענייןהדיןלפטקקשרכלבלימקומלהישאשרתיכללטענההיא

איכותימצעהיווהזהנדירדיןשפטקטפקןיאאןברנר-קדיש,

שישבכןמתמקדתהטענהבבטיטה,הנייר.עלזוטענהלהעלאת

האימוץשאלתכאשרהאימוץ,שאלתליבןהזוגיותשאלתביןלהפריד

לאהמאמרשלזומקוצרתבגרטההילד"."טובתבשאלתמתמקדת

פטקתמציתלאחרחשיבותו.למרות ,ברנר-קדישדיןפטקינותח

הטענהתופיעובוממנו,הנובעהמשפטילדיוןישירותנעבורהדין

לעמודשיכולהכטענהאןזה,דיןלפטקבקשרהמאמרשלהכללית

המשפטי"הדיון :חלקיממשלושהיורכבהמשפטיהדיוןעצמה.בפני

ברנר-בענייןלהיערןאמורהישההדיוןיוצגבולהיות",אמורשהיה

המשפטיהדיוןיורחבבו ,"הזוגיות?מושגהשתנה"האמ ;קדיש

הרצליה.הבינתחומיהמרכזלמשפטים,הטפךיבתמרצה,ומשפטו,לפסיכולןגיהדוקטור

ליכט-רוברטלעו"ךובמיוחדהחומךבהנהתהעזרהעלמרגליתלמיכללהודותברצןני

ברצונלכןכמוזה.במאמרהנקודותאחתאתלחדדליעזךהרבהבתבונתןאשךפטרו

ןלקוראלםמוריט,אתןגב'העת,כתבמערכתלחברתהמשפט,העתכתבלעורכילהודות

טובה,עצהובמתובהגההבעריכה,מצוינתעבודהעשןאשךוהחיצוניים,האנונימיים

המורחבתבמהדורהשיופיעבנושאמאמרשלמקוצרתגרטהזולהם.תודתיזאתכלועל

"מנמותבנושאעיווביוסשניתנההרצאהעלמתבססהמאמרהעת.כתבשל Jזבכרך

שללמשפטלםהטפרבביתשנערךהישראלי"דביוהמשפחהמיטדבהנדרתחדשות

להעירהמקוםזהכו,כמי . 2000דצמברבחוישלמינהל,המכללההאקרמי,המטלול

המשפטביתשלדיןפטקלידיהגיעלדפוטידדזהשמאמדלאחדרדבםשחודשים

10 )א"ת(ע"מבתל-אדבב,המחוזי / שניתןפורטם),(טרםהי"םנ'ופלמוניתפלונית 99

/10הביום 5/ אחתכלשללאימוץלטביותזוגבנותשלדומהבקשהנדחתהובו-01

רוטלוי,השופטתמפיזה,דיןפסקשלהמיעוטדעתכילצייןמענייןחברתה.ילדיאת

זו.לעמדההנימוקיםלרבותזה,במאמרעמדתיעםאחדבקנהעולה
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מאותוהורותבקבלתו"הקשיימ ,זהבהקשרוהמושגשינוילעניין

רברןזוהורותלקבלהחברהשלהקשיימאתלהביןננטהבומין",

קצר.טיכומ-ולטיומאימוץ,של

ברגר-קדישהדיוק Oפתמצית

זוגית-במערכתיחדהחיותנשימשתיעלדוברהנדוןבמקרה

אבלישראליות,ותיאזרחהןהנשימשתישנימ.כשבעמזה ,לטבית

שמארצות-הברית,היההאחרונותבשנימהקבועמושבןמקומ

בארצות-אומץהילד .'זרעמתרומתהרתהאשרמהן,לאחתילדנולד

כשהיההמלאהבהטכמתההיולדתהאמשלהזוגבתידיעלהברית

צוקבעדאז,מושבןמקומבקליפורניה,המשפטביתשנה.כחציבן

מופיעהההורימלזוגשטופקההלידהובתעודתהמאמצתלאמאימוץ

דילפקופנוארצהחזרוהזוגבנות .נוטפתכהורההמאמצתהאמ

כמובןמ.ינשהורימלזוגכבןהילדלרישוממיהפנבמשרדהרישומ

אברישומללאגמ ,כאמהיולדתהאמאתלרשומהיבעכללשאין

האמאתלרשומטירבהרישומפקידאןוכלוטין,האבמרשמכלל

שנישלקיוממביולוגיתמבחינה"שבטענהנוטפתכאמהמאמצת

גלויההרישומשאי-נכונותומכאןאפשרי,אינוןיממאותוהורימ

לרשומלטרבמוטמןלאהרישומפקידכיטוענותהזוגבנות .'לעין''

הרכב .לפניושהובאוהאמריקאיימהמטמכימלאוראלועורבות

וזועבי.שיבינדורנר,השופטימאתכללברנר-קדישבענייןהשופטימ

ובינישדורנרהשופטותאתשמנהרובדעתפיעלנפטקהדיןפטק

הכותבתדורנר,השופטתמיעוט.רבעתנותרזועביהשופטכאשר

פוטקתלאביניש),השופטתבקצרהלדעתה(מצטרפתהרובדעתאת

השאלהאתכללבוחנתולאהאימוץ,צושלתוקפובשאלתדבר

תקףזרהבמדינהניתןאשרלטביותזוגבנותשלאימוץצוהאמ

אימוץצוהאמהשאלהאתלשאולהיהשניתןלמרותזאתבישראל.

השופטת .בטלומכאןהישראליתהציבורלתקנתמנוגדאינוכזה

 ',שלזיננרפינקבענייןהדיןמפטקלאנלוגיהלהצטמצמבוחרתדורנר

האוכלוטין,במרשמהרישומדיפקבטמכותהדןמנחהמקרה

נתונימלרשומהרישומפקידטמכותבשאלתהדיוןאתומשאירה

שהאזרחמהאתלרשומחייבהרישומפקידלשיטתה, .לפניושהוצגו

הגלויהרישומשלאי-נכונות ...בימדובראמ"אלאלרשומ,לואומר

ביולוגיתאמשיברור,הכלפה ."בטפק"מוטלתאינהוהיאלעין,

וצואומץאשרילדלכלדומההמצבלטענתה, .מאמצתאמויש

מתבצעשהדברכמוהביולוגית,האמעמהקשראתביטללאהאימוץ

האמעמקשרנשארבמטגרתופתוח","אימוץשלבמקרה

 .'הביולוגית

שאיןוגורטזהדיןבפטקמיעוטכדעתעצמומוצאזועביהשופט

פונקענייןעלההישענותלטענתו,שלזיננר.פינקמענייןלהקיש

במרשמפרטימרישומעלמדברימכאשררקנכונהשלזיננר

 ,'בזמנולחוק. 3בטעיףמפורשותמופיעימאינמאשרוכלוטיןהא

התושבימ,מרשמפקודתלאורוכלוטיןהאמרשמעלהיהמדובר

לכאורה,ראיהשלכוחאפילולרישומנתנהלאאשר ,-1949תש"ט

חוקחלכיומטטטיטטי.חומרלאיטוףמנגנוןרקהיוותהוהיא

הרישומכי , 3בטעיףהקובע, ' 196Sתשכ"ה- ,ןיוכלוטהאמרשמ

לנכונותלכאורה"ראיהישמשמטוימימרישומלפרטיבנוגעבמרשמ

אתהמתילימדיןפטקיעלמדברימאנוכאשרהרישומ".פרטי

וכלוטיןהאמרשמשחוקלמרותמכן,לאחרשנימשלזיננרפונקהלכת

שונימ:רישומפריטיביןהבחנהלהיותחייבתבתוקף,היהכבר

ל"דת",ל"לאומ",בנוגעהרישומשפרטיהרילחוק 3טעיףלאור

אינמהמהפרטימ.משארמובחנימהזוג"בןול"שמהאישי"ל"מצב

לאוראשרהרישומפרטישארמכל,בשונהלנכונותמראיהמהווימ

בנוגעהרישומפרטיגמובתוכמ-נכונותמעלמעידימזהחוק

שבשאלתאיהזועביהשופטשלהשנייההטענה .ההורימ"ל"שמות

 .אימוץלביןנישואיןביןלהבחיןישהאוכלוטיןבמרשמהרישומ

המקרימברובזרה,במדינהטקטעלמדוברנישואיןשלבמקרה

מדובראימוץשלבמקרהואילושיפוטית,ערכאהשלהתערבותללא
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והחליטדןזרמשפטבית .בנושאדיוןלאחרתישיפוטהכרעהעל

אתהמאפיינימומשפטתרבותערכילאורוזאתהילדלעתידבנוגע

האמבשאלהלהכריעהמרשמלפקידאטור .בארצות-הבריתהחברה

שלתוקפויובהראשרעדשומימרלהימנעועליותקף,זהאימוץצו
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רקכאןמובאתוהיאהמשפטי,לטיפורכללרלוונטיתאינהזרעתרומתשלהנקודה . 2

הילד.כלפיכלשהיאחריותלואשרנבריששבובמצבמדוברשאיןטפקהטרלמען

 . 372בע'ו,הערהלעילבונו-קדיש,עניין . 3

43בג"צ . 4 / שלזינגו).פונקעניין(להלן: 225יז(ו)פ"דהפנים,שונ'שלזלנגופונקו 62

מעורבים")("נישואיןנוצרייהושליהודישלבחו"לאזרחייםבנישואיןעוטקהדיןפטק

האוכלוטיןבמרשםהזוגבנישלנישואיהםעודבתאתלרשוםהרישוםפקידובטמכות

הדיןפטקהלכתהיערכם.במקוםאלונישואיןעלהמעידותתעודותלאורבישראל

בשאלתלדיוןכלללהיכנטמבליאלו,נישואיןלרשוםחייבהרישוםפקידכיקובעת

התוקף.לענייןמשליךאינושהרישוםהגםתוקפם,

 . 374בע' , 1הערהלעילבונו-קדיש,עניין . 5

האימוץ")."חוק(להלן:ו 98תשמ~א-וילדים,אימוץלחוקו 6טעיף . 6

 • 4הערהלעיל Iשלזינגופינקבענייןהדיוןזמןהמוקדמות,הששיםשנות . 7

האוכלוטין").מרשם"חוק(להלן:י-965תשכ"ההאוכלוטין,מרשםחוק . 8
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המשך /והומוסקסואליותבציבון,ידועיםאימוץ

להיותאמורשהיההמשפטיהדיון

תוקפושאלתבענייןפוסקתנהיאדורנרהשופטת ,שראינוכפי

 ,לשזיננרפונקהלכתפיעלהבעיהאתופותרתהאמור,האימוץצושל

האוכלוסיןבמרשםפרטיםעלמדוברשכאןבכךהבעייתיותלמרות

חלקכעתכבר ."הרישום"נכונותמכללמוציאםאינו 3סעיףאשר

האישיתהזהותבתעודתנםולכןן,יהאוכלוסבמרשםהרישוםמפרטי

המרשםפרטי .וממשותתוכןחסריהםמאתנו,ואחתאחדכלשל

לנכונותםראיהאינםהזונבןולשםאישילמצב ,לדתללאום,בנונע

ברנר-בענייןןיהדפסקלאור .האוכלוסיןמרשםלחוק 3סעיףלאור

יהוולאהילדים"ו"שמותההורים"שמות"שנםחששישקדיש

 3בסעיףלמופיעבנינודלנכונותם","ראיה

מניעתבעצם ,למעשההלכה .'האמור

בשאלהלדיוןשוםיהרפקיד"דוחף"הרישום,

המאשרזרדיןפסקאכיפתשלהמורכבת

פקיד ,ככלללסביות.זונידיעלאימוץ

המשפט,ליבתהאזרחאתמפנהאינוהרישום

מאפשרתבחו"לשניתנהאימוץשלותעודה

שלזו"דחיפה" .האוכלוסיןבמרשםרישום

המשפטי"הדיוןלעברמכוונתהרישוםפקיד

אותונופו,הדיןבפסקלהיות"אמורשהיה

עתה.לערוךשננסהדיון

דורנרהשופטתמביאהזאתכללמרות

האימוץ,צותוקףשלבשאלהדיוןראשית

האםהיאהשאלהזהדביון .דברלקבועמבלי

במדינהמשפטבביתשניתןאימוץבצונכיר

במדינתמשפטביתזהבמקרהזרה,

אימוץצוהאםהואלהיותהאמורהדיון .ארצות-הבריתקליפורניה,

איןכןועלשראליתיציבורתקנתסותרבקליפורניהשניתןזה

אי-אכיפתנצדיקמצבבאיזההשאלהנדונה "אחרדיןבפסק .לקבלו

הפסיקה .הציבורתקנתאת ,כביכולנונ,דהיותובשלמחייב,חוץפסק

שליסודבערכיהחוץפסקמתננשבובמקרהשרקכךעלמדברת

שלאוהמדינהשלהבסיסיובצדקבמוסרהחברה,ושלהמדינה

שלבמושנמדובר .אותונאכוףולאהחוץפסקאתנדחההחברה,

הישראליתהחברהונמיש.משתנהמושנמטבעושהואציבורתקנת

יפייםצספחלקםאשרערכיםבעלתמשפטמערכתלעצמהבנתה

שלצדקושלמוסרשלבסיסייםחברתייםערכיםומהוויםלה

ועוצבונבנואשרהחברהשלהבסיסבעקרונותמדובר ."חברהאותה

 .שנהמחמישיםיותרבמהלך

םיבמקררקלהיעשותחייבתחוץפסקאי-אכיפתמקרה,בכל

בתקנתפגיעחלאורחוץפסקנדחחנדירותלעתיםורק ,קיצוניים

שלהזונבתידיעלילדשלאימוץעלמדוברזהבמקרה ."הציבור

ציבורבתקנתפניעהעלכאןמדוברהאם .שלותיהביולונהאם

תיישראלציבורבתקנתתפנעהדיןפסקאכיפתהאםישראלית?

שלבמצבוהיל,דםי,ההורהצדדיםייפנעומאשריותרנדולהבמידה

נ 6המשטפ

 "רצינית"פניעהעללדברשישראינוהזר?הדיןפסקאי-אכיפת

כזה.זרדיןפסקנאכוףשלאמנתעלהישראליתהציבורבתקנת

ושל ,בכללמשפחהדינישלבנושאציבורבתקנתמדוברכאשר

המקוםזהמאוד.מתפתחנושאעלמדבריםאנובפרט,הזוניותמושנ

החד-הזוניותאתכללמקבללאהדתישהדיןספקאיןלהבהיר:

זה,דיןבפסקהשאלהלאשזולמרותהתננדותו,וברורהמינית

הזונבנותבמעמדכלללדוןהמשפטביתאמורהיהלאנםולפיכך

זוניותלמולהומוסקסואלית(זוניותביניהןביחסים

תקנתמסנרתאתקובעאינוהדתיהדיןזאת,עם .הטרוסקסואלית)

הישראליהמשפטשלהציבורתקנת .עליההשפעתולמרותהציבור

להנדירווקשהמאודמורכבמושנאיה

זהותניבושעלמדבריםאנובמדויק.

ישראליתציבורתקנתשלוהמושנ ,ישראלית

זאתהנדיר .ריבםממקורותניזוןפלוניבנושא

 :אפרתבענייןדאז)(כתוארוברקהשופטיפה

מזדההאינההדתיהדיןשלהציבור'יייתקנת

המשפטשלהציבור'יתקנתעםבהכרחאמנם

שלהציבור'יתקנתאיןזאת,עםהישראלי.

 ,אכן ...זרדיןשלציבור'יתקנתהדתיהדין

היאהישראליהמשפטשלהציבור'יתקנת

מכללניזונההיאומופשט.כללימורכב,מושנ

שיטתשלומדיניותהעקרונותיהערכיה,

משפטייחסאפילועל-כן, ...בישראלהמשפט

הדיןעל-פיכחטאאוכאסורנחשבמסוים

כנונדזהיחסלהפוךבלדבבכךאיןהדתי,

מכ,ןיתרה ."בישראל"הציבורתקנתאת

זרדיןשלמצבבהעמדהחשיןהשופטלימוב "אחרדיןבפסק

עקרוןאתתואםאינואישה,לביןנברביןאפליהיוצראשרכלשהו

בומצבשנםמכאן .הישראליתהציבורתקנתאתוסותרהשוויון

בעקבותנסבל,בלתימצבהואהשוויוןעקרוןאתדתידיןסותר

 .הישראליתהציבורבתקנתבכךהפניעה

רואיםאנוהמשפחהודבינימתפתח,מושנהיאהציבורתקנת

"תקנתבתפיסתומכאןהחברה,בתפיסתשינויעלהמעידיםשינויים

עםהתייחסותואתשינההישראליהמשפטהרלוונטית.הציבור"

זכויותועודעודכאשרלדונמא,בציבור,הידועיםסונייתלניבהשנים

דרךעלואם 1Sמפורשבחוקאם ,בציבורהידועיםלמעמדנוספות

מעמדמעיןמקבליםבציבורידועיםכיהאמירהדונמת ,"הפסיקה

הציבורתקנתאתלתפוסעלינו ."רישוםללאאזרחיים""נישואיןשל

החברהשלהחברתיתהעולםתפיסתאתהמשקףכמושנ

איןמדברים?אנוציבורתקנתאיזועלחיאוחשאלח ,"חישראלית

אין .מיןאותובנישלנישואיןאישורשללמצבלעבורהכוונה

הנישואיןבמוסדלפניעההכוונהאין .חד-מיניתזוניותלעידודהכוונה

כךכזונ).הזונבנותמעמדעלכללמדוברשאין(כיווןהישראלי

שלבשאלהציבורתקנתשללשאלהמצטמצמיםאנושלמעשה

עלאימוץאישורשלבשאלהבוריצולתקנת ,זראימוץצואישור

מזכירהדורנרהשופטת .הביולוניתהאםעםהחיהנוספתאםידי

"הרישוםאותה:ופותרתברנר-קדיש,בענייןהזוהבעייתיותאת

 .המשפטיההיבטאתאםכיהביולוני,ההיבטאתמשקףאינושלפנינו

הביולוניתהאם-מהותיאשתיישמאומץלכלכיהוא,מובןאך

הקשראתבהכרחמבטלאינואףהאימוץוצו-המאמצתוהאם

אימוץחוקמכירכך .הביולונייםלהוריהםהמאומציםביןהמשפטי

הקשרנשמרשבנדרו ,פתוחבאימוץ , 16,בסעיף-19S1תשמ"א ,ילדים

ביטויואתמוצאזהקשרהביולונית.למשפחתםמאומציםילדיםבין

והןהביולונייםההוריםהןלי,שהובהרוכפי ,האוכלוסיןבמרשם

 ."בו"רשומיםהמאמציםההורים

מהותיתשונהפתוחאימוץשלמצבכינטעןאםנםמכ,ןיתרה

וחיותכאמהותזמניתבומתפקדותהאימהותשתיקריכאן,מהמצב

הילדאתהמנדלתאםישנהפתוחאימוץשלבמקרהואילוכזונ,

אתמנתקתולאהילדאתמבקרתאשרנוספתאםעלבידיעה

פהשאיןהרי ,בפועל)אותומנדלתשאינה(למרותעמוהקשר

שונותצורותמתירהאימוץחוקכלשהי.ציבורבתקנתפניעהמשום

למשלכמוהורות,שלהרניל"ב"מודלדבקדווקאולאואימוץשל

 ."יחידידיעלאימוץ

אי-מאשריותרהציבורבתקנתתפנעהדיןפסקאכיפתהאם

אכןהאםהואהשניבשלבלדביקהביותרהחשובהדבראכיפתו?

אנופונעיםשמאאואחרתציבורבתקנתיותרפונעיםאנואין

הזונ,בנותשלהילדוכןהמאמצתהאם,כאןפלוניאדםשלבזכותו

שהילדמסוימתתקופהלאחר ."הזרהדיןפסקאי-אכיפתשלבמקרה

 ,קליפורניהבמדינתלוהקרובהבסביבהאימהות,לשתיכבןהוכר

כן,כמוחד-הורית.לאםילדלהיותייהפךהואלישראלבמעבר

ברנעממנהיילקחהמאמצתלאםשניתןההורהמעמדאופן,באותו

שמעמדואדםשלבזכותוזופניעהכינדמה .הדיןפסקשלאי-האכיפה

בתקנתהפניעהעלעולהלמדינהממדינההמעברבעתיישמרהאישי

שאיןלבלשיםיש .אימהותשתישלבהורותההכרהשלהציבור

שלבהורותההכרהעלאלאלסבית,בזוניותהכרהעלכאןמדובר

יל.דלאותונשיםשתי

ברנר-בענייןלהיות"אמורשהיההמשפטיב"דיוןהעיקריתהטענה

ההורותלביןההוריםשלהזוניותביןלהבחיןשישהטענההיאקדיש

זרדיןפסקעלכאןמדוברהיהלאאםנםילדם.כלפישלהם

בלדבאחתשאלהעצמנואתלשאולאמוריםאנואימוץ,שקובע

לותעניקאשרסביבהלילדמספקיםאנוהאם :אימוץשלבמקרה

כמדינה,ורנשית?פיזיתתקינה,להתפתחותהדרושהמינימוםאת

מסנרתזהובמקרההמשפחה,במסנרתייעשהשהדברמעדיפיםאנו

זושמסגרתוכיווןוילדן,לסביותנשיםשתישלחיאחמשפחח

הריאימוץ,שלבשאלההמשפטמערכתהתערבותאתמחייבת

ההורותאתלדבוקישזאת.דביוקלדבוקאמורההמשפטשמערכת

בתעםקשריהמשאלתבמנותקהילדכלפיהזונמבנותאחתכלשל

ותילהאמורהוהיארלוונטיתההורותרקאימוץשלבמקרהזונתה.
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במרשםאימוץצושל"וישומן : 384-383נע' , 1הערהלעילברנר-קדיש,ענייו . 9

המרשטבאמיניתיפגעבישראל,ובתוקפןבנכונותןהרבהספקעל-אףהאוכלוסין,

בפנישכולגביו,סטטוספיצולליצורעלולשהדבךכןהמאומץ.הילדבטובתויפגע

אףהדבךככי.האןכלוסיןבמרשםרשוםהיותןעל-אףכמאןמץייחשבלאהילדהחוק,

הכרהיקבלןלאשלעולםשברןרמפןקפקיםאימוץצווישללךישןמםרחבפתחיפתח

האוכלןסין".במרשםברלשומםהמבקשיםיסתפקוליבגהםואשךישראל,במדלנתכלשהי

1137ע"אסר. /  . 641 ) 3מח(פ"ךהיימס,נ'אשכר 93

 : 531- 530(תשל"ה-תשל"ו)משפטךעירניפסקי-חוץ"שלואכיפה"הכרהשפיראע' . 11

עקרונותבטיטיים,חברתייםערכיםכלכליים),חברתיים,(פוליטיים,חיוניים"אינטרטים

בטתירהפטק-חוץעומדכאשרוהגינות.צדקשלראשוניםומושכלותמושרשיםמוטר

בשלומו,לפגועכדיבפטקכשיש(כגון,כזהמרכזילערךאוחיונילאינטרטחזיתית

אתיתןשלאישראליבית-משפטעלחזקההמקומי),הציבורשלבמוטרואוברווחתו

השיקוליםחיםנמוהמאזנייםשלאחתכףכשעלכאן.כזהפטקשללמימושוידו

תקנתמוטלתהאחרתהכףעלואילוזריםלפטקיםנפקותבמתןהתומכיםהכלליים

האחרונה".לטובתהפורוםיכריע-המקומיתהציבור

פטקי-חוץ"שלואכיפה"הכרההשני:וחלקושם,שפירא,שלמאמרואתזהלענייןראו . 12

 . 38 ) 1976 (המשפטעיוני

693בג"צ . 13 /  749, ) 1מז(פ"רהפנים,במשרדהאוכלוסיןמרשםעלהממונהנ'אפר" 91

משמעותההציבור'יייתקנת : 778בע'דאז)(כתוארוברקהשופטדבריגםוראו 781, 780-

נתוןבזמןנתוכהחברהאשרוהחיוניים,המרכזייםוהעקרונותטרטיםנהאיהערכים,

באמצעותואשרהמשפטי,המכשירהינההציבורתקנת ...ולפתחלשמרלקיים,מבקשת

כורמאטייבותמטגרותיוצרתהיאבאמצעותושלה.מאמין'יהאניאתמבטאתהחברה

ראויים".בלתיכורמאטייביםהטדריםשלחדירהומונעתחדשות

1558דנ"א . 14 /  . 573 ) 3כ(פ"דנפיסי,נ'נפיסי 94

טעיףהשמות");~חוק(להלן:-1956תשט"זהשמות,לחוק 16טעיףראולבדבלדוגמא . 15

-1985תשמ"ה ,]משולבנוטח[(גימלאות)לישראלבצבא-הגנההקבעשירותלחוק 21

המדינהשירותלחוק ) 1 ()א( 4טעיףלישראל");בצבא-הגנההקבעשירות"חוק(להלן:

 .-1970תש"ל ,]משולבנוטח[(גימלאות)

שבומקרהנזיקין,דביני"התלויה"לזכויותבנוגעהדיןפטקהאחרונה,מהשנהלרוגמא . 16

זונ""בןהמונחמטגרתבתוךבציבור""הידועהאתלכלולהעליוןהמשפטביתפטק

/2000ע"אראוהנזיקין,בפקודת תאונותנפגעילפיצויקרן-קרניתנ'לינדורן 97

לינדררו).עניין(להלן: 84 ) 4 ( 99עליוןתקדיןפורטם),(טרםדרכים

כ"נשואיםאוכ"נשואים"בציבורהידועיםאתרואההישראליהמשפטאיןלהבהיר, . 17

שהשתנתהכפיהחברתית-חילונית,התפיטהלנביורקאךהנההתייחטותיאזרחית".

בהמשך.זהלענייןוראוהשנים,במהלך

פ"דאלמוני,נ'פלמרנית 614176בע"אדאז),(כתוארושמגרהשופטרבריאתראו . 18

לתפיסותבבואהשהטהנושאיטביןהיאהציבורתקנתשל~הסוניה : 94 , 85 ) 3לא(

נתונה".לאומיתאוחברתיתלמטנרתוחרותהמיהחייםולהשקפותעולם

 . 375בע' , 1הערהלעילברנר-קדיש,עניין . 19

לסטותאףשניתןלבלשיטישאךמסוימים,בסייניםהאימוץ,לחוק 3סעיףפיעל . 20

לחוק. 25סעיףפיעלמחלקם

793בע"אאלון,לנשיאהמשנהשלהיפיטרבריואתזהלענייןראו . 21 / שיף,נ'לוקמן 76

זושזכותמשוט ...זכותועלמלבואמתובעלמנועאנו"משבאיט : 563 , 533 ) 2לנ(פ"ר

לחשב ,ילדעתעלינו,שומההציבור,תקנתאתנוגרתהזכותאכיפתולכן ...היאננועה

שלבזכותוהפניעהשלהפסדהכננדהציבורתקכתעלרהיהשמשכרשלחשבונוהיטב

שתקנתהואודאיאםורק ...בהישציבורתקנתמשוםהיאאףעליהשהשמירהאדם,

על-פיה".הולכין-אחרתציבורתקנתומכריעהעולהאחתציבור
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זנהמשפט



המשך /והומוסקסואליותבציבון,ידועיםאימוץ

תקנתשאףמכריעכשיקול "הילד"טובתשיקולפיעלמוכרעת

 .להיכולהאינהחד-מיניים""נישואיןשלבשאלהציבור

לזונאימוץשאישרזרדיןפסקכאןניתןאלו,נקודותלסיכום

היאזהדיןפסקמאישורהנפנעתהישראליתהציבורתקנת .נשים

רבה,אינהוהפניעהלאימוץ,בנונעהציבורתקנתלשאלתמונבלת

ושלההורהשלהבסיסבזכויותלפניעהזאתמשוויםאנואםלבטח

 .אחרתלמדינהבמעברמהםנשללאחתבמדינהמעמדםאשרהילד

מבלי ,שהואכפיהזרהדיןפסקאתנאשרלאמדועסיבהשוםאין

דבריםיפיםזהלעניין .עצמהתיהחד-מינלזוניותבנונעדברלקבוע

דיןבפסקקיסטרהשופטדברי ,שניםעשרותלפניכברשנאמרו

מוצאתמשפטשיטת"כלהשבעים:בשנותברנמןנייקותיאל

שיטהלפיפתרוןכילומרואיןהמתעוררותלבעיותמשלהפתרונות

יכוליםאחתלשיטההמורנליםאנשיםאמנם .בלתי-מוסריהואאחרת

ההסדריםעללהתפלא

משפטבשיטתשננקטו

מהכללאאבלאחרת

בחוץ-פסולאצלנושבטל

נפסולתמידולאלארץ

בשלמחוץ-לארץפסק-דין

שיטהשאצלנוכך

22אחרת I1 • 

מושגהשתנההאמ

הזוגיות?

ברנר-בענייןהריןפסק

בשאלתעסקקדיש

הרובודעתבלדבהרישום

לענייןבאנלוניהנפסקהבו

נרבראםנם .לשזיננרפונק

הזרהריןפסקאישורעל

מדבריםוסעיפיושהחוקלמרותנשואים.זונבנייבןפירודשלבמקרה

זונבניעלשמדוברברור ,נשואים"זונ"בניעלולאזונ""בניעל

עוסקזהבחוקשלםפרק ."בפסיקההחוקפורשנםוכךנשואים,

הנישואין,בזמןאוהנישואיןלפניממון""הסכםעללחתוםבאפשרות

נמנעוכךפירו,דשלבמקרההרכושחלוקתאתקובעאשרהסכם

המשותף.רכושםלחלוקתבנונעמתנרשיםזונבניביןהעזהסכסוך

חקיקתמאזצלחלאבציבור""ידועיםזונבניעלזאתלהחילהניסיון

 .מזמןלאעדהחוק

הישראליבחוקהמשפחה""דינינושאשעוברהשינוימתהליךחלק

שסכסוךבתפיסה ',''משפחה'לעניינימשפט"בתיהקמתהוא

לא .המשפטבתישלאחרתהתייחסותמחייבבמשפחהשמקורו

משפחה,לענייניהמשפטבתישלהחשובבנושאלהרחיבהמקוםכאן

בהתייחסותלשינוינםנרםזההתייחסותששינוילמצואמענייןאך

לאחרונהשניתןדיןבפסקבציבור".ה"ידועיםלענייןהמשפטבתישל

כינקבעבתל-אביבהמחוזיהמשפטבביתפורתהנשיאסנןידיעל

ל"ידועיםנםלאפשרישהמשפטביתתפיסתשלהשינוילאור

השינוי ."משפחהלענייניהמשפטבביתממוןהסכםלאשרבציבור"

נשואיםנחלתהיובפרטממוןוהסכמיעצמוהחוק :מהותיפה

ידועיםממון,הסכםדרךממון,ייחסלחוקהוכנסווכעתבלדב

נשואים"."כמעטכמעיןבציבור,

במהלךלחלוטיןפניהשינתההומוסקסואליותכלפיהנישהנם

ובחוקהמנדטורי, "הפליליהחוקבפקודת ."בישראלהשנים

מין(יחסיזכרמשכבאותה,שהמשיךהישראלי "העונשין

אפשריתענישהשבצדהפליליתעבירההייתההומוסקסואליים)

איסור .סרום)מעשהשלהסעיף(במסנרתמאסרשנות 10ערשל

בשנותוכברישראל,במדינתמעולםנאכףלאהפליליבחוקזה

המשפטיבתאתלמצואניתןהעשריםהמאהשלהמוקדמותהשישים

שלהעונשיןדביניאלו]עבירות[שלמקומן"איןכיקובעהעליון

התפיסותאתבצלעהמשיכההישראליתהחברה ."זמננו"בתמדינה

בנונעהפליליהאיסוראתהכוללוהסעיףלהומוסקסואליותבנונע

בתיקוןלראותניתן ." 1988בשנתלחלוטיןבוטללהומוסקסואלים

שנים,באותןהומוסקסואליותכלפיהישראליתהחברהנישתאתזה

לזוניותבשלילהמתייחסאינוהישראליהדיןכימלאבפהאמרהאשר

שלהנישהאתובורקיםממשיכיםאנוכאשר ."ההומוסקסואלית

שההתייחסותספקאיןזה,בנושאהישראליתהחברה

ההומו-לסביתוהקהילהלהשתנות,המשיכהלהומוסקסואליות

ביתרלהתייתסהציבוראתלשכנעבניסיוןפועלתהישראלית

 ."זולזוניותובשוויוניותסלחנות

כידומניברנר-קדיש,הזונבנותבמקרהפרטיובאופןחד-מיני,זונ

הנכון.הפתרוןהואהואהאימוץשאישורלכולברי

החברהשלזהובמקרהנתונה,חברהשלהחברתיותהנורמות

נורמות ."העתכלומתעצבותמתנבשותנורמותהן ,הישראלית

ואתהחקיקהדרךאתרבהבמידהקובעותאשרהנורמותהןאלו

המשפטבחברה.המשפטסדריכללעלהשפעתןומכאןהפסיקהדרך

עצמןוהןהשולטות,התברתיותהנורמותפיעלעצמומעצב

הפרטיםתפיסותפיעלאיטיבקצבהעתכלומשתנותמתעצבות

רבותמושפעבישראלבמשפטהזוניותמושננם ."בחברהוהמנהנים

עברשהואלראותוניתןזה,בענייןהשונותהחברתיותמהנורמות

חוקיתאחתרשומהזוניותשלממצבכאשרמהותי,ושינוימהפכות

ה"ידועיםמושנהתפתחהרלוונטיהדתיהדיןפיעלנישואיןשל

בחו"להאזרחייםוהנישואיןנישואין","כמעטשללדרנהעדבציבור"

אלטרנטיבהלהיותנהפכו

רביםלזונותננישה

המקוםזהלא .בישראל

המידהעליתרלהרחיב

המושנאבלזה,בנושא

מופיעבציבור""ידועים

 ,"הישראליבחוקרבות

התפתחשהואספקואין

האחרונות.השניםבמהלך

מעניקיםהחוקיםרוב

זכויותבציבור"ל"ידועים

רק,לאאךכלכליות,

השמותלחוקובנוסף

שמעניקיםהירושהולחוק

כלכליות,לזכויותמעבר

דיןפסקימוצאיםאנו

תחולתאתהמרחיבים

טיידהבונרהצילום:הורה,דוואגה

סיידהברברהמאת: Women iמ Love: Portraits of Lesbian Mothers & Their Familiesהספר:עטיפתמחוך

דיוןשלברמהאנונשאריםעדייןהמשפט,בביתריוןשלדברך

הרחבההשאלההאזרח.שליסודבזכויותפניעהלמולציבורבתקנת

ממנו,חלקלהיותאמורהאינהואףהדין,מפסקחלקשאינהיותר,

הזוניותמושנהשתנההאם .בישראלהזוניותמושנשינוישאלתהיא

כזוזוניותהאםחד-מינית?זוניותגםכוללהואוכעתבישראל,

שתיאלוהישראלי?האימוץחוקעלמדבריםאנוכאשראפשרית

במסגרת .בעניינןמעטלהרחיבשברצוניהחשובותהשאלות

 ,לפיההעיקרית,טענתיאתלהעלותאוכלאלולשאלותהתשובות

 ,בפרטאימוץ""צו"אישורובמסגרתבכלל,אימוץבמסגרתכאמור,

בשאלתההורות,בשאלתבלדב:אחדבשיקוללהתמקדאנוחייבים

המבטנקודת .ביניהםביחסיםולאאלההוריםאצלהילדטובת

באופן .ביותרהנכונהדברך "הילד"טובתשמירתלהיותחייבתשלנו

אצלביותרהטובהבצורההמטרהתתממשבהםמקריםיהיוכללי,

 38המשטפ

 :בציבור""הירועיםמושג

עלנשואים,זוגבבנירנהשבמקורההשיתוף,חזקתבהחלתהחל

הסכמיאישורדרךהמושג,עיצובבתחילת ,"בציבור""ידועיםזוגבני

ההתפתחותבהמשךוכלה "בציבור""ידועיםזוגבנישלמזונות

של"תלויים"זכויותלהכרתבנוגעעתהזהשראינוכפיאנו,בימינו

 ."בציבור""ידועיםזוגבני

שלאהמחוקקרצוןהיהבציבור"ה"ידועיםמושגליצירתהבסיס

החייםבוגריםשניביןשנוצרההסוציאליתמהתלותלהתעלם

החברתית-לתפיסהגםהשניםעםהורחבזהבסיסאך ,"בצוותא

אלטרנטיבה"כ"מעיןהמשפט,ביתמתפיסתבשונהישראלית,

מבליטהואףזאת,שממחישההדוגמאהדתי.החוקפיעללנישואין

המשפטיותהנורמותעלהחברתיותהנורמותשלההשפעהאת

זוג.בניביןממוןהסכמישלהדוגמאהיאזה,מושגשלבהתפתחות

הרכושחלוקתאתקובע "-1973תשל"גזוג,בניביןממוןיחסיחוק

 . 776,757כט(ן) 1פ"ברנמן.נ'יקותיאל 682174ע"א . 22

זושטוניההריהשונות,במדינותהמשפטעלולהשפעתוחברתיותלנורמותבנוגע . 23

נירמית lבילחיבו,בנוגעזאת,עםולהיקפו.המאמרלמטרותמעבךבהרבהרחבה

ח,-מינירת,משפחיתידיעלואימוץשיפוטיותהחלטיתקלבתמשפט,לביוחבךתיות

 T.E. Lin "Social Norms and Judicial Dccisionmaking: Examining thcלדוגמא:ראו
739 ) 1999 ( .'\ L. Rc ן.Same-Sex Adoplion Cases" 99 Colun מRol e of Narrativcs i . 

הפילוטוףאתמצטטתהיאכאשרזה,בענייןיפהמקוםלמראהמפנהדורנרהשופטת . 24

721בבג"צפוקוהצרפתי /  ) 5מח(פ"דדנילוביץ,נ'בע"מלישראלאוירנתיביאל-על 94

הנורמותהשפעתעלעמד ...פוקו"מישלדנילוביץ):עניין(להלן: 778-777 , 749

לחברהומחברהלעתמעתוהמשתנותיהנורמאלי,'המקולב,אתהמשקפות-החברתיות

שלכוחן ...והפורמאלייםהטרנצנדכטייםהמשפטיות)(הנורמותהחוקיםהפעלתעל-

הגבלותעליהםוכופה-והטקטטהחוק-אחריםלכוחותמתווטףהחברתיותהנורמות

פורמאלי,שוויוןעלהמושתתמשטרבתוךהיטבפועלהחברתיותהנורמותכוח ...חדשות

אינדיווידואליות'".הבחנותהשוויונייםהכלליםלתוךמחדירשהואכיוון

יטעיףהירושה");"חוק(להלן:י-965תשכ"ההירושה,לחוק )ג(-57ו 55טעיפים . 25

ו;-963תשכ"גפיטורים,פיצוייחוקו;-972תשל"ב ,]משולב[נוטחהדיירהגנתלחוק

למניעתלחוק 1טעיף ;-1984תשמ"דבתשלוט)איחורבעד(פיצויהקיצבאותחוק

ן.-991תשנ"אבמשפחה,אלימות

52ע"אאתזהלענייןראו . 26 /  . 443 ) 1לח(פ"דפרידמן,נ'שחר 80

805בע"א . 27 / דאז)(כתוארוברקהשופטהדגיש 532 , 529לז(ן)פ"דכהו,נ'ירסני 82

החקיקהלאחר"כיוםהציבור:תקנתשלבהיבטבציבור,ידועיםמזונותהטכםלעניין

מקוםאיןשובשלישי,צדכלפיבציבורלידועהמטוימותזכויותהמעניקההענפה,

עצמם".ליבןבינםהזוגבנישביןביחטיםהציבורטובתאתנוגדיהא ...כילטעון

 . 23הערהלעיל . 28

תשנ"ה,שנייה,(מהדורהבישראלהמשפחהדיניבטפרושיפמןפ'פרופ'שקובעכפי . 29
 . 159א)כרך

ממון").יחטי"חוק(להלן:ן-973תשל"גזוג,בניביןממוןיחטיחוק . 30

640ע"אאתלמשלראו . 31 / שחוקמפורשותנקבעשם , 673לט(ן)פ"דנ'הי"מ,בהן 82

בהן).עניין(להלן:נשואיםעלרקחלממוןיחטי

 .-1995תשנ"המשפחה,לעניניהמשפטביתלחוק 2טעיף . 32

1002 )א"ת(ע"מ . 33 / טגןבוחרבהשהדרךמידלהבהירישפורטם).(לאהי"מנ'פלוני 00

[נוטחהמשפטבתיחוקדרךהנהבציבור,ידועיםביןממוןהטכםלאשרפורת,הנשיא

ולאמשפחהלענייניהמשפטביתהקמתמאחוריהרציונלודרך-1984תשמ"ד ,)משולב

ערעורהוגשכילזכורישכן,כמוממון.יחטיחוקשלההתייחטותודרךההגדרותדרך
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טובהטקירהלמצואניתןאלובעמודים . 781 777-בע' , 24הערהלעילדנילוביץ,ענייו . 34

הומוטקטואליםכלפיבגישהוההתפתחותבעולם,שונותמדינותביןהשונההמצבשל

להלן.ראוהישראלי,במשפטלהתפתחותבנוגעבעולם.

 . 1936הפלילי,החוקפקודת . 35

העונשין")."חוק(להלן:-1977תשל"זהעונשין,לחוק )ג( 347טעיף . 36

224בע"פכהןחייםהשופטדברי . 37 / חייםהשופט . 238 , 225יחפ"דהי"מ,נ'בו-עמי 63

לממשלה,משפטייועץבהיותוכאשרזה,דיןפטקלפניגםרבותזהלענייןתרםכברכהו

בנוגעבחוקזהטעיףלאכוףשלאהורההעליון,המשפטביבתלשופטמינויולפני

להומוסקטואלים.

 . 62,ט"ח-1977תשל"זהעונשין,חוק . 38

החוקבהצעתזביוןוירשובטקיהכנטתחברדברי,מובאים 1034,1990 , 1ן 9כרךזב"כ . 39

היוםהמקובליםהכלליםאתבעצםמקיימיםאנחנוזה"על-ידיטעיף:אותולביטול

כךבגלללטבולולאהמיניות,נטיותיהםלפילחיותלאנשיםומאפשריםהנאורבעולם

השופטתאצלמלאבאופןהנושאהבאתאתראוכןכך".בגללמקופחיםלהיותולא

חד-נטייהזבבר"הדיןי'יונאי ; 784-779בע' , 24הערהלעילדנילוביץ,בענייןדורנר

ניתןבו , 531(תשנ"ז-תשנ"ח)דוממשלמשפטלטוציולוגיה"היטטוריהבין-מינית

כדאיכו,כמוזו.חקיקהלשינוילמאבקבנוגעיותרומלאהמדויקתהיטטוריהלמצוא

המטיברהטוציולוגי-משפטיהמודללגביהמחברשלהמעניינתההצעהאתשםלראות

ואחרים.זהחקיקהשינוי

שונותבצורותהישראליבמשפטזכרמשכבעלהאיטורביטולאתלפרשניתןכיברור . 40

דרךזו.לזוגיותבשלילהמתייחטאינוהישראליהציבורלפיהבצורהדווקאולאו

שינויבחברה,שחלהשינויאתלצייורקכאוובכוונתיזה,בנושאלפנינועודארוכה

והומוטקטואליות"בתי-המשפטהראלא'במאמרו,זו.חקיקהבשינויביטוילידיהבא

איןכיהראלפרופ'טוען , 785(תשנ"ז-תשנ"ח)דוממשלמשפטטובלנות?"אוכבוד-

לשמירתשוניםגופיםשלהעתירהלקלבתבנוגעהמשפטביתשלבפטיקהלראות

פתוחים""קלפיםהתכניתשלשידורהלמנועהחינוךשרהחלטתכנדגהאזרחזכויות

273(בג"צולטיבותהומוטקטואליםנוערבבנישעטקההלימודיתבטלוויזיה / האנודה 97

יבתבגישתדרמטישינוימשום ) 822 ) 5נא(פ"דהחינוך,שרנ'הפרטזכויותלשמירת

טובלנותשלבערכיםזולפטיקההבטיטאתרואההראלהומוטקטואליות.כלפיהמשפט

אורחאותוכלפיכבודשלכבטיטולאלגינוי"וראוייםפטוליםחיים"אורחותכלפי

הרטוריקהעלכנשענתשםקדמיהשופטפטיקתאתרואהגםהואהומוטקטואלי.חיים

העמדה,שלהציבורית"בלגיטימיותלמעשההואמכירבההמנוצחים",פיוט"עקרוןשל

אתלפייטקדמיהשופטהיהחייבזו,לגיטימיותבהינתוההומוטקטואליות.אתהמגנה

ההומוטקטואליות,נגדהלוחמיםאתדהיינוהתכנית,שידוראתלמנועקיוואשראלו,

אנימצטרף . 791בע'שם,הראל,עולמם",תפיטתאתהאוהדתברטוריקה,שימושתוך

עלהמעידיםלדבריוגםהלבבכלאנימצטרףברםזו,פסיקהעלהראלשלזוליבקורת

שלזולשורהפתוחיםקלפיםבג"צמצטרףהציבורית"בתודעהלעיל:שציינתיהשינוי

כישיאמרויש ...והלטביתההומוסקטואליתהקהילהשללשוויוןבמאבקנקודות-ציון

הם-הםההחלטהשלהציבוריוהאפקטדווקאקדמיהשופטעל-,דיהעתירהקבלת

במקור).(ההדגשות 786בע'שם,החשובים",
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המשך /והומוסקסואליותבציבון,ידועיםאימוץ

חלקיםאםגםהישראלית,בחברהקיימתחד-מיניתזוגיותכן,אם

ומכאןשונותזכויותדורשתזוזוגיותזאת.מקבליםאינםבחברה

לדוגמאמקריםמספרלצייןניתןלעניינם.המשפטשלההתייחסות

זכויותניתנובמסגרתוכבר,שהוזכרהמפורסםדנילוביץמענייןבלדב,

שהיוזכויותאותןאל-על,בחברתדיילשלהומוסקסואלזוגלבן

דיילאותושלבציבורידועהאישהעלמדוברשהיהבמקרהניתנות

בתחילת 41ומייזלשטיינרהזוגיבנשלבעניינםהדיןפסקדרך ,בחברה

שאיריםלזכויותהומוסקסואלשלזכותוהוכרהבוהתשעים,שנות

כלליבחוקגורפתבהכרהמדובראיןזאת,עםועו.דהצבא,כלפי

ההומוסקסואליהזוגבןזכויותאתדברשלבסופומשווהאשר

שהעניקהגדולהההקלהלמרותההטרוסקסואלי,הזוגבןלזכויות

דרךעלזה,חוק-יסוד .זהלמאבקוחירותוהאדםכבודחוק-יסוד:

בלתיכחלקלשוויוןבזכותמכירבעקבותיו,והפסיקההפרשנות

מקרהבכל .זהבחוק-יסודמפורשותהמופיעהלכבו,דמהזכותנפרד

לקבלתמאבקנפתחהטרוסקסואליםזוגלבניהמוענקתזכותשל

עצמואתמוצאלעתיםאשרהומוסקסואלים,זוגלבניזכותאותה

 :חוק-יסודעלהיאההישענותכאשרמשפט,בביתדביוןמסתיים

 ."וחירותוהאדםכבוד

עלבישראלהאימוץזכותאפשריתהאםהשנייה,השאלהלגבי

לאוראדםבניביןלהפלותאיןכיברורהומוסקסואלים,זוגבניידי

פיעלדנילוביץבענייןדורנרהשופטתשקבעהכפיהמינית,נטייתם

לביןהומוסקסואליבן-זוגביןהבחנהתיעשה"לא :התכליתמבחן

עומדמיןמאותובני-הזוגביןהזוגיהקשראםהטרוסקסואלי,בן-זוג

אוהזכותמוענקתשלשמההתכליתאתהמגשימותבאמות-מידה

43ההטבה /1 , 

ובפרטפגע,יתלאהילדשזכותמנתעלסייםיבסתנאיםלספקחובה

אחתזו .בעצמוזאתלספקמצליחאינוהמשפחתישהתאבמצבים

הילדאתלקחתאפשרותהמדינהבידנותניםשאנולכךהסיבות

לגדלמסוגליםהםשאיןבמקרים ,הסכמתםללאההוריםמרשות

אותוולמסורהשונות,הרשויותשלהעזרהלמרות ,ילדיהםאת

רבותכמוהישראלית,החברה .אימוץשלדברךאחרת,משפחהלידי

כדיעדגסה,להתערבותמשפטייםכליםנתנההעולם,ממדינות

לגדולילדשלזכותושנפגעהבמקרהוזאת ,מילדםהוריםניתוק

שהיאחושבתהישראליתשהחברהובאופןבמידהולהתפתח,

בישראל.ילדלכלהמחויבההכרחיהמינימום

זכותואיןיל,דלאמץהטרוסקסואלילזוג ""זכותפה,איןכןאם

בזכויותפגיעהעלכאןמדוברשאיןומכאןהומוסקסואלי,לזוגכזו

והשאלההילדשלהיאהזכות .הפוטנציאלייםההוריםשליסוד

זכותואתלאפשרמנתעלסמכויותיהאתמפעילההמדינהאיךהיא

מוץיהאחוקפיעלזאתעושההיאאימוץשלבמקריםהיל.דשל

לחוק 3סעיףלאימוץ,הרלוונטיהסעיףבפתיחכברהישראלי.

אישידי"עלייעשהשהאימוץהדרישהאתמוצאיםאנוהאימוץ,

ש"בןבמקרהיחידמאמץעלמדברסעיףאותוהמשך .יחד"ואשתו

שלזהבחוקאוזהבסעיףהגדרהלנוואין ,"המאומץהורההואזוגו

ממאהבלמעלהמופיעזוג""בןשהמונחלמרותובכלל, .זוג""בן

עם ."עצמוהמושגשלפירושבחוקלנואיןשונים,חקיקהדברי

אמורזוג"ש"בןמפורשותלקבוערצהשהמחוקקבמקרה ,זאת

כמולכ,ךדרכיםנמצאובצמצום,למשל ,מסוימתבצורהלהתפרש

 :לישראלבצבא-הגנההקבעשירותבחוקלדוגמא

-זהחוקלעניין ,נפטרשלשאיריוהם"אלה

לרבותמותו,בשעתאשתושהיתהמי )ו(

וגרהכאשתובציבורידועהשהיתהמי

בעלהשהיהמיאושעה,אותהעמו

ידועשהיהמילרבותמותה,בשעת

שעהאותהעמהוגרכבעלהבציבור

מנתעלוזאת ."בן-זוג)" :(להלן

"ידועיםכוללזוג""בןכילקבוע

אשרואישהגבררקאךבציבור",

כאן . 47שעהבאותהבצוותאגרו

בקשרדברקבעולאהמחוקקשתק

יאושרלאמדועלראותקשהולכןזוג"ל"בן

בציבורידועשהואיחידמאמץידיעלאימוץ

זוג""בןשלהניסוחלדוגמא.המאומץ,אםשל

בעובדהבהתחשב ,"זאת"מזמין"זהבסעיף

חסעיף,שלברישאמוסדרתנשויזוגשלשזוגיות

שאינהזוגיותאותההיאאחרתזוגיותוהרי

למרותבציבור.ידועיםשלזוגיותכמומוסדרת,

צולהעניקהמשפטביתרשאיחריג,לבטחשזה

האםשהיאאישהשלבציבורלידועכזהאימוץ

"רק"אלאנשואים,אינםהזוגשבניבמקרהגםילדה,שלהביולוגית

ידיעלאימוץשלזהנושא ,זולעמדתיבניגודובכן, .בציבורידועים

המשפטבביתלדיוןלאחרונהממשעלהבציבור""ידועיםזוגבני

ניתנהושםעמי,בןהנשיאסגןאצלבירושלים,משפחהלענייני

חיואביהמאמה,שהתייתמהילדהעלדוברשם ."שונהתשובה

 .נשואיםאינםאך ,בציבור""ידועיםוהםאחרתאישהעםכעת

במינוחהשוניהאם :כאןשהועלתהזודביוקהייתהלדיוןהשאלה

בציבור".ידועים"גםכוללהאימוץבחוקזוג"ל"בן "ואשתומ"איש

"בןבמושגבציבור""ידועההכללתכנגדמכריעהעמיבןהשופטת

הפסיקה,שהתוותההקולאורבעיקרהאימוץ,לחוקבנוגעזוג"

במפורשכללהמחוקקכאשררקבציבורםילידועזכותניתנתלפיו

הואהמנחההקושכזו,קביעהאוהגדרהבהיעדר .בחוקהדבראת

הנוספיםהגורמים ."בלדב"כדיןמנישואיןזוגלבן"היאשהכוונה

בציבורידועיםשלשמעמדםההשקפההםזולדעתההמכריעים

בנילנישואיעדזמניכענייןואףנשואיםשלמזהכנחותנתפס

פחותויציבפגיעבמצבהילדשהעמדתהיאראייתהוכן ,"הזוג

במצבהיל.דלטובתאינונשואים,לאזוגבניעלמדוברכאשר

להתחתן,פשוטהאפשרותהייתההזוגלבניזה,דיןפסקשלהעניינים

מניעהעקבולאהאישיתהתנגדותםעקבכןמעשותנמנעווהם

מניעיםביןהקלאסיתההבחנהנעשיתפהכלשהי.אובייקטיבית

מניעה"אמיתית",מניעהלביןהמבקשיםשלאידיאולוגיים

 ."המשפטביתהתערבותאתהמצדיקהאובייקטיבית,

אתגםכולליםזהבמקרהבציבורידועיםהאםהיאהשאלה

שלמענייןבמקרהמין.אותובניבציבורידועיםשלהאפשרות

ילדים,באימוץרקהדןהישראלי,האימוץחוקפיעלבגיראימוץ

האמור"מןדביון:כאןלעזורשעשוייםדבריםבינישהשופטתכותבת

המצדיקותמיוחדותבנסיבותמדובראםלבחוןשבבואועולה,לעיל

ובראשונהבראשהמשפטביתידבוקלחוק, 2בסעיףמהאמורחריגה

יהיהחיובית,זולשאלההתשובהאםהורה-ילד;ביחסימדובראם

תוךאימוץלאפשרישאםהשניבשלבלקבועהמשפטביתעל

לקיוםכנהכוונהישאם .לחוק 25בסעיףהקבועבחריגשימוש

כךעלהמצביעהמוצקהתשתיתוישהורים-ילדים,יחסימערכת

מיוחדות:ינסיבותנתקיימושלכאורההריכאלה,יחסיםכוננושכבר

ראויהסיבהישאםלבחוןישהמאומץ:ילטובתהואהאימוץואם

 ."אימוץ"צושלדרךעלאלהליחסיםחוקיתגושפנקאליתןשלא

המאפשרסעיףדרךבאימוץמדובראיןברנר-קדיששבענייןלמרות

מצבעלמדבריםשאנוהריהאימוץ,לחוק 25סעיףפיעלסטייה

 ,)ו( 3סעיףשלהניסוחדרךלהכניסנוכלאםהיאהשאלהדומה:

המודלפיעלוזאתההומוסקסואל,הזוגבןאתגםזוג':"בןבמינוח

חדבר,שנוספקואיןורח-יל,דחיחסיעלמדוברחאם :שםשחוצע

הורים-יחסימערכתלקיוםכנה"כוונהשללשאלהעובריםאנוולכן

יחסיםכוננושכברכךעלהמצביעהמוצקהתשתיתישו[כי]ילדים,

השאלה .זולשאלהגםחיוביתלבטחהתשובהושוב,כאלה':

הנוגעבכלהבסיסיתהשאלהאיהזהבמודלשנשאלתהאחרונה

פהקיימתהאםהשאלה

כאןנמנעההאםהפליה,

כאןרלוונטיתאינהזכות,

כילטעוןבכוונתישאיןכיוון

פהאין :ילדלאמץ"זכות"ישלאדם

שלחובהמולהלהעמידשיש"זכות"

אימוץ""זכותדבברהטענההמדינה.

עלהנשענתטענההיאאזרחלכל

תפיסהילדים,שלקנייניתתפיסה

כזוזכותאין-הנאורהעולםמןשעברה

ככוחבילדיםלהשתמש"זכות"שאיןכפידביוק

כפיוכו:אישייםצרכיםלסיפוקעבודה,

הנאורותבמדינותגםבעברנהוגשהיה

אבשלכקניינוהילדעלדוברעתביותר,

שלחיאחזנותמנך,יתרח ."חמשפחח

תקין,משפחתיבתאלגדולהזכותהיל,ד

הנדרשכלאתלויספקאשר

להיותועדולגדילתולהתפתחותו

למדינה .עצמוברשותלעמודבוגר
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עלהישענותתוךכוללתראווהאיזושהיעלמתבססתלאהפסיקהכישובלהדגישיש . 42
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 . 304משפחה(א)דיניםפורטם),(לאהי"מב'פלוני )ם-י( 41/97אימוץבתיקמדובר . 49

בע' , 31הערהלעילכהו,בענייןפורתבןלנשיאהמשנהאתמצטטתעמיבןהשופטת . 50

(אוידועהמכללאבתוכומקפלאיבוזוג''בןשהמונחהיא,פטוקההלכהכן~כמו : 685

אותםלכלולעליופלונית,זכותלאלהלהעניקהמחוקקרוצהואםבציבור,ידוע)

במקור).(ההדגשותבמפורש"שדבין)בהוראהאו(בהגדרה

י'שלישית,(מהדורהבישואיןללאבשואיםבציבורהידועהבן-דרורא'אתמצטטת . 51

 . 321תשנ"ג)עורכים,איבשקובטקיוא'

משפחה","דינישלמקריםמעטבלאכאלההבחנותעשהלצדקהגבוההמשפטבית . 52

(ההתייחטותפרטייםקידושיןשללנושאההתייחטותאתלראותניתןבלדבולדוגמא

פרטייםלקידושיןההתייחטותלמולגרושהושלכהןשלפרטייםלקידושיןהשונה

אתוכן ,) 129 ) 1כו(פ"דמ"י,ב'רוגוזינסקי 450/70ע"אראואידיאולוגיים.ממניעים

נישואיןרושמילמולהקראיתהעדהשלנישואיו(רושמינישואיוברושמיהכרההנושא

בישראלמתקדמתליהדותהתנועהקרן 47/92בבג"צאלוןהשופטדבריראורפורמיים.

 .) 690,661 ) 2מג(פ"דהדתות,שרנ'

לחוק 2מטעיףטטייהעלרוברשם , 169 , 160 ) 1נא(פ"דהי"מ,ב'פלוני 7155/96ע"א . 53

טעיףשנים~. 18לומלאושלאבאדםאלאאימוץ"איןכימפורשותנקבעבוהאימוץ,

מטעיףטטייהלרבותמטוימים,טעיפיםמהנחיותהמשפטיבתשלטטייהמאפשר 25
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המשך /והומוסקסואליותבציבוך,ידועיםאימוץ

מדוברהאםאימוץ,שלבשאלהובפרטהישראלי,במשפטלילדים

מעמדולטובתוהילדלזכות .המאומץ"לטובת"שהואאימוץעל

הילד""טובתמושנהאימוץ.בחוקנםביטוילידיבאאשרעליון

שתים-בחוקמופיעוהמושנהישראלי,האימוץחוקשללבולבהוא

סעיףהואלענייננוביותרהחשובשהסעיףמובן .פעמיםעשרה

ביתצוידיעלייעשהאימוץכיהקובעהאימוץחוקשלהפתיח

זהחוקלפיאחרתהחלטהוכלאימוץ"וכימאמץלבקשתמשפט

עליונות ."המאומץלטובתשהםבית-המשפטנוכחאםיינתנו

דבברו 989משנתהבינלאומיתלאמנה 3בסעיףנםנקבעההעיקרון

ננקטותאםביןלילדים,הנונעותהפעולות"בכל :"הילדזכויות

בתיבידיוביןפרטייםאוציבורייםסוציאליתרווחהמוסדותבידי

שיקולהילדטובתתהאתחיקתיים,נופיםאומינהלרשויותמשפט,

 .""במעלהראשון

אבלהאימוץ,לחוקהבסיסיםהםהילדטובתועקרוןהילדזכות

הזכות .מוץיאשלתהלירלתחילתלנרוםכדיבלבדבהםשאיןברור

שרשויותמבליילדו,אתולחנרלנדלהיאאזרחכלשלהבסיסית

שבומצבעלשמדוברברנענסונזהכלל .זובזכותויתערבוהמדינה

כלאחר,ובניסוחזכאי,הואלהםהבסיסייםלתנאיםזוכהלאהילד

ברשותםהילדיישארילדם,אתלנדל"מסונלים"ההוריםעוד

ידיעלהמשפחהבשלמותופונעתמתערבתהמדינהובאחריותם.

"אי-מסונלותם"לאורהתננדותם,למרותהוריו,מרשותהילדהוצאת

ההוריםעודכל .האימוץבחוקהקיימתספציפיתעילהפיעללנדלו,

מבלימאחור,להישארהמדינהאמורהילדם,אתלנדל"מסונלים"

כאם,המתפקדתחוקיתביולוניתאםישנהבהםבמקריםלהתערב.

דו-שלבית.היאהשאלהלאמץ,מעונייניםאשרזונבתאובןולה

לאימוץ?מתננדאשרזה)במקרה(האבנוסףהורהישהאם ,ראשית

הקורהלעובילהיכנסהמשפטביתחייבהתננדותשלמצבבכל

היאהשניהחוקיההורהשלדעתוכאשרשכןבעניין,ולהחליט

פועליםאנוכןאםאלאלדעתו,בנינודללכתאפשרותואיןמהותית,

ההתערבותעילותלאורהמשפטלביתהניתנתהסמכותבמסנרת

אנוהשאלהשלהשניבחלק ."לאימוץאי-הסכמהשלבמקרה

לילדהאם :"הילד"טובתשיקולשלהדרומלואמולשובעומדים

דבררהמשפט,ביתבפניהמבוקשתבצורהלנדוליותרטובהספציפי

ידיעלמשפטיתהורותעםבשיתוףחוקיתביולוניתהורותשל

תמידתעמודעינינומולמקרה,בכלהזונ?בתאובןשלאימוץ

 .הילד""טובת

כימפורשותהילדזכויותדבברהאמנהקובעתאימוץשלבנושא

זכויותדבברלאמנה 2ו(סעיףהמכריעהשיקולהיאהילדטובת

טובתשכןכאן,רלוונטיתאינההציבורתקנתששאלתכרהילד),

דבברלאמנה 3בסעיףכיעתהזהראינר .המכריעהשיקרלהיאהילד

ובאננלית:במעלה,"ראשוןשיקולהילד"טובתעלדוברהילדזכויות

" Primary Considerat ion ". ,העוסקףיסעעלמדוברכאשרכאן

השיקולהואהילד"טובתשלניסוחאחר,ניסוחמקלביםאנובאימוץ,

למרותלדיוננוחשובהזואבחנה ." Paramount '·ובאננלית:המכריע,"
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בהםםיהמקר :קצרותלשורותמעברבהלהרחיבהמקוםזהשאין

טובתשלהשיקולבהםמקריםהנםבמעלה""ראשוןעלמדובר

במקריםממעמדובמשהונמורעדייןארמאודחשובשיקולהנוהילד

במעלהראשוןשהואכלשהועיקרוןעלכשמדובר "."מכריעהואבהם

ראוייםשיקוליםיהיומיוחדות,בנסיבותבהם,מצביםשייתכנוהרי

דיוןשלזובמסנרת ,זאתלעומת .כעדיפיםיתקבלואשראחרים

טובתאתהנונדתהחלטהכלתתקבלשלאפירושו "מכריעב"שיקול

טובתעםשתיהןהמתיישבותחלופותשתישלבמצבאולםהיל,ד

"המכריע"-םיאחרשיקוליםפיעלמהןזואתלבחורניתןהילד

במקרהובכן,הילד.שללטובתונינודיהיהשלאההכרחהואבביטוי

ולאמכריע,""שיקולעלהילדזכויותדבברהאמנהדנהאימוץשל

מספרתיתכנהשאםלמדיםאנוומכאןבמעלה,"ראשון"שיקולעל

החלופהמהן,אחתלבחורועלינוזהשיקולעםהמתיישבותחלופות

ניתןאבלהילד""טובתעםשמתיישבתכזולהיותחייבתהנבחרת

כללקשוריםשאינםאחרים,שיקוליםפיעלמהןאחתלהעדיף

הילדטובתלעולםהיאהילדטובתזהבהקשרהילד".ל"טובת

י.הכללהערטילאי,הילדטובתולאהזונ,בנותשלבנםהקונקרטי,

מחייבתברנר-קדישהזונבנותשלבנםשטובתספקאיןכינדמה

עלחתימה :רביםלצרכיםוזאתהיל,דכהוריהנשיםשתירישום

 .בזהוכיוצאספרולביתלנןרישוםרפואית-כירורנית,התערבות

מנקודתולאהיל,דשלהמבטמנקודתלהילקחאמורההילדטובת

לנסותאמוריםואנוחשובים,אחריםשלאוהוריושלמבטם

למרות ,שוב .עמוהקשוריםהאינטרסיםבכלבטובתוולהתחשב

כידועותהנשיםשתישלהבינאישיבמעמדדניםשאנושנדמה

"צואישורשלשבמסנרתהיאכאןהמרכזיתשהטענההריבציבור,

 :בלדבאחדבשיקוללהתמקדחייביםאנו ,בכללואימוץאימוץ"

ביחסיםולאאלו,הוריםאצלהילדשלבטובתואוההורותבשאלת

האימוץחוקפרשנותשלדבררכןלעשותניתןלאאםביניהם.

צדהנהישראלמדינתאשרהילד,זכויותדבברוהאמנההישראלי

אשרהאימוץחוקניסוחשלמפורשבתיקוןצוררשיהיהייתכןלה,

הקשרשלזואתולאהוריוכלפילדיהשלהמבטנקודתאתישקף

ההורים,ולאהאימוץחוקשלמרכזוהואהילדההורים.בין

פעולותיהשבכללכרלדאונהמדינהועלהמאמצים,אוהביולוניים

"טובתשלהעיקרוןדררהילד,שלכשלוחהתפעללאימוץבנונע

הקונקרטי.הילד"

הייתהלאהישראליתהפסיקהכיראינואלו,נקודותלסיכום

ברנר-קדישענייןארבציבור,""ידועיםידיעלאימוץלהתירמוכנה

פסיקהתאפשראשרנישה .שונהנישהלאימוץמצויןמקרההוא

"ידועותשהןנשיםזונואףבציבור,""ידועיםידיעלבאימוץהתומכת

מצבעלמדרברהזרגבנרתשלבמקרההשנייה.שלאחתבציברר"

כברוכןזו,עםזולהתחתןבאפשרותןאיןשכןבשליטתן,שאינו

זר.דיןפסקכיאםדין,פסקזהבענייןניתן

האחרונות,השניםבעשרותקרומאודחשוביםשינוייםשני

יהשינוזה,בשלבלענייננוהנונעים ,האחרונותבשניםובעיקר

זכויותכלפיהישראליתבחברהשחלהשינויהואהראשון

אוזכרשרקהשניהשינוילהראות.שניסיתיכפיההומוסקסואלים,

עולמיכללשינויהואארהרבה),לחשיבותויחסית(מעטכאן

הילד,""טובתעקרוןכלפיהשינויהואישראלי,היותועלבנוסף

כלפילהתייחסותנוהנונעבכלמכריעכשיקולוהעמדתוהעצמתו

כלפיהישראליתהחברהבנורמותהשינויובמשפט.בחברה ,ילדים

הידועים"מושנמסנרתכלפיובעיקרשונה,זוניותוכלפינישואין

אשרזונבניאותםכלהכנסתאת ,דעתילעניות ,מחייבבציבור,"

שלההנדרהבציבור"."הידועיםמטרייתתחתמלהתחתןמנועים

פקטו,דהנקלטה,כברמיןאותובנישלבמקרהבציבור""ידועים

למשלשראינו,כפיספורדית,בצורהאמנםהישראלית,בפסיקה

הריהיל,דזכויותלענייןנםמחויביםשאנוכיוון .דנילוביץבעניין

במסנרתלנדולילדשלזכותותיפנעבומצבכנכוןרואהאנישאין

בנוסף, .קיימת""לאעליהיכריזוהמשפטבפועל,נדלהואשבה

אתאישראשרדיןפסקקייםכברזהבמקרהכילשכוחאסור

בעולם,המתקדמותהמדינותבקהילתחבריםובהיותנוהאימוץ,

במדינהשהתבצעהחוקיתמשפטיתמפעולהלהתעלםראויזהאין

במסנרתויחונרינדלהילדלזכור,יש .לכרטובהסיבהמבליאחרת,

 .בכרתכירלאהמדינהאםנםברנר-קדיש,הזונבנותבביתהקיימת

מיותרסבלנורמתרקזובמסנרתמלדוןהישראליהמשפטהימנעות

התקבלובהםספורדייםדיןלפסקידבומהמכאן,ילדים.לאותם

כיווןבאותוממשירהייתיהומוסקסואלים,זונלבנישונותזכויות

"ידועיםנםשיכלולכרהאימוץבחוקזונ"ה"בןמושנהרחבתלכדי

לראיה,בפרט.מין,אותובניבציבור"ו"ידועיםבכלל,בציבור,"

שבחוקלדיבורליתןשישהמובן"אכן, :אחרבענייןברקהנשיאדברי

הואהחוק .לעולמיםועומדקבועאינו-זונו'יבןהדיבורכנון-

נםמשתנהבמציאותהשינויעם .משתניםוהחייםמהחיים,חלק

משתנהמשמעותהארמכונה,עלעומדתהחוקלשוןהחוק.הבנת

 • 5דהמשתנים'ייהחייט'תנאיעט

להישאריכולאינוהאימוץנושאכילהדנישחשובזונקודהלסיום

כרההורים,שמותאתלרשוםהרישום"פקיד"סמכותשלברמה

נאותהאינהשלזיננרפונקהלכתבמנבלותאותנוהמשאירהשפסיקה

בניבקהילתחבריםהיותנופיועלדיןפיעלעלינו,חובה .כאן

המתאים,ובטריבונלראש,בכודבאימוץשלבשאלהלדוןהאדם,

השאלהמשפחה.לענייניהמשפטביתבמסנרתשלנוובמקרה

מקרהכלשלהספציפייםהנתוניםלאורהילד,""טובתהיאהעיקרית

והשקפתודעתוחוותהפקי,דשלעולמותפיסתפיעלולאומקרה,

בניבוהמצבאתניקחבלדב,לדונמא ."הומוסקסואליתהורותלנבי

בחו"ל,אזרחייםבנישואיןנישאוישראלמדינתאזרחייהודיםזונ

ארתםהמחייבתישראלבמדינתלהינשאמערנייניםשאינםכיררן

אותםירשוםהרישוםלפקידיניעוכאשרהדתי.הדיןפיעללהינשא

זודבונמאהנבריכנניח .שלזיננרפונקהלכתפיעלכנשואים,זה

החוקפיועלהפניםמשרדרישומיפיעלאשתו,ולכןעקר,הוא

הזרעמבנקזרעמתרומתלהריוןנכנסתבחו"ל,נישאולפיויהאזרח
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בכ,ןצוררלהםאיןשאולילמרותבישראל.החוליםמבתיבאחד

ואתכבנואשתו,בןבנו,אתלרשוםכעתמעונייןהזונבןכינניח

"ידועיםהנםהזונבניכיספקאיןבישראלהדיןפיעלכאביו.עצמו

הרישוםאתמאשרתאשרשלזיננר,פונקלהלכתבהתאםארבציבור,"

יודעיםאנואיןהקשר,לתקפותבנונעמהותיתקובעתאינהאר

 .בישראלתקפיםבחו"להאזרחייםהנישואיןהאםנשואים,הםהאם

להיותחייבהאימוץ .שכןהכרחידעתילעניותמוץ?יהאיותרהאם

בנסיבותבציבור""ידועיםידיעלאימוץעללדברשניתןכיווןמוכר

נםשוויוניותשלטענהלטעוןכעתניתן ,הדברכראם .מסוימות

בניידיעלאימוץאיןעודכל .מיןאותובניבציבורידועיםזונלבני

בניידיעלאימוץלטובתבישראללטעוןקשהבציבור,""ידועיםזונ

 .מיןאותובניזונ

rו
r-
".., 

r-
 ..מ
t-
;ג
 ::ג:

 ב:!

 ~ 93בע'המשך

Cו

ci 
~ 

rו
בג
 :r-c ::ג:
r: 
c: 
בג
 :icו
 ::ג:
r 
Sב
G 
;:: 
Sב
".., 

c=-
r
c::: 
c: 
:;.. 
c::: 
r: r 
r: 
Sב
בג
Cו

 י::
rו
".., 

;ג
 ::ג:

Sב
t:
c::: 
r: 
בג
;ב

הילד").זכויותדבבך"האמנה(להלן: 222 ) 3כ"א(ךהילד,זכויותדבבראמנה . 54

בתחילתאימוץשלבמקרהלדיווסוגיהכללהייתהלאהילדשטובתלהיזכרמענייו . 55

החברותשלהקדומהבהיסטוריהלמשלהמוסדר",המשפטי"האימוץתקיפת

בנוגעלראשונההמלאיםההסדריםאתמןצאיםאנוהרומלבחוקוהיוונית.הרומית

זכויותעלדוברהללןהחבריתבכללאימןץ.החברתיתהמקןבלותאתוכולאימוץ,

 Va ,0.1-1ח Historyלרוגמא:ראיבמשפחה,יישארשרנושיהמשפחהאברצוועל{רושה,

) 1983 , and Principles on Roman Private La\v (Durban ב:המצוטטS.L. Su1tan 

' t חlcrprctations of 'Parc חo Adopt: Changing Lcga1 i זomoscxuals ן-hc Right ofl "ז

.o1k1vo11 0/part3 _Ixtנ htm זtand 'Family'" [http://www.touro1a\v.cduf'pub1icalionslSu 

 ) Last visitcdחס 19/4/2001 (.

בקשתלפימשפט,ביתרשאיהורה,הסכמת"באיןכיקובעהאימוץלחוק 13סעיף , 56

אחדנתקייםכינוכחאםכבר-אימוץילדעללהכריזנציגו,אולממשלההמשפטיהיועץ

ההורה ) 2 (דעתו;לברראולמצאוההורה,אתלזהותסיברהאפשרתאין ) 1 (מאלה:

אינוהילד-בוהכיראםאוכילדו,יבלדהכירולאלאמונשויהיהלאאךהילדאביהוא

כילהיווכחקלזהבמקרהמגוריו",לביתלקבלוסבירהסיבהללאסירבוהואעמוגר

המשפטביתחייבמקרה,בכלזרע,תרומתעלמדוברבאשר ,) 1 ( 13טעיףמתקיים

ההורים,זוגאי"הטכמתשלבמקרהאלוטעיפיםלאורלפטוק

 , 16הערהלעילליבדורן,עניין , 57

לזכויותהאגודהידיעלשנתמכההעתירההתקלבהלדפוסירדזהשמאמרלאחררבזמן , 58

שלושאתלהפגישלטביתאםעללאסורהרבנייםהדיןבתיהחלטתאתלבטלהאזרח

293בג"צזוגה,בתעםבנותיה / (טרםכירושליםהגדולהרכניהדיןכיתנ'פלונית 00

הרבניהדיןביתשלפורמליתסמכותחוסרטענתלאורנקבעזהדיןפסקפורטם),

הזוגותשלבמאבקחשובצעדבולראותניתןולאזה,מקרהשלהספציפייםבתנאים

פהגםכילצייןמענייןזאת,עםהישראלי,במשפטיסודזכויותלקבלתהחד"מיניים

"אינההרבניהדיןיבתשהחלטתהענייניתבטענהלדוןהזדמנותהמשפטליבתהייתה

בהחלטתועירבהדיויבתשכןהקטיו,לטובתלפטוקהדיןביתחובתעםמתיישבת

באידיעלשהועלתהזו,טענהזמיר),השופטשלדינולפסקו 5(פסקהזרים"שיקולים

"נקודתלהיותחייבהמרכזלפיההמרכזית,טענתיעםאחדבקנהעולההעותרת,כוח

הרגשתיעםהיאגםמתיישבתבכךמלדוןההימנעותהאישית",רטובתוהילדשלהמבט

אינהכנראהזו"החמצה"אלו,בשאלותלדרןהזדמנריות"מחמיץ"המשפטביתכי

בהציגואלו,בשאלותלדוןהמשפטיבתאתלעודדזהמאמרמנטההיתר,ויבןתמימה,

אלו,לנושאיםבנוגעובעולם,יבשראלובמשפט,בחברהשחלושינויים
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המשך /והומוסקסואליותבציבורידועיםאימוץ, 43מע'המשך /והומוסקסואליותבציבורידועיםאימוץ,

 IIממאותוהורותבקבלתהקשיים
האימוץחוקפיעלשעדייןלמסקנהנגיעזהדיוןתחילתלאחראם

שניסיתיוכפי ,הומוסקסואליזוגידיעלאימוץלקבוענוכללאעצמו

הרי ,ברנר-קדישהזוגבנותלגביזובשאלהצורךכללאיןלהראות

בנושאשלנוהקשייםעלמעטגםלהתעכבוחשובחשוב,זהשדיון

שניםלפנירק ."גרידאמשפטידיוןאינוכברשזהולמרותזה,

אימאאבא,ישבהן"מסורתיות",משפחותעלהיהמדובראחדות

 ,הישראליהמשפטומתייחסהתייחסאליההמשפחהזו .וילדים

מדינותשארבכלמהמשפטשונההואאיןשבכךהיאוהאמת

במדינות :העולםבכלושוב,כיום,מסתבכיםהעניינים ."העולם

למסגרותהחברה,שלולבטח ,המשפטשלהתייחסותישנהרבות

שינויאותוובמרכזהקלאסי,במובנהמשפחהשלאלטרנטיביות

בניזוגותשלוהורותיחידההורותשלקבלהלעברהשינויעומד

בעברנתפסהיחידהורהשלהורותישראלבמדינת .י'מיןאותו

 ,שוניםבחוקיםאותהמוצאיםאנחנוכיוםאךראויה,כבלתיהרחוק

החברהשלמסוימיםבחלקיםחברתיתמבחינהמקובלתוהיא

כתופעהולבטחנשואים,זוגבנישלהורותכמוכמעטשראליתיה

הסטטיסטיב"שנתוןלראיה, ."החברהשלרביםבחלקיםהקיימת

חד-משפחות OOO,86כ-היו 1999בשנתכימוצאיםאנו ""לישראל

חד-משפחות-124,900וכ , 17גילעדאחדילדלפחותבהןהוריות

ניתןנתוניםאותםמתוך . 24גילעדאחדילדלפחותבהןהוריות

ההורהשבהןחד-הוריותמשפחותהןמשפחות-10,700ככילמצוא

הנראהככלכימכאן, ."בנפרד)נשויאואלמןגרוש,(ואינורווקהוא

בחרוובכוונהשברצוןבמשפחותהמקרים,מןבחלקלפחותמדובר,

 ."זובמסגרתלחיות

 ,מיןאותובנישללהורותיחידהורותשלבאנלוגיהנמשיךאם

כמעטיוצראינוהורהשלהחסריחידהורותשלשבמקרההרי

למשלהאוכלוסין,במרשםרשוםאביושלשמושאיןלילד .בעיות

מכלבעיותנוצרותלא ,בישראלהזרעמבנקמתרומהנולדאשרילד

ישראלי.כאזרחלוהמגיעותוהזכויותהרישוםבמערכתשהואסוג

מאותוירושהאו/ומזונותלקבלתזכויותלויהיושלאנכוןאמנם

מרגעאבחסרהיההואזכויותיו:נפגעולאבכךאבלחסר,אב

שלהמקרה ."לידתובעקבותלושניתןמשהוממנונגרעולאלידתו

ןיבלהפרידישכזהבמצבבהרבה.מסובךמיןאותובנישלהורות

זוגשלבמקרהגברים.זוגשלהמקרהלביןנשיםזוגשלהמקרה

גברעםפעולהשיתוףדרךאם ,להרותיכולהאישהכלהרינשים

זוגמעמדהזרע.מבנקתרומהדרךואםעתידיתהתחייבותללא

עלנשואותהןאיןזה.נושאעלכללמשפיעאינוזוגכבנותהנשים

הפתעהשאיןמכאן .צורךכלבכךאיןאך ,בישראלהחלהדיןפי

חד-חוריותמשפחותשבישראלנרעלמצביעיםאשרבנתונים

 ."החד-הוריותמהמשפחות-10%כרקהןאבהואשההורה

 .להורותאול"משפחה"שונההגדרהסילהכנחייביםאנוזהבשלב

זוגלהגדרתמספקותאינןלהירגהורותלהגדרתהמידהאמות

שהיאכפימוגדרתלהיותיכולהמשפחהכהורים.הומוסקסואלים
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אנשיםכשנימוגדרת"משפחה :לישראלהסטטיסטיבשנתוןמוגדרת

ואישה,כבעללזהזהוקשוריםאחדביתמשקהחולקיםיותראו

שלאיהאפשריתאחרתהצעה ."וילד"כהורהאונישואין,ללאכזוג

שלמיסודהחדשה","משפחההמשפחהזכויותלקידוםהארגון

"חוק-יסוד:שלוהחוקבהצעתאשר ,רוזנבלוםאיריתהדיןעורכת

בנישנילפחותהיא"משפחההבא:הניסוחאתמציעהמשפחה"

 ."משותף"ביתמשקומנהליםאחתגגקורתתחתיחדהחייםאדם

אתלקבלהחברהמתקשהמדועהיאכעתשנשאלתהשאלה

מדבריםאנוכילהביןעלינופה .מיןאותובניהוריםשלהזוההגדרה

שנוצרההורותשלאופציהעלולאבמפורשאימוץשלהאופציהעל

םידייחהוריםלמצואשניתןברורהזהבמצב .ביולוגיתהורותבתהליך

גרושיםזוגבנישלהמקריםכלהםאלה .בלדבנשיםאוגבריםשהם

 ,למשלמגע,מנתקהשניוהצדהצדדיםאחדאצלהמשמורתכאשר

אותוכזהבמקרהאםגם .אלמנותשלהמצבעלמדוברכאשראו

הריהשונההמיניתנטייתואתולסביבהלעצמויגלהיחידהורה

 ."ילדואתמלגדלממנויימנעשבכךסיבהשוםשאין

מקבלת ,הרחבבעולםנוספותחברותגםכמוהישראלית,החברה

כלכמומקובלתכאפשרותכיחידהאוכיחידההורותאתכיום

היחידהההורותאתהחברהשלהתפיסהזאת,למרות .אחרתהורות

קשהמדועזוגית.חד-מיניתהורותשלמהתפיסהמהותיתשונה

קשהמדועמכ,ןויתרהבזוגיות?הזההשינויאתלתפוסלרבים

הומוסקסואליםזוגידיעלאימוץשלמצבעלמדוברכאשרגםהדבר

כפתיחשובכאן,להציעברצונימהם?אחדשלילדשאינוילדשל

לנוהמפריעותנקודותשלושכללי,באופןבנושאהחשובלדיון

 • 71בעלילנכונותאינןאלותפיסותמדועולהבהירכזו,הורותלקבל

דניםאנושאיןהנהמידיתהבהרההמחייבתראשונחנקודח

 .ההומו-לסביתלקבוצההילדאתלשייךהולכיםאנוהאםבשאלה

הםאשראוהביםהוריםלזוגמאומץ,כילדאותו,לשייךהולכיםאנו

ייהפכולסביותזוגשלשילדיםהתפיסההומוסקסואלים.במקרה

קיימתכיבחברהההנחהלמרותנכונה.אינהלהומוסקסואלים

ביןקשרשמצאבעולםאחדמדעימחקרנמצאלאכזו,השפעה

היבטיםעלהמעידיםשוניםממצאיםלאורמכ,ןיתרההדברים.

השפעהלראותקשהההומוסקסואליות,לתופעתגנטיים-ביולוגיים

להיהפךהאםאדםעלהמשפיעעיקריכגורםסביבתית

להוריםשילדלכךכלשהוסיכוישישכפי .להומוסקסואל

סיכויקייםהתבגרותו,לאחרלהומוסקסואלייהפךהטרוסקסואלים

חנקודח ."להומוסקסואללהיהפךהומוסקסואליםלהוריםלילדדומה

פסיכולוגיותהבנותעלכביכולהנשענתלתפיסהנוגעתחשנייח

שיוכלמנתעלהורים,כזוגוזכר,נקבהולאם,לאבזקוקשילד

לדמויותלחיקוי,לדמויות!קוקילדניספקאין .ניאותלחתפתח

להתפתחותבסיסהםקלאסייםואבאםתפקידיוכילהזדהות,

בשוםזאת,עםבפסיכולוגיה.המחקריםרובפיעלוזאתתקינה,

אחריםומנשיםמגבריםזאתלקבליכוללאילדכינקבעלאמקום

הדרישההאם ,ובכלל .הראשונותחייושנותבמהלךהוריוזוגשאינם

שלהמקריםבכלמתקיימתאשרדרישההיאקלאסייםולאםלאב

הוריםשלבמקרהרקולא ,שלאכמובןהטרוסקסואלים?הורים

והישראליתבכלל,המעריבתבחברהכיוםבהרבהנפוץמחזה ,גרושים

ואימהותאבותמעטלא .שניםעשרותכמהלפנימאשרבפרט,

ולאהקרייריסטיתפקידםאחרבמילויהיוםשעותרובנמצאים

אוממטפלים"האב"או/ו"האם"דמויותאתמקבלוהילדההורי,

אפשר .וממורותממוריםמגננות,מסבתות,אומסביםממטפלות,

שלרווחהבמוסדותילדיםכיולטעון ,יותראףלכתלהרחיקכמובן

בצורהוהאבהאםתפקידיאתמקבליםלאפנימיות,כמוהמדינה,

גורמתשהמדינהקובעיםאנואיןועדיין ,המושגשלהקלאסית

עלעולהלאהללוםיהמצבבכל .כךידיעלהפיךבלתינזקלהם

זקוקשהילדנכוןהללו.להוריםהורית""אי-מסוגלותלקבועהדעת

ודואגותאהובותמדמויותאותןמקבלהואאבלהזדהות,לדמויות

הוריודווקאלאושהנןהמוקדמות,חייובשנותגם ,בחייושונות

שלשילדיםלתפיסהנוגעתהשלישיתהנקודהבלדב.הביולוגיים

אישיותומהתנכלויותחברתימבידודיסבלוהומוסקסואליםהורים

מחקראףנמצאלא .הטרוסקסואליםלהוריםילדיםמאשריותר

שללילדיםיציקואשרילדיםיהיואםאףאבלזו,בעמדההתומך

שלרביםמניאחדמצבזהיהיהכינדמההומוסקסואלים,הורים

להוותשיוכלהוריםזוגתמצאכזוהצקההילדות.בגילהצקות

קומהנמיכותבעקבותשהצקהכפידביוקואוהבת,תומכתמשענת

ויאהבו,יסבירו ,יתמכואשרקומהנמוכיהוריםתמצאקיצונית

הקשייםעללהתגברהילדיוכלובכךלהזדהות,מוצלחתדמותויהוו

חשובמחקרהתפרסם 1995בשנתמכ,ןיתרה .הללוהחברתיים

מחקרים 43סיכםאשרלפסיכולוגיההאמריקאיתהאגודהשל

עדותשום"אין :כיבקובעובנושא,מאמריםעשרותועודאמפיריים

סוגמשוםבנחיתותנמצאיםהומוסקסואליםלהוריםשילדיםלכך

 ."הטרוסקסואלים"להוריםלילדיםיחסיתשהוא

באופומאמציםולאמצטטיםלאאךנשענים,המאמרשלזהשבחלקמהדבריםחלק . 59

 . Sultan, supra note 55של:מאמרהעלמלא,

ב:יכן , Sultan, ibidשל:במאמרההאמריקאילמשפטההתייחסןתאתלמשלראו . 60
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R.L. Me1ton "Lcga\ Rights of Unmarried Heterosexua] Coup]cs and Evo\ving 

497; F. Batcs "Is the Tide Tru]y 1990/199(נ ( . Definitions of 'Family'" 29 J. Fam. L 
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