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 הקיזל תופידע תתל טפשמה לע םאה :םירבועה תפלחה תשרפ
 ?תיגולויזיפה הקיזל וא תיטנגה

 תאמ

  *הדוגי-בינ ידע ר"ד

  **רבליג יעור 'פורפ
 

 אובמ

 התליחת .)אתוסא תשרפ :ןלהל( וז המישר לש אשונה הניה אתוסא יאופרה זכרמב םירבועה תפלחה תשרפ

 העצוב םחרב רבועל תיאופר הרודצורפ עוציב בגא יכ ץראה זכרמב יתלשממ םילוח תיבמ לבקתהש חווידב

 1.הגוז ןבו ותוא תאשונה םאה ןיבל רבועה ןיב תיטנג המאתה ןיא :השק אצממ הפשח רשא תיטנג הקידב םג

 2.תוירופ ילופיט לש הרדס תאשונה םאה הרבע םש )אתוסא :ןלהל( אתוסא יאופרה זכרמל רסמנ הז חוויד

 הבוגתב .גירחה עוריאה יטרפב תואירבה דרשמ ןוכדע ךות הקידב ךילהב אתוסאב ולחה עדימה תלבק םע

 עוצקמ ישנא תללוכה 3,הלוחה תויוכז קוחל 21 ףיעס חוכמ הקידב תדעו תואירבה דרשמ םיקה הז חווידל

 יאופרה ךילהה יופימו ריקחת רחאלו ,ליבקמב .הדילהו תוירופה ימוחתב םיחמומ הז ללכבו םייטנוולר

 תיבל היינפ עצבתת יכ אתוסא ןכדע 18.9.2022 םויבשכ .םישנ 10 -כ לש הצובק רדגלו רתאל אתוסאב וחילצה

 ההובג תוריבסבש גוזה ינבל החפשמ ירשקל תויטנג תוקידב עוציבל וצ לבקל תנמ לע החפשמ יניינעל טפשמה

  .ולש תויהל יושע רבועה

 חכונ .ןוירפו תוירופ יאשונב תוינידמהו הקיתאה ,טפשמה ימוחתמ תובר תויגוס ןוידל הלעמ וז השרפ

 רבועה תא לדגל תוניינועמ ,תיטנגה םאהו תאשונה םאה ,םישנה יתש םהיפל ,תרושקתב םימוסרפה

 דקמתהל ונתוא הליבומ וז הכרעה .תיטופיש הערכהל עיגת וזה תקולחמה יכ םיכירעמ ונא ,דלוויישכל

 .וזכש הערכה ךרוצל םייטנבלרה םינושה םילוקישב

 תא םג ומכ ,םירוהה תוהז לש הייגוסה תא ןוידל ולעה ןויריפה תויגולונכטב תויוחתפתה ,םינשה ךרואל

 ,הז רשקהב .םתוהז תעיבקל טפשמה יתב תועצמאב יביטיזופ יטפשמ טקא םימיוסמ םיבצמב עצבל ךרוצה

 הרכהל תוקיז עבראב ריכה רשא תינולפ תשרפב ןוילעה טפשמה תיב לש העיבקה איה ונלש אצומה תדוקנ

 ערזהו תיציבה רשא םישנאה ןיבל דליה ןיב םייקתמש יטנגה רשקב הריכמה תיטנג הקיז 4.תיטפשמ תורוהב

 המחרב דליה תא האשנ רשא השיאהש החנהה חוכמ תמייקתמ תיגולויזיפ הקיז 5.ותדילל וליבוה םהלש

 רשא השיאה ןיב רצונש ידוחייהו בורקה רשקה תא תאטבמ תיגולויזיפה הקיזה .ומיא איה ותוא הדליו

 םניה דליה תא םילדגמה גוז וא ה/שיא ובש בצמב הריכמ תיתרבח הקיז .רבועה ןיבל ןויריהה תא תאשונ

 אוצמל ןתינ ךכל תיטפשמ הרכה .אלש ןיבו םהיניב יטנג וא/ו יגולויזיפ רשק שי םא ןיב ,ןיינעו רבד לכל וירוה

 
 .הינתנ תימדקאה הללכמה ,תואירב תוכרעמ לוהינל רפסה תיב ;ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב הצרמ *
 .הינתנ תימדקאה הללכמה ,םיטפשמל רפסה תיבב הצרמ **

 הקיזל וא תיטנגה הקיזל תופידע תתל טפשמה לע םאה :םירבועה תפלחה תשרפ"  רבליג יעורו הדוגי-בינ ידע :עצומ רוכזא
 )25.10.22( זמ )טפשמ תויבוגת( טפשמ ינויע םורופ "?תיגולויזיפה

https://www.taulawreview.sites.tau.ac.il/post/nivyagoda_gilber. 
 ,)19.9.2022( ץראה ,"חרכהב אל -םיעוריאה תולשלתשה ,רידנ יוליגה :אתוסאב רבועה תפלחה" ,יתרפא ודיע 1

5e3ff5b00000-a3ff-d35d-561f-article/.premium/00000183-19/ty-09-https://www.haaretz.co.il/health/2022. 
 הלש תיציבה רשא השיאה לש הרדגהה .תיגולויזיפה םאה וא תאשונה םאה ארקית ןויריהה תא תאשונ רשא השיאה לש הרדגהה 2

 .תיטנגה םאה ארקית רבועה רצונ הנממו התרפוה
 .21 ףיעס ,327 'מע ,1591 ח"ס ,1996 -ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוח 3
 .)1.4.2015 ,ובנ( םייתרבח םיתורישל דרשמה 'נ תינולפ 1118/14 מ"עב 4
 ,הקיתא ויבו יאופר טפשמ ,"תיטפשמ תורוה תעיבקב יטנגה דוסיה לש תשדוחמה ותיילעו ותקיחש ,ותיילע" ,תילגרמ לאקזחי 5
 .)2010( 125  3 ךרכ
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 ת/ןב לש תורוהב הריכמ הקיזל הקיז .ץומיאה אשונ תא רידסמה 1981- א"משתה ,םידלי ץומיא קוחב לשמל

 6.דליל תיטנגה הקיזה ילעב השיאה וא רבגה לש גוזה

 דליה םהלש ערזהו תיציבהמש קר אל .וירוה ןיבל דליה ןיב תיגולויזיפו תיטנג הקיז שי ,םיבר םירקמב

 הבר תובישח סחיימ ילארשיה טפשמה .ותוא הדילוהו המחרב ותוא האשנ םג תיטנגה ומיאש אלא ,דלונ

 תומיעה שרוש והז .ןהיניב המילה ןיא אתוסא תשרפב ,לבא 7.תושגנתה ןהיניב ןיאשכ תוקיזה יתש לש ןמויקל

  .תיגולויזיפה םאה ןיבל תיטנגה םאה ןיבש – תרושקתב םיחווידהמ הלועש יפכ –

 הקיספבו הקיקחב .ילארשיה טפשמה לש תיעמשמ-דח הדמע אוצמל השק עירכהל ךירצ ובש הזה חתמב

 וזו תיטנגה הקיזל תופידע תתל תשקבמה וז - טבמה תודוקנמ תחא לכל ןיכומית אוצמל ןתינ תילארשיה

 תונורקעה תא קר גיצהל לכונ וז תמצמוצמ תרגסמב ,םרב .תיגולויזיפה הקיזל תופידע תתל תשקבמה

 יטנבלר לוקיש יכ ,ןייצל בושח .רתויב םיבושחהו םייטנבלרה םה ונתסיפתל רשא םייטפשמה תורוקמהו

 לש םהיתוקיספב ישממ יוטיב לבקמ הז לוקיש .דליה לש םיסרטניאה לע הנגה וניה וננויד רשקהב יטננימודו

 תוביסנב םיתיעל יושע הז לוקיש .וז המישרב ואבוי ןקלחש תורחא תושרפב ןהו ןנד הרקמב ןה ,טפשמה יתב

 .תיתרבח וא תיגולויזיפ ,תיטנג – הפידע הקיז וזיא הלאשב ףכה תא עירכהל םיוסמ הרקמ

 תכרעמש תובכרומ תויטפשמ תומלידו תויגוס הפיצמ אתוסא תשרפ ,תישונא הידגרט התויהל רבעמ

 שיקהל ןתינ הנממ הרורב תיטפשמ הדמע השבוג םרט םויהל ןוכנ יכ הארנ .ןהב עירכהל שרדית טפשמה

 הז רמאמש ןאכמ .תוכופה רמול אלש ,תונוש תואצותל טפשמה תכרעמ העיגה תונוש תושרפבו ,ןנד הרקמל

 תא רוקסנ הליחת .הקיספבו הקיקחב ןיכומיתהו ,יטפשמה חוכיווה ידצ ינש לש םינועיטה תא גיצה שקבמ

 הפידעמ רשא תיטפשמה הדמעה גצות הירחאלו ,תיגולויזיפה הקיזל תופידע תנתונ רשא תיטפשמה הדמעה

 הקיז וזיא תינורקע ןמסל שקבנ לתופמ יטפשמ לולסמב דעצנש רחאלו ,רמאמה לש ופוסב .תיטנגה הקיזה תא

       .השרפה םייתסתש יואר ונתעדל דציכו ,)תיטנג וא תיגולויזיפ( הפידע

 

  תיגולויזיפ הקיזל םייוטיב

 ילארשיה טפשמה ריכמ ,םידוהי םירוהל דלונה דלי לש היצאוטיסב דחוימב ,דליה לע ןגהל הרטמ ךותמ

 יושנה גוזה-ןבל קוחה ביצמש םיישקב יוטיב ידיל אב רבדה 8."לעבה רחא תוליעבה בור" לש יתכלהה ללכב

 עצבל ידכ יכ עבוק יטנג עדימ קוחל 1ה קרפ .וגוז תב הדילוה רשא דליה לש יטנגה באה וניא אוה יכ ןעוטה

 יניינעל טפשמ-תיב לש רושיא שקבל שי ,יושנה גוזה ןב ןיבל דליה ןיבש רשקה רוריב ךרוצל תיטנג הקידב

 תעיבקמ ששח – יטופיש חוקיפ לש ןונגנמה תריצי סיסבב תדמועה הביסל ףא סחייתמ קוחה 9.החפשמ

 ותוא הדילוהש השיאה לש יושנה גוזה ןב ןיבל דליה ןיב יטנג רשק ןיאש עבקיי םאש אוה ששחה .תורזממ

 םא הטלחה תלבק ינפל ,ןכל .ךכמ תועבונה תוילילשה תוכלשהה לכ לע רזממכ זרכומ תויהל לולע דליהש ירה

 תיב אישנמ תעד תווח לבקל שי יכ קוחה הרומ החפשמ ירשק תעיבקל תיטנג הקידב לש המויק לע תורוהל

 טפושה לעש ירה ,תורזממ ששח הלוע ינברה ןידה תיב אישנ תעד תווח רואלו הדימב 10.לודגה ינברה ןידה

 תאזו ,טפשמה-תיב לש עויסה תדיחיל – הקידבה עוציבל וצה תא איצומ אוהש ינפל – םידדצה תא תונפהל

 עבוקו ךישממ קוחה 11.תיטנגה הקידבה עוציב לש תויועמשמה תא םידדצל וריבסי עוצקמה ישנאש הרטמב

 ןיד תיבב וא יחרזא טפשמ תיבב הייארכ שמשל ולכוי אל יטופיש וצ אלל הכרענש תיטנג הקידב יאצממ יכ

  .יתד

 
 .)28.1.2014 ,ובנ( םינפה דרשמ 'נ דגמ טממ 566/11 ץ"גב 6
 2401/95 א"נד ;485 )1(טמ ד"פ ,ינמחנ 'נ ינמחנ 5587/93 א"ע ;153 ,142 )1( ד"נשת ם"ספ ,ינמחנ 'נ ינמחנ 599/92 )'יח( פ"ה 7
 .)6 661 )4(נ ד"פ ,ינמחנ 'נ ינמחנ
 הרודהמ ,החפשמ יניד ,יקסבשרש ;ד ןמיס ,רזעה ןבא ,ךורע ןחלוש ;כ הכלה ,וט קרפ ,האיב ירוסיא תוכלה ,ם"במרל הרות הנשמ 8

 .363 'מע ,)ז"כשת םילשורי( םיטפשמל הטלוקפה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תבחרומו תנקותמ היינש
 .)קוחה :ןלהל( א28 ףיעס ,62 'מע ,1766 ח"ס .2000 – א"סשתה ,יטנג עדימ קוח 9
  .ה28 ףיעסב ,םש 10
 .)ב(ה28 ףיעס ,םש 11
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 ךמסומ טפשמ-תיב יכ עבוקו ןויריהה ןמזב החפשמ ירשק תקידבל סחייתמ קוחל ג28 ףיעס ,ונניינעב

 םאהו ,ןויריהה תפוקתב דוע וזכש הקידב תכירעב ךרוצה תא לקשש רחאל קר רבועב הקידב עוציב לע תורוהל

 הארנ יכ ןייצל שי .התכירעבש םינוכיסה הל ורבסוהש רחאל הקידבה תכירעל תעדמ המכסה הנתנ תאשונה

 דועב ,הרהה השיאה לש הנוצרל דוגינב תיאופר הרודצורפ עוציב עונמל רקיעב איה קוחל ג28 ףיעס תילכתש

 ,ךכ .התשענ רבכש ריפש ימ תקידב תרגסמב התמכסהו םאה תעידיב רבועהמ חקלנ יטנגה רמוחה ונניינעבש

 שרדנש ילבמו ,םייק יגולויב רמוחמ תורוה ירשק יוהיזל תיטנג הקידב עוציבל רושיא ןתנ טפשמה תיב לעופב

 תא ךימסמ קוחל ו28 ףיעס ,ףסונב .השדח תיאופר הרודצורפ ינוכיס ינפב רבועה וא/ו םאה תא דימעהל היה

 תיב )1(  :םיאבה םיאנתה ינשל ףופכב וזכ הקידב לש התכירע לע תורוהל החפשמ יניינעל טפשמה-תיב

 קדבנל הנתינ )2( ;םינעטנה החפשמה ירשק רבדב שקבמה תונעט תונוכנל ריבס יוכיס שי יכ ענכוש טפשמה

 הקידב לש המויק לע הרוה טפשמה תיב ,ונינפבש אתוסא תשרפב .וצה ןתמל ותודגנתה תא עימשהל תונמדזה

 רבועה לש ותוכז" יכ ןייצמ אוהש ךות םייטנגה םירוהכ הזחנש ימל רבועה ןיב החפשמ ירשק תעיבקל תיטנג

 לש יטנגה ואצומ תעידי .ול ארוקה 'םדה לוק' ךייש ימל רעצמל וא וירוה ימ עדי םלועל ותאצ תעמ רבכ יכ

 לש וז הטלחה 12."הדילה רחאל ךומסב דימו םדקהב ןאכל וא ןאכל תורוהה דוסימב עייסת התע רבכ רבועה

 םא יכ ,םייטנגה וירוה םה הובג תוריבסבש גוזה לש וא רבועה לש ותבוטב קר אל הרכה תפקשמ טפשמה תיב

 רצענ םהב לופיטהשו אתוסאב IVF ילופיט םירבוע רשא תוגוז לש תובר תורשע לש ירוביצה סרטניאה תא םג

 ןויד תארקל יתדבוע רוריבל יסיסבו ידוסי ביכר הווהמ תיטנגה הקידבה ,ליעל רומאכ .13עוריאה תובקעב

 לבקת הקיז וזיא דיעהל ידכ ןמצעשכל תואצותל וא הקידבה עוציב לע הטלחהב ןיאו ,תורוהה תלאשב ידיתע

  .תורוהה תלאשב הרקמה תוביסנב תופידע

 תדמע תא גיצהל שקבנ ,הז רשקהב .תיגולויזיפה הקיזה תא הפידעמה תיטפשמה הדמעב ןוידל רוזחנ

 יגוז רשק ומייק רשא םישנ יתש 14.החפשמ יניינעל טפשמה תיבב הנורחאל ןתינש ידוחיי ןיד קספב הנידמה

 גוזה תונבמ תחא לש תיציב תביאש וללכ תוירופה יכילה .ףתושמ דלי איבהל הרטמב תוירופ ילופיטל ונפ

 ולע ןויריהה תפוקת ךלהמב .היינשה גוזה תב לש המחרל רבועה תרבעהו ,)ימינונא( םרות לש ערזב התיירפהו

 ךילה חתפנ תורוהה תא רידסהל תנמ לע .ןתב הדלונ 2021 תנשב .ודרפנ ןהו ןוטרש לע גוזה תונב ןיב םיסחיה

 הפוגמש( תיטנגה םאב ריכהל שי יכ ריהצהל שי היפלו הדיחא תיזח םישנה יתש וגיצה ותרגסמב יטפשמ

 תורוה וצ ןתינ אל דוע לכ יכ הנידמה תדמעל דוגינב תאז .תקוניתה לש תיטפשמה םאכ )תיציבה הבאשנ

 יכ ונעט הלשממל תיטפשמה תצעויה יגיצנ .תקוניתה םאכ רכות )תיגולויזיפה( תאשונה םאה קר יתקיספ

 תרגסמב תיטנג תורוהב הרכה יכ ונעט םה ,ףסונב .תיטפשמ תוקפנ תיטנגה תורוהל ןיא ילארשיה טפשמב

 ,שיגדנ .םירוה השולשב הרכה ומכ ,םהב ריכה םרט ילארשיה קוחהש םיבצמ ןמזל היושע תוירופ יכילה

 הרכה תמייק רבכ תויברעמ תונידמ רפסמב ןכש ,דבלב תיטרואית הניא םירוה השולשב הרכהה תועמשמ

  15.םירוה ינשמ רתוי שי דחא דליל םהב םיבצמב תיטפשמ

 הניה ,הזה םיוסמה הרקמה תרגסמב הלבקתה אלש ףא ,הלשממל תיטפשמה תצעויה לש וז הדמע

 שי ילארשיה קוחה לש תינשרפכ הלשממל תיטפשמה תצעויה לש התדמעל ,עודיכ .ונינפבש ןוידל הבושח

 ץעויה לש ותדמע ,יאופרה טפשמה םוחתב דחוימב ,רבעב תובר םימעפ .עירכמ וניא םא םג ,בר לקשמ

 
 .)אתוסא תשרפ :ןלהל( )19.10.2022 םויב םסרופ( 'חאו מ"עב ןושאר אתוסא 'נ 'חאו ינולפ 22-10-16877 ש"מע 12
 ןיב רשק האצמ אל החפשמ ירשקל תיטנגה הקידבה יכ םידדצלו טפשמה תיבל חווד 24.10.2022 םויב ,ןייצל .29 הקספ ,םש 13
 תיטפשמה תונשרפהמ תונשל ידכ הז חווידב ןיא ,םרב .םייטנגה םירוהה םה ההובג תוריבסבש הכרעה התייהש גוזה ינבל רבועה
 דלי/רבועה  לש יטנגה עקרה רוקמ יוהיז .םייטנגה םירוהה לש יוהיזו יתדבוע רוריב לש תובישחהמ םג ומכ .הז רמאמב תגצומה
  .תורוהה תייגוסמ קתונמבו )דליה תבוט ןורקע רואל רתיה ןיב( ומצע ינפב דמוע דלוויש
 .)ל.ה תשרפ :ןלהל( )1.5.2022 ,ובנ( הלשממל תיטפשמה תצעויה 'נ .ל.ה 21-06-956 ש"מת 14
15  (4) 25 ,family is what you make it? Legal recognition and regulation of multiple parents A , AbrahamHaim 

JOURNAL OF GENDER, SOCIAL POLICY & THE LAW,, 405– 444 (2017); Bill Cameron & Samantha Brennan, How Many 
 (2015);61–45  IALOGUED )54 (1 ,ee Parent CaseParents Can a Child Have? Philosophical Reflections on the Thr

Katharine K. Baker, Homogenous rules for heterogeneous families: The standardization of family law when there 
is no standard family, 2 UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW 319-372 (2012); Government Committee on the 

Reassessment of Parenthood (2016) Child and Parents in the 21st Century.  
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 תצעויה תדמעב שי ,הז רשקהב 16.טפשמה יתב םיקסופ ורואל רשא ללכל הכפהו הלבקתה הלשממל יטפשמה

 תורוהב תיטפשמ הניחבמ םיריכמש הלא םה הקיספהו הקיקחה יכ איה הנעטה .ןויגיה הלשממל תיטפשמה

 םירוהה לש תיטנגה תורוהב הרכהה איה ךכל אמגוד .לדחמ תרירבכ אל ךא םימיוסמ םירקמב תיטנג

 איה תאשונה םאה קוחה י"פע הזכש וצ ןתינ אל דוע לכ יכ איה הנעטה 17.תואקדנופה קוח יפל םידעוימה

 ריכמ וניא רשא תויציב תמורת קוח וניה וז הנעטל ףסונ ןיכומית .דלונש דליה לש ומא תיטפשמ הניחבמ

 לש הירפה יכילה תרבועש תאשונה םאהש איה אצומה תדוקנ .דליה לש תיטפשמה םאכ תיציבה תמרותב

  18.תיטפשמה םאה איה דליה תא הדילומו תיציבה

 ןועיטה עמשנ ילארשיה טפשמב הפידעה הקיזכ תיגולויזיפה הקיזב תכמותה הדמעה סיסבב ,םוכיסל

 תוברעתה ןיא דוע לכ וא ,וזכש תוברעתה רדעהב .תיטופיש תוברעתה תשרדנ תיטנג תורוהב ריכהל ידכ ויפל

 ירה ,אתוסא תשרפ תוביסנל תאז םשיינ םא .דליה לש תיטפשמה ומא איה תיגולויזיפה םאה ,וזכש

 ףיסונ םא .דלוויישכל רבועה תא לדגל תשקבמה תאשונה םאה לש התדמעב םיכמות ןאכ ונודנש םייוטיבהש

 לע תססובמה 19,המחרבש רבועל השיאה ןיב רצונש ישגרה רשקה תא השיגדמה טבמה תדוקנ תא וז הדמעל

 םיעיבצמה םייריפמא םירקחמ לעו care-of-ethics(,20( הגאד לש הקיתא לש תיטסינימפ תיפוסוליפ הסיפת

 .הביצי עקרק לע תדמוע ונינפבש הרקמב תאשונה םאה לש הדמעה 21,הזכש ישגר רשק לש ומויק לע

 

 תיטנג הקיז לש םייוטיב

 לומ לא תדמוע איה רשאכ םג ,תיטנגה הקיזל תופידע ןתמב הקיספב ןהו הקיקחב ןה ןיחבהל ןתינ

 ךורעל השקבל עגונב( אתוסא תשרפב טפשמה תיב תדמעב יוטיב תלבקמ וז תופידע .תיגולויזיפה הקיזה

 ןה ,םייטנגה ויתורוקמ תא תעדל ]םה[ ולש רורבה סרטניאהו רבועה לש ותוכז"  )תורוה ירשקל הקידב

 םימעטמ ןהו ,םיבורק יאושינ תעינמ – םייתאו םייתד םימעטמ ןה ,האופרו תואירב – םיימשג םימעטמ

 תיטנגה הקיזה תובישחב טפשמה תיב ריכמ ויתוקיספב ,רומאכ 22"...אב ןינמ העידיה םצע – חורבו שפנבש

 .ןלהל הקיספהמ קלח גיצנ .םייתרבחו םיישפנ ,םייתואירב םימעטמ

 לש ןוצרב הרכה וניה קוחה תתשומ וילע סיסבה .תואקדנופה קוחב אוצמל ןתינ הנושאר אתכמסא

 עבוקה קוחל 2 ףיעסב רבכ הלוע וז הרכה .םהלש יטנגה ןעטמה תא אשונה דלי םלועל איבהל םידיחיו תוגוז

 תבייח תיציבה ,גוז ןב ןיא השיאל ובש הרקמבו ,דעוימה באה לש תויהל בייח ערזה תוחפה לכלש תושרופמ

 עבוק ,ךכל ךשמהב .תאשונה םאה לש תויהל הלוכי הניא תיציבה יכ תושרופמ שיגדמ 2 ףיעס 23.הלש תויהל

 תובוחהו תוירחאה ויפלכ םהילע ולוחיו םידעוימה םירוהה תרומשמב דליה היהי ותדיל םע יכ קוחל 10 ףיעס

 איה אלא קפסב תלטומ אלש קר אל םייטנגה םירוהה לש תיטפשמה תורוהה ,רמולכ .ודלי יפלכ הרוה לש

 ,םהלש תורוהב ימשר ןפואב ריכי רשא תורוה וצ לבקל םידעוימה םירוהה לע ,םנמא .ללכהו אצומה תדוקנ

 דליה יפלכ תוירוה תובוחב םיאשונ םידעוימה םירוהה תיתוהמ ןכש ,דבלב יתרהצה וצב רבודמ יכ הארנ לבא

  .םתרומשמל רסמנ ףא אוהו ודלוויה עגרמ

 הב רוזחל תשקבמו המחרב האשנ ותואש דליה לע רומשל תשקבמ רשא תאשונה םאה ,דועו תאז

 קוחל 13 ףיעס .םיכומנ התחלצה ייוכיסש הארנ רשאכ ,יביטקא ןפואב לועפל הכירצ רשא וז איה םכסההמ

 טפשמה תיב תאז רשאי אל ,דליב קיזחהלו םירבוע תאישנל םכסהמ הב רוזחל תאשונ םא השקיב" יכ עבוק

 
 .)23.11.2014 ,ובנ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 14-11-16813 )א"ת יזוחמ( פ"ה :לשמל ואר 16
 .)תואקדנופה קוח :ןלהל( 176 'מע ,1577 ח"ס ,1996 -ו"נשתה ,םירבוע תאישנל םימכסהה קוח 17
 .620 'מע ,2242 ח"ס ,2010-ע"שתה ,תויציב תמורת קוח 18
 תיאופר הרודצורפ רובעל התטלחה אצוי לעופכו ,המחרבש רבועל םייח תתל השיאה ןוצרב םג ישחומ יוטיב לבקמש  ישגר רשק 19
  .המחרבש רבועל יתועמשמ םומ ןוקיתל תבכרומ
207)200( MPATHYEARE AND CTHICS OF EHE T ,LOTESICHAEL M; )2006( ARECTHICS OF EHE T ,ELDHIRGINIA V. 
21  1701 AMAJ 289(13) ,Fetal attachment-Maternal Barry Lester, & .Lyn LaGasse ,Law Karen Salisbury,Amy 

(2003).  
 .12 ש״ה ליעל ,אתוסא תשרפ 22
 .)2(2 ףיעס ,17 ש״ה ליעל ,תואקדנופה קוח 23
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 תוביסנב יוניש לח יכ ,םירבוע תאישנל םימכסה קוח יפל ילאיצוס דבוע ריקסת תלבק רחאל חכונ ןכ םא אלא

 ןתינ ןאכמ 24."דליה תבוטב עוגפל ידכ ךכב ןיא יכו ,התמכסהמ תאשונה םאה לש התרזח קידצהל ידכ וב שיש

 תיטנגה הקיזה ילעב לש םדי תיגולויזיפה הקיזה תלעבל תיטנגה הקיזה ילעב ןיב תושגנתה שי רשאכ יכ ןיבהל

 .הנוילעה לע

 המחרבש השיאה 25.היופכ תואקדנופכ הז הרקמב םיאורה – ונומכ – שי .אתוסא תשרפל רוזחנ

 םירוהה םגש יאדו .רחא גוזל תאשונ םא תויהל ןבומכ התצר אל הלש הניאש תירפומ תיציב תועטב הלתשוה

 תואקדנופ ןאכ שי ןכל .תיטנג הניחבמ ןהלש וניהש רבועה תא תאשל וצר םישנה יתש .ךכב וצר אל םייטנגה

 וניא הז ןונגנמ .תואקדנופה קוחל 13 ףיעסב עובק רתויב יטנבלרה ןונגנמהו ,םידדצה ינש לע התפכנ רשא

 םירוהה םע םכסההמ תאשונה םאה לש הרזחב קסוע אוה ןכש האלמ הרוצב הרקמה תוביסנ תא םלוה

 ,לבא 26.םכסה ןיאו היה אל ןכש לכו ךילהל המכסה התייה אל ונינפבש הרקמה תוביסנב וליאו ,םידעוימה

 ןושלל םאתהב .תיטנגה םאל המחרב האשנש דליה תא רוסמל תאשונה םאה לש בוריס ןאכ שי וטקפ-הד

 .וז תוקידצמ רשא תוביסנ שי םא קר התרומשמל דליה תא לבקל תאשונה םאל רשפאי טפשמה תיב ,ףיעסה

 רידגי טפשמה תיב הרקמה תוביסנבש לככ ,ןכל .דליה תבוט לע הרימש לש לעה ןורקעל תועגונ הלא תוביסנ

 דלוויישכל רבועה תריסמש החנהבו ,תויטנוולרה קוחה תוארוה םושייל הנפיו היופכ תואקדנופכ הרקמה תא

 תופידע ןתיי טפשמה תיב ובש בצמ תוארל השקתנ ונא ירה ותחוורב וא ומולשב עגפת אל םייטנגה םירוהל

  .םייטנגה םירוהה ינפ לע תאשונה םאל

 םג םיאצמנ תיטפשמ תורוה תעיבק ךרוצל תיטנגה הקיזה לש תובישחה תא םישיגדמה םייוטיב

 תשרפ איה ונינפבש הרקמה תוביסנל דואמ תומוד הלש תוביסנה רשא תושרפה תחא .תילארשיה הקיספב

 הגוז ןב םע המייק איהש םיסחימ הריעצ השיאל דלונ רשא דליב היה רבודמ 2016.27 תנשמ הבירמה קונית

 .ץומיאל דליה תריסמל התמכסה תא םאה הנתנ הדילה רחאל ךומסב דיימ .הדילה ינפל דוע הדרפנ ונממש

 .ונב תדיל לע יגולויזיפה באל עדונ ,םיצמאמה וירוה לש םתרומשמבו םישדוח העברא ןבכ היה דליה רשאכ

 ךילה לש ופוסב .םתרומשמל דליה תלבקלו ץומיאה וצ לוטיבל השקב ושיגה )תיגולויזיפה םאה םע דחי( אוה

 יכו לטב ץומיאה וצ יכ בור תעדב ןוילעה טפשמה תיב עבק ,שדוח 13 ןב היה דליה רשאכו ,ךורא יטפשמ

 םאהמ דרפנב יח רבכ תע התואבש( יטנגה ויבא לש תרומשמל רזחוי דליה ,תרחא ץומיא תליע רדעהב

  .)תיטנגה

 באה םג וניהש יגולויזיפה באה לש תוכזה ןיב תומיע םייק םהב םירקמב םיטפושה םיקסוע ןידה קספב

 הרוצב תעפשומ הערכהה .םיגולוכיספה/םייתרבחה םירוהה לש םהיתויוכז ןיבל ודלי תא לדגל יטנגה

 לש ותוכזל בר לקשמ םינתונ ,עמתשמ ןפואב ןיבו תושרופמ ןיב ,םיטפושה .דליה תבוט ןורקעמ תיתועמשמ

 םילולכה םילוקישהמ לודג קלחש הדבועה ףרח ,האצותה ןחבמב יכ איה ךכל הייאר .יגולויזיפ-יטנגה באה

 ישממ ששח ןיא דוע לכש ירה ,םיצמאמה םירוהה לש םתדמע תלבקל ףכה תא םיטמ דליה תבוט ןורקיעב

  .ץמאמה הרוהה לש וז לע הפידע ותוכז ,יגולויזיפ-יטנגה באל רזחוי םא דליה לש ומולשל

 תשרפל סחיב 2016 תנשמ הבירמה תקונית תשרפ לע תוכמתסה דגנכ עמשיהל היושע רשא תרוקיבה

 תיגולויזיפה הקיזל תיטנגה הקיזה ןיב הניא הבירמה קונית תשרפב תושגנתה רבד לש ופוסב יכ איה אתוסא

 .תיתרבחה הקיזל תיגולויזיפ-תיטנגה הקיזה ןיב אלא

 ,רתוי תמדקומ ,ההז טעמכ השרפב ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תערכהל ונתוא הנפמ תפסונ תרוקיב

 תוכזה לע םיצמאמ םירוה ןיבו םיגולויזיפ םירוה ןיב יטפשמ קבאמב איה ףא הקסע וז השרפ .2004 תנשמ

 
 .13 ףיעסב ,םש 24
 ,)YNET )19.9.2022 ,"רבועה תפלחה תשרפב תודהיה תדמע יהמ :ינרדומה המלש טפשמ" ,ברנש ישיו ןודיכ ןורש 25

https://www.ynet.co.il/judaism/article/hj8nsrrbs. 
 - תיזוח איה תחא הרטמ .היינשה תא תחא תוקזחמו תותרשמ רשא תורטמ יתש תגציימ 13 ףיעסבש םכסהה תשירד ונתסיפתל 26
 ןיב ,יזכרמ לוקישכ דליה תבוט ןורקע תא ןמסל היינש הרטמ .ימכסה דוביכו לוביקו העצה תונורקעב הרכה ;תואדוו לע הרימש
    .התמכסהמ תאשונה םאה תרזחב תיטפשמ הרכהו תוביסנ יוניש לש בצמב רתיה
 .)28.2.2017 ,ובנ( החוורה דרשמ -הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 9447/16 מ"עב 27
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 ןיטקה לע זירכהל שי יכ בור תעדב ןוילעה טפשמה תיב עבק ךשוממו בכרומ יטפשמ ךילה רחאל .קונית לדגל

 תבוט ןורקע תא בורה תעד יטפוש םיביצמ ןידה קספב 28.םיצמאמה םירוהה תושרב וריאשהלו ץומיא רבכ

 ףידעהל ןיאש תינורקע הרימא ךות רתיה ןיב ,תיפיצפסה תיטופישה הערכהב יזכרמ לוקישכו ךרעכ דליה

 ןחביהל ךירצ הרקמ לכ אלא ,תיגולוכיספ/תיתרבחה תורוהה ינפ לע תיגולויזיפ-תיטנגה תורוהה תא שארמ

 תנשמ הרקמה תוביסנבש ירה ,"םדה לוק"ל עירכמ לקשמ הנתנ וז השרפב טועימה תעדש דועב ,ךכ .ופוגל

   .תיגולוכיספ/תיתרבחה תורוהל תופידע ןתמל דליה תבוט ןורקע לש םושייה ליבוה 2005

 ןיכומית ,אל םא ןיבו תיטנגה הקיזה יכמותל תעייסמ הבירמה תוקוניתב תקסועה הקיספה םא ןיב

 תיטפשמה תצעויה תדמע ,רומאכ 29.ליעל ונד הב .ל.ה תשרפב אוצמל ןתינ תיטנגה הקיזל תופידע ןתמל

 ,תיטרקנוק הניחבמ .הלבקתה אל תיטנג הקיז ינפ לע תיגולויזיפ הקיזל תופידע ןתונ טפשמה היפל הלשממל

 .הלבקתה תיטפשמ הניחבמ רכות התוהמיא יכ )תיטנגה םאה( תיציבה תא המרתש גוזה תב לש התשקב

 תיטפשמ הרכהל תיטנגה םאה לש התוכז" :ףסוי רב טפושה לש וירבדמ טטצל בושח תינורקע הניחבמ

 ,ואצאצ םע ירוה רשקל טרפ לכ לש ותוכזב תירוירפא ריכמ טפשמה .הילאמ תנבומ הניטקה יבגל התוהמיאב

 תינתומ הנניא וז תוכז .יתקוח דממ תלעב תיעבט תוכז איה וז .'םדה לוק' תא טפשמה לוק דהדהמ ךכבו

 םימייקתמש ,הרובס הנידמהש לככ ...ותויה םצעמ ,םדא לכ לש הבילה תויוכזמ קלח איהש רחאמ ,המואמב

 30".עונכשה לטנ הילע ,וז תוכז לש הלובג תא רצמה קוח רדעיהבו תוהמיאל תוכזב עוגפל םיקידצמה םיאנת

 .דליה תבוט ןורקע חוכמ קר תושעיהל הלוכי ,עבוקו טפושה ךישממ ,תיטפשמ הניחבמ וזכ תורוה לש הלילש

 ומולשב העיגפל ששח תולעמה תודבוע וגצוי םא קר גוסית תיטנג תורוהב תיטפשמה הרכהה ,תורחא םילימב

 31.דליה לש

 

 םוכיסו תונקסמ

 ונרחב .ליכהלמ רצ ןאכ םוקמה רשא ,תונוש טבמ תודוקנמ תויגוס רפסמ ןוידל הלעמ אתוסא תשרפ

 .תיטופיש הערכהל עיגי ןיינעה ונתכרעהל ןכש תיטנגה הקיזל תיגולויזיפה הקיזה ןיבש תושגנתהב דקמתהל

 .םיענכשמ םינועיט שי םהמ דחא לכלו ,םחרוכ לעב תיגרט היצאוטיסל ועלקנ השרפל םידדצה ינש וניארש יפכ

 היהת ,הרקמה לש תוידוחייה חכונו ,תונושה תוקיזה ןיב עירכה םרט ,ונתסיפת יפל ,ילארשיה טפשמהש ןוויכ

 םג אלא תירסומו תיכרע הניחבמ קר אל השק הזה תומיעב עירכהל שקבתי רשא טפשמה תיב לש המישמה

  .תיטפשמ הניחבמ

 ןכש תיטנגה הקיזה תא ףידעהל שי תינורקע יכ םירובס ונא ,תיגולויזיפ הקיזל תיטנג הקיז ןיבש הריחבב

 .דיתעב ותוא ולדגיש החנה ךותמ ותוא ורציש הלא םהו ,וירוה לש יטנגה ןעטמב אוה רבועה לש רוקמה

 שפנבש םימעטב הרכהה םג ומכ ,םייטנגה םירוהב ןרוקמ רבועה לש– תויתואירבהו תויזיפה ויתונוכת

 רצונש ישגרה רשקהמ םימלעתמ אל ונא .תיטנגה הקיזל תופידע קינעהל טפשמה לע ,ונתעדל ,ןאכמו 32חורבו

 יתועמשמ םיתעל ןוכיס ךות - המצע לע תלטונ תאשונה םאהש תולועפל אלו רבועל תאשונה םאה ןיב

 יכ םירובס ונא הקיספהו קוחה תא בורקמ םינחוב ונא רשאכ ,לבא .דליה תא דילוהל ידכ - הייחו התואירבל

  .תיטנגה הקיזל תופידע םיקינעמ ,רבד לש ופוסב ,הלא

 ,לבא .הז ןוצר שממל ידכ הלעפו רבועב התצר תיגולויזיפה םאה יכ הנעטה תולעהל היושע הז רשקהב

 ,םייטנגה םירוהה םג ןכש תוקיזה יתש ןיבש הז תומיעב עירכהל תלוכי ןיא ןוצרה לש טביהל יכ םירובס ונא

 ונא םא ,ןכל .לעופה לא הז ןוצר איצוהל תולועפב וטקנו םלועל דלי איבהל וצר ,אתוסא תשרפ תוביסנב יאדו

 
 .)2005( 124 )1(ס ד"פ ,םייגולויזיפה וירוה 'נ ןיטקה ץומיאל םידעוימה םירוהה ינולפו תינולפ 377/05 מ"עב 28
 .14 ש״ה ,ל.ה תשרפ ליעל ואר 29
 .12 ׳ספב ,םש 30
 .13 ׳ספב ,םש 31
 םישרושה תא ריכהל ןוצרהו תיטנגה תוהזה תא תעדל ההימכ ;ה\דליה לע תוידיתע תוישפנ תועפשהב הרכה :אמגודל 32
 .ןמרוג  טפושה לש וניד קספל 2 ׳ספו ןמציו טפושה לש וניד קספל 28 ׳ספ ,12 ש״ה ,אתוסא תשרפ ליעל ואר הז ןיינעל .םייעבטה
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 רצונש יזיפהו ישגרה רשקלו דחא דצמ וייחלו דליה לש ותריציל סיסבה תא הווהמש יטנגה ןעטמה םע םירתונ

 .תופידע שי תיטנגה הקיזל יכ םירובס ונא ,הזה לבסנ יתלבה תומיעבש ירה ,ינש דצמ רבועל תאשונה םאה ןיב

 הרקמ לש תויפיצפס תוביסנש ןכתיי ,תוקיזה יתש ןיב רצונש ינורקעהו הנבומה חתמל רבעמ ,תאז םע

 ןוידב םוקמ םהל היהיש םיפסונ םיידוחיי םייטנוולר םילוקיש הלעי תיטופיש הערכהל עיגיש םיוסמ

 תאשל תיטנגה םאה לש התלוכיו ,דיתעב בוש תורהל תיגולויזיפה םאה לש התלוכי ,אמגודל ךכ .יטפשמה

 דליה לש יתואירבה ובצמ תויהל יושע ףסונ ידוחיי לוקיש .האיפקה רבכש םיפסונ םי/רבוע לש ןויריה דיתעב

 אלש התטלחהש ירה םימומ שי רבועל יכ ןויריהה ךלהמב תעדוי תיגולויזיפה-תאשונה םאה םא .דלווישכל

 ורכוי םייטנגה םירוההו דליה דלוויי םא ירהש ,םייטנגה םירוהה לע תורישי העיפשמ ,ןויריהה תא קיספהל

 ואיבהל אלש ןויריהה ךלהמב םיטילחמ ויה םהו ןכתייש דלי לדגל םהילע הפכייש ירה ,םייטפשמה םירוהכ

 הערכהל ףכה תא וטי ,הרקמה לש תודחוימה תוביסנב םייולתה ,םיידוחיי םילוקישש ןכתיי ,ןאכמ .םלועל

 .תיטנגה תורוהל תופידע הקינעמה תינורקעה ונתדמעל תדגונמש תיטופיש

 רושיג לש ךילה תועצמאב ,המכסה לש רדסהב וז תרעצמ השרפ םייסל ףידעש םינימאמ ונא ,ךכ וא ךכ

 וגיצהש תודמעה רואל ,םרב .יטופיש וצב ןגועת רשא המכסה ,טפשמה תיב ילתוכל ץוחמ םידדצה ינש ןיב

 היהת תיטופיש הערכה יכ הארנ ,דלוויתשכל תקוניתה תא לדגל םנוצרל סחיב תרושקתב םידדצהמ דחא לכ

 ןתינש לככ ךומס לבקתת וזכש תיטופיש הערכהש יואר דליה תבוט ןורקעל םאתהבו ,ןאכמ .תענמנ יתלב

 ישנא םע דחי ,החפשמ יניינעל טפשמה יתבב םיטפושה ורבצש ברה ןויסינה יכ םיווקמ ונא .הדילה רחאל

 אולמ תא שממל לכות דלוויתש תקוניתה הנממ רשא הרשפ תאיצמב ועייסי ,םתוא םיוולמש עוצקמה

 .הבוטו הביצי םייח תרגשמו הל ןתניהל לוכיש ירוהה לאיצנטופה

 

 

 


