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 יתקיספה תורוהה וצ לש םייוארה םייביטמרונה ויתולובג
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 תורוהב הרכה היפלש העיבקה איה היארל תוכירצ ןניאש תומסרופמה ןמ

 ,תיגולויב הקיז חוכמ קרו ךא תירשפא םיוסמ טרפ לש לארשיב תיטפשמ

 תורוה וצ תלבק חוכמ ןיפולחל וא ץומיא וצ חוכמ ;תיגולויזיפ וא תיטנג

 ,השעמל הכלה ,םש ריעז הפ ריעז םלוא .םירבוע תאישנל ךילה לש ומויסב

 םלוע תסיפת םע דחא הנקב תולוע ןניאש תויטופיש תוטלחה תולבקתמ

 ,קפס לכ אלל .וז הנבות דועו דוע תוקדוסה ,וז הרואכל הפיקמו תיטנרהוק

 רבוגו ךלוהה שומישה איה תלבוקמה הדובעה תחנה לש העוקעקב ךלמה ךרד

 טפשמה יתב ולחה ילארשיה טפשמב הז ילותב ךילהב .יתקיספ תורוה וצב

 תוהמיא תיינקהב 2012 תנש לש הנושארה תיצחמב שמתשהל החפשמ יניינעל

 היינשהו ,ןויריהה תא המרת ןהמ תחאש תויבסל גוזב תיטנגה םאל תיטפשמ

 יביסמ שומיש וב לחוה ולא תורוש תביתכל דעו זא ינמ .תיציבה תא המרת

 ץ"גבמ תיקוח הקנפשוג הז ךילה לביק הנורחאל ךא ,וז ףא וז אל .תיסחי ,רתוי

 דלי לש יטנגה באה וניאש גוזה ןב לש תיטפשמה תוהבאב הרכה לש רשקהב

 תיזכרמ איה וז ךרד .םיאומוה לש תויגוזב ל"וח תואקדנופ תרגסמב דלונש

 םישקבמה םילאוסקסורטה תוגוז תמועל םיאומוה תוגוזל רתוי הבושחו

 הטושפה הדבועה לשב ,דליה לש םייטפשמה וירוהכ םהינש םירכומ תויהל

 וא תיטנג ,תיגולויב הקיז לכב ומצע תא רושקל לוכי וניא ינשה גוזה ןבש

 טפשמב רכומ וניא ,וזה תעל ,םהלש םיאושינה רשק ףאו ,דליל תיגולויזיפ

 םישרושה תא רבד תישאר רוקסא רמאמב .ןיינעו רבד לכל תימשר ילארשיה

 תובחרתה תאו תיטפשמה תורוהה תעיבקב ךרוצה לש םייעדמ-םייתרבחה

 םייקה הז ןה תורוהה וצ תומדל םיווק רוקסא ;התרכהל םייטפשמה םילכה

 םהבש םינושה םירשקה ןייצא ;ול עצומה ןוקיתב ןהו "תואקדנופ"ה קוחב

 .רבכמ הז יביטיזופה ילארשיה טפשמב יתקיספה תורוהה וצב שומיש השענ

 ךשמהב .הז יטופיש ךילה לש תונורסחהו תונורתיה תא רוקסא ןכמ רחאל

 ,הז יטפשמ קיפאב דועצל יואר ללכב םא דוסיה תלאש תא תיביטמרונ ןחבא

 יואר תוביסנ וליאבו ,יתחפשמ רשקה הזיאב ,ריקסתב ךרוצ שי םא – ןכ םאו

 קקוחמל האירקב םייסא ףוסבל .תיטפשמ תורוה ותועצמאב תונקהל ןתינו

 לש העיבקה תמליד לש היעפומ ללכ תא ירשפאה םדקהב תיקוח רידסהל

 .תיטפשמה תורוהה
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 םילכה תובחרתהו תיטפשמה תורוהה תעיבקב קזחתמו ךלוהה ךרוצה .א

 תעיבקב קזחתמו ךלוהה ךרוצל יעדמ-יתרבחה עקרה .1 .התרכהל םייטפשמה
 איה לארשיב תיטפשמה תורוהב הרכהל םיכרדה םנמואה .2 ;תיטפשמ תורוה

 וצ .ג .ול עצומה ןוקיתבו תואקדנופה קוחב תורוהה וצ .ב ?הרוגס המישר

 ?דלונ יתקיספ תורוה וצ ךיא .1 .יביטיזופה ילארשיה טפשמב יתקיספ תורוה

 תויגוזב ל"וח תואקדנופב דלונש דוליי לע תוהמיאב הרכה .2

 הרכה .4 ;תיבסלה גוזה תב לש תפסונה תוהמיאב הרכה .3 ;תילאוסקסורטה

 תורוהה וצ לש תונורסחהו תונורתיה .ד ;ומוהה גוזה ןב לש תפסונה תוהבאב

 לש היוארה תיביטמרונה ותומדל .ה ;תונורסחה .2 ;תונורתיה .1 .יתקיספה

 ךרוצה .2 ?הז קיפאב דועצל יוארו ןוכנ ללכב םאה .1 .יתקיספה תורוהה וצ

 קקוחמל האירק – םויס םוקמב .ו ;םייוארה הרזגה תולובג .3 ;ריקסתב

 .תיטפשמה תורוהה תעיבק תמליד לש היעפומ ללכ תא תיקוח רידסהל

 םייטפשמה םילכה תובחרתהו תיטפשמה תורוהה תעיבקב קזחתמו ךלוהה ךרוצה .א

 התרכהל

 תיטפשמ תורוה תעיבקב קזחתמו ךלוהה ךרוצל יעדמ-יתרבחה עקרה .1

 יד אל םא .שממ לש הלטלט טרפב םידליו םירוה יסחיו ללכב החפשמה יניד םירבוע תונורחאה םינשב

 םידע ונא ירה ,ןיאושינה תירבב םיאבה םירגובה רפסמ לש ,םינש לבוימ הלעמל הז ,תדמתמה הדיריב

 םינוש החפשמ ינבמ לש רתויב בחר דענמלו "תוינרדומ-טסופ" תוחפשמל תונורחאה םינשה תורשעב

 תוימגילופ תוחפשמ ,תוירוד-בר תוחפשמ ,תובלושמ תוחפשמ ,תוינימ-דח תוחפשמ ,תוירוה-דח תוחפשמכ

 2,וניתובא םורעיש אל םתואש ,םיבכרומו םינווגמ תורוה ינבמל ונא םידע דבב דבו ךכמ אצוי לעופכ 1.דועו

                                                

 ,םיטפשמל רפסה תיבב חרוא רקוח ;ןליא-רב תטיסרבינואב ץוחה ןמ הצרמו הינתנ תימדקאב ריכב הצרמ ;םיטפשמל ר"ד *
 THE JEWISH FAMILY – BETWEEN FAMILY LAW AND:םירפסה רבחמ ;)N.Y.U( )2011–2012( קרוי וינ תטיסרבינוא

CONTRACT LAW (2017); DETERMINING LEGAL PARENTAGE - BETWEEN FAMILY LAW AND CONTRACT LAW 
(Cambridge University Press, forthcoming, 2018). םוסרפל דעו זא ינמ .2016 תנש תליחתב םוסרפל לבקתה הז רמאמ 

 תונקסמב םידדצמה השולשל ןייצא רמואה תריצקב .אשונב םיפסונ ד"ספ םירשעמ הלעמל ומסרפתה רמאמה לש לעופב
 ץעויה 'נ תינולפ 35804-12-16 )א"ת( ש"מת ךכ לע ואר .יביטוטיטסנוק תורוה וצב רבודמה רשאכ ריקסת םיכירצמהו רמאמה
 םסרופ( םילשורי – החוורה דרשמבש ש"מעויה 'נ ינולפ 41878-09-16 )ש"ב( ש"מת ;)02.03.17 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה
 תפסונ המליד .)31.07.16 ,ובנב םסרופ( החוורה דרשמ - הלשממל ש״מעויה 'נ תינולפ 27380-02-14 א"ת )צמא( ;)13.02.17 ,ובנב
 דעוממ תיביטקאורטר ףא וליחהל ןתינ ךכלו יביטרלקד וניה יתקיספה תורוהה וצ םאה הניה תונורחאה םייתנשב העלגתנש
 )א"ת( ש"מת ואר הנושארה תורשפאב םיכמותה ד"ספל .ןלהלו ןאכמ קר ותלוחת ךכלו יביטוטיטסנוק וניה אמש וא דליה תדיל

 'נ תינולפ 27235-09-16 )א"ת( ש"מת ;)26.10.17,ובנב םסרופ( הלשממ ידרשמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ר .ק .א 11587-07-17
 ש"מת ;)13.02.17 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 13220-10-16 )א"ת( ש"מת ;)01.03.17 ,ובנב םסרופ( א"תמפ

 )א"ת( ש"מת ;)30.01.17 ,ובנב םסרופ( הפיח םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ – ש"מעויה דגנ 'חאו .צ.ב 57390-09-16
 םסרופ( תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 41067-04-16 )א"ת( ש"מת ;)18.12.16 ,ובנב םסרופ( ס.ר 'נ 'חאו ס.ש 19776-02-16

 ;)22.05.17 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ד"ג 52940-06-16 )ת"פ( ש"מת ואר ,היינשה תורשפאל .)01.12.16 ,ובנב
 עצמל שקבמה יזוחמה ש"מהיב לש ד"ספל .)18.12.16 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ג.ס .ד 8184-07-16 )ת"פ( ש"מת
 לוחי ,ללככ ,תרחאה גוזה תבל דלונש ןיטקל סחיב תיטנגה םאה הניאש גוז תבל ןתינש וצה תלוחת ויפלו ולא תוסיפת יתש ןיב
-60269-01 )זכרמ( ש"מע ךכ לע ואר .הדילה דעומל ותלוחת תא םידקהל אהי ש"מהיב לש ותעד לוקישב םלואו ,ונתניה דעוממ

 תועצמאב ריכהש דבלב הנורחאל ש"מהיב תושעל לידגה .)26.06.17 ,ובנב םסרופ( לוס ןייעמ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה כ״ב 17
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 רתוי םויכ רבדל ןתינ ךכו .דליל םייתרבח םירוה שמשל םייגולויב אל םירוהל םג רתיה ןיב םירשפאמה

 השולש ,דליל תוהמיא יתש וא תובא ינש לש תורשפאב תרבוגו תכלוה תיטפשמו תיתרבח הרכה לע דימתמ

 תוחיתפה הרבח הילאש ,הרידאה תיאופרה המדקל תודוה תאז לכ 3.היוטנ דיה דועו דליל םייטפשמ םירוה

 ןוכנ הז רשקהב "לובגה םה םיימשה" יוטיבהש םשורה הלועו ,וז תא וז תוניזמה ,הלודגה תיתרבחה

 .דימתמ

 הרבחל ןהו וירוהל ןה ,דליל ןה תיטוקא איה תיטפשמה תורוהה תעיבק לש התובישח ,שגדויו

 ,תונוזמל תוכזה תוברל – תילכלכ ןה תונהיל דליה לוכי םייטפשמה וירוה תעיבק םע ןכש ,ללככ הלוכ

 וז תיטפשמ העיבק ,הזל המודב .תישגר ןהו תיגולוכיספ ןה – תונוש תוילכלכ תויוכז ראשו השוריל תוכזה

 ומויק תעב קר אל תערתשמ וז תובישח .ויתובוחו הרוהה תויוכז דגא אולממ הנהייש טרפה והימ תעבוק

 הרורב הדובע תרגסמ תרצוי תיטפשמה תורוהה תעיבקו ליאוה ,וקוריפ רחאל םג אלא םיאושינה את לש

 תחוורל םיקישמה םיניינעה רתיו רוקיב תויוכז ,תרומשמ תלאש ביבס עלגתהל לולעה ךוסכס תריתפל

 רקיעב ,םידלי לש תיטפשמ תורוה עובקל תלוכיב טעמ אל היולת הרבחה לש תילקסיפה התבוט םג .דליה

 4.דליה לודיג תואצוהב ואשיי הנידמה אלו םהש ידכ ,םהיבא לש

 תויגוסה תחא איה תיטפשמה תורוהה תעיבק תמליד תונורחאה םינשבש ללכ עיתפמ אל ךכיפל 

 םייאופרהו םייגולויצוסה םייונישה לשב ,תאז .טרפב םידליו םירוה יסחיבו ללכב החפשמה ינידב תורעובה

 תויגוזה ,החפשמה תרדגהב םייטמרד םייוניש םתואל םימרוגה ,ןורחאה םינשה לבויב םהל םידע ונאש

 לש וא גוז לש תלוכיה איה וז המלידל רתויב תוינוציקה תואמגודה תחאש ינרובס 5.םידליו םירוה יסחיו

 יגולויזיפ וא יטנג ,יגולויב רשקב וילא/םהילא רושק היהי אוהש אלב םלועה ריוואל דלי איבהל טרפ

                                                                                                                                                  

 ץעויה 'נ ןאו'גר 18565-12-17 ש"מת ךכ לע ואר .הדילל רבוע דליל תפסונ תיטפשמ םאכ תיבסלה גוזה תבב יתקיספ תורוה וצ
-http://lgbtlaw.tau.ac.il/sites/default/files/field/judgment/file/18565-12 :)7.1.2018 ,םסרופ אל( הלשממל יטפשמה

17.pdf. שגדויו .דיברו ידרו ,רלנש םיטפושה 'בכ ינפב 41143-01-17 )א"ת( ש"מע קיתב וז הלאש תדמועו היולת ולא םימיב, 
 .רמאמה ךרואל ירמגל הנוש הרוצב וראוב ולא תורוה וצ יגוס ינש ןיב הנחבהה
 יוא'זיב-לגופ היבליס לשמל ואר "תושדח"ה תוחפשמה ינבמ תיילעו יסאלקה החפשמה הנבמ תדירי ,תוינרדומ טסופה לע 1
 JOEL;)1999 ,תוכרוע 'חאו  ילאערזי הנפד( 107 הקיטילופ רדגמ ןימ "תוינרדומ טסופל תויתחפשמ ןיב :לארשיב תוחפשמ"

KOTKIN ET AL., THE RISE OF POST-FAMILIALISM: HUMANITY'S FUTURE (2012), available at 
https://goo.gl/xNrLnF; PEW RES. CTR., THE DECLINE OF MARRIAGE AND RISE OF NEW FAMILIES (2010), 

available at https://goo.gl/Wtwdsu )לש תיתרבח הלבקב לודיג תוברל ,החפשמל עגונב םייגולויצוס םיכרעב םייוניש ראתמ 
 :Elizabeth S. Scott & Robert E. Scott, From Contract to Status ואר הז ןיינע לש ףיקמו ינכדע ןוידל .)םיינימ-דח תוגוז

Collaboration and the Evolution of Novel Family Relationships, 115 COLUM. L. REV. 293 (2015). 
 ץ"גבב תיאופרה המדקהו םירביא תומורת לש רשקהב "וניתובא םורעיש אל" יונישב טטוצ קוספה .71 בל ,םירבד יפ לע 2

 .ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל ט 'ספב )2007( 856 )2(בס ד''פ ,תואירבה דרשמ לארשי תנידמ 'נ ינולפ 5413/07
 ואר ,תיבסל-ומוה תויגוז תרגסמב תוברל ,ולא "םישדח" החפשמ ינבמ תרגסמב םידלי דילוהלו החפשמ םיקהל טרפה תוכז לע 3
 תורשפאה לע .)2014( 45–36 ,13 זט םיקסעו טפשמ "החפשמה יניד לש םייתקוח םיטביה :החפשמה תקוח" קרב ןרהא לשמל
 ןרפז תור המאתהב ואר הזכש יטופיש םידקתלו ילארשיה טפשמב דליל םייטפשמ םירוה ינשמ רתויב ריכהל תיביטמרונה
 ןרפז :ןלהל( )2008( 396–395 ,351 ג םירבדו ןיד "ןימה ותואמ גוז תונבל דלונש דליל תוהמא תרדגה - םייתש םג שי תוהמא"
 415 דמ םיטפשמ "דחא דליל םירוה ינשמ רתויב ריכהל תורשפאה לע ?וגנטל םיינש )קר( ךירצ" סוקרמ ילט ;)"תוהמא תרדגה"
 .)27.4.2014 ,ובנב םסרופ( תירוא 'נ ילינ 37745-03-14 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)"םירוה ינשמ רתוי" סוקרמ :ןלהל( )2014(
 ?הנשה הנתשנ המ" רקה הנפד ואר ולא החפשמ ינבמ םירצוי םתוא םינושה םירגתאל ש"מהיב לש תיללכה תונעיהה תריקסל
  .)"תוחפשמ יניד" רקה :ןלהל( )2015( 29 ,13 ט םירבדו ןיד "ינומרהל יטואכה ןיב - תוחפשמ יניד
 ,Not Precisely the Question; the Frozen Embryo  -To Be or Not to Be (A Parent)? Yehezkel Margalitואר ךכ לע 4

Dispute, 18 CARDOZO J. L. & GENDER 355, 361–363 (2012). 
 תורוה תעיבקב יטנגה לדומה לש תשדוחמה ותיילעו ותקיחש ,ותיילע" תילגרמ לאקזחי ואר הז ןיינע לש יתיצמת םוכיסל 5
 .)"יטנגה לדומה" תילגרמ :ןלהל( )2010( 133–126 ,125 ,3 הקיתא-ויבו יאופר טפשמ "תיטפשמ
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 ונוצר ,ותנווכ לשב קר הז ךילה לש "םזי"ה לש תימכסהה תיטפשמה תורוהב ריכהל ןתינ םאה .והשלכ

 ?תיתאו תיטפשמ ,תילכלכ ,תיאופר תבכרומ הכ ךרדב דלווייש דליה לש יטפשמ הרוה שמשל ותמכסהו

 לש הזבו הינרופילק תנידמ לש ןוילעה טפשמה תיבב ועבקנ וז המליד לש יל םיעודיה ןוציקה ירקמ ינשב

 םירוה גוז לש תימכסהה תיטפשמה תורוהה הרכוה תירבה תוצראב .םהמ דחא לכב הנוש העיבק לארשי

 וליאו 6,דליה תדיל דעומל דע שרגתה ךא ,תאשונ םאו תיציב ,ערז לש תשלושמ המורת לבקל שרדנש

 הדלי לש תיטפשמ הרוהכ תרכומ תויהל ,ALS ,השק םירירש ןווינ תלוח לש התעיבת התחדנ לארשיב

 7.םלועה ריוואל המוד םיתחתח ךרדב האבוהש

 יתשב טפשמה תיב לש קומינה רקיע ,ךומסה קרפה-תתב ןמקל הבחרהב ךכ לע דומעאש יפכ

 הלוח התוא לש התעיבת תייחדב 8,עבש-ראב יזוחמבו החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ,תונושארה ויתואכרע

 לכב טעמכ ,בושו בוש תוטילקרפהו הנידמה תונעוטו תובש ותואש ,ןועיטה לע הנושארבו שארב ססבתה

 לכ ךרדב אלש םלועה ריוואל ודלי תא איבהש הרוה לש תיטפשמ תורוהב הרכה תוחדל ןה תושקבמש םעפ

 לע קרו ךא יטפשמ הרוה רכומ ילארשיה טפשמב ,ןדיד אבילא .ל"וח תואקדנופ תועצמאב רקיעב ,ץראה

 יפ לע ץומיא וצ חוכמ ;תיגולויזיפ וא תיטנג ,תיגולויב הקיז חוכמ – הלאה םימרוגה תשולשמ דחא דוסי

 םימכסה קוח חוכמ "תואקדנופ" ךילה לש ומויסב תורוה וצ תלבק חוכמ ןיפולחל וא 9,םידלי ץומיא קוח

 לע תדסוימה תיטפשמ תורוהב שרופמב קקוחמה ריכה אל דוע לכ וזה תעל ,ןכ לע רשא 10.םירבוע תאישנל

 אדירג םתקיספ חוכמ וז השדח תורוהב ריכהל טפשמה יתב לש םדיב ןיא ,היהיש לככ בושח ,רחא דוסי לכ

  11.וזכש תיתדו תיתא-תיטפשמ הכובסו תשדוחמ תיטופיש הקיקח תועצמאב

 תוברל ,תונושה תואכרעב טפשמה יתב לש תושדחה תוקיספב ףיקמו קימעמ ,ריהז ןויע ,םלואו

 תולבקתמ ,םש ריעז הפ ריעז ,השעמל הכלה .רתוי הברה הכובסו תבכרומ הנומת הלגי ,ץ"גב לש ותקספב

 דוע תוקדוסה ,וז הרואכל הפיקמו תיטנרהוק םלוע תסיפת םע דחא הנקב תולוע ןניאש תויטופיש תוטלחה

 תא ןנוכל דבלב םחוכבש ימכ ולא םימרוג תשולש לש תוידעלבהו תויביסולקסקאה רבדב וז הנבות דועו

                                                

 ינכדעה ןוידל .In re Marriage of Buzzanca, 61 Cal.App.4th 1410, 1425 n. 14 (Cal.App. 4 Dist. 1998)ואר ךכ לע 6
 תורשעב הנודנש ,תימכסהה תורוהב תרבוגו תכלוה הרכה לש רתוי תיללכה היגוסה תרגסמב ,וז הישרפ תודוא יל רכומה רתויב
 Deborah Zalesne, The Contractual Family: The Role of the Market in Shaping Family ואר םירמאמו ןיד יקספ

Formations and Rights, 36 CARDOZO L. REV. 1027, 1081–1082 (2015).  
 .)תינולפ ץ"גב :ןלהל( ).20151.4 ,ובנב םסרופ( םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 מ"עב 7
 יזוחמ( ש"מע ;)תינולפ ש"מת :ןלהל( )11.5.2013 ,ובנב םסרופ( תינולפ 'נ .י.מ 12-12-50399 )ש"ב החפשמ( ש"מת ואר ,ךכ לע 8
 תינולפ ש"מת ןיינעב ןושאר ימדקא ןוידל ;)תינולפ יזוחמ :ןלהל( )22.1.2014 ,ובנב םסרופ( תינולפ 'נ תינולפ 59993-07-13 )ש"ב
 Shahar Lifshitz, Neither Nature nor Contract: Toward an Institutionalהמאתהב ואר ,תינולפ יזוחמ ןיינעבו

Perspective on Parenthood Essay, 8 LAW & ETHICS HUM. RTS. 297, 327–328 (2014) )ןלהל: Lifshitz, Parenthood 
Essay(; 81 ש"ה ,14 ,1ח רתא לע םיטפשמ "?םירבוע תאישנל םימכסה עויסב ינויווש שומימ – לארשיב תורוהל תוכזה" ןרפז תור 

)2015(. 
 .1981-א"משתה ,םידלי ץומיא קוח 9

   .)םימכסהה קוח :ןלהל( 9961-ה"נשתה ,)דליה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח 10
 תוטשפה"( תיגולויב-תיעבט תורוהב תדדצמ הכלהה ןכש ,תיתכלה הניחבמ תורוהה וצ לש וחתפל ץבורה םוצעה ישוקה לע 11
 םירוהה םניאש ,םייתרבח םירוהל תיטפשמה תורוהה תא ריבעהל תורשפאב הריכמ הניא םירבדה ינפ לעו )"תיעבטה
 רותיאל תוכזהו תורוה תרדגה" ןירפלה יכדרמ :םיאבה תורוקמב המאתהב ואר תורוה וצ וא/ו ץומיא וצ תועצמאב ,םייגולויבה
 טפשמה ידוסי קאלוג רשא ;)2002 ,ךרוע רוגמלא-ןהכ לאפר( 176–175 ,161 תיאופר הקיתאב תומליד "םייגולויבה םישרושה
 ךרכ ,תוכלה הנשמ ת"וש ,ןיילק השנמ ;)1922( 11 ג ךרכ םיקסופהו דומלתה תורוקמ יפ לע לארשיב תונוממ יניד רדס :ירבעה
 השוריו החפשמ ,םישיא יניד ידלאנירוק לאכימ ;)1960( טס ,הס ,ד םענ "םידלי ץומיא" גנילדניפ השמ ;)ז"כשתה( חנ ןמיס ,זט
 .)2004( 44 תושדח תומגמ :הנידמל תד ןיב
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 שומישה איה וזה תלבוקמה הדובעה תחנה לש העוקעיקב ךלמה ךרד ,ימעטל .תיטפשמה תורוהב הרכהה

 ינושארה תורוהה רשקב תימשר ריכמ ןורחאה תורוהה וצ ,רהבויו .יתקיספ תורוה וצב רבוגו ךלוהה

 קוחב עובקה יתקיקחה תורוהה וצמ הנושב ,תיתרבח תורוה תועצמאב וא/ו תימכסה תורוהב םקרנש

 היגולויבב ללכ האור הניא תיתרבח תורוה ,רהבויו 12.אבה קרפב הבחרהב ךכ לע דומעאש יפכ ,םימכסהה

 – הקיקח תועצמאב םג םיתיעל ךא – תיתקיספ בורל ,תיטפשמה הרכהה תא הנקמ אקווד איה .לוכה תוזח

 רחאל םימי םייתנשכ לש הבוצק ןמז תפוקת ךשמב לעופב דליה יפלכ תוירוהה תובוחה יולימ חוכמ תורוהב

 ,תיטפשמ הרכה איה תימכסה תורוה ,הזמ הנושב .תיטפשמה תורוהה סוטטס ןתניי הז חוכמו ,דליה תדיל

 ,דבלב ותמכסהו ונוצר ,ותנווכ חוכמ דליל יטפשמ הרוהכ םיוסמ טרפ לש ותורוהב ,דבלב תיטופיש וזה תעל

  13.דליה תדילל רבוע רבכ תיטפשמה תורוהה סוטטסב ריכהל היושעה

 לש "יתרוסמ"ה ןפואהמ הנושב ,תיטפשמה תורוהה תשיכר לש ולא םישדוחמ םינפוא ינשב

 אל ריכהל םישקבמ תיטפשמה ותורוהבש טרפהש םגה ירשפא רבדה ,יטנגה דוסיה תועצמאב התשיכר

 לש רשק לכ אלב ףא םימעפו ,םלועה ריוואל דליה תאבהב ,תיגולויזיפ וא תיטנג ,תיגולויב המורת לכ םרת

  .דליה לש יגולויבה הרוהה םע רוביצב םיעודיכ םייח לש רעצמל וא םירכומ םיאושינ

 תיצחמב שמתשהל החפשמ יניינעל טפשמה יתב ולחה ילארשיה טפשמב הז ילותב ךילהב

 תא המרת ןהמ תחאש תויבסל גוזב תיטנגה םאל תיטפשמ תוהמיא תיינקהב 2012 תנש לש הנושארה

 ,רתוי יביסמ שומיש וב לחוה ולא תורוש תביתכל דעו זא ינמ .תיציבה תא המרת היינשה וליאו ןויריהה

 הרכה לש רשקהב ץ"גבמ תיקוח הקנפשוג הז ךילה לביק ,2014 תנש תליחתב ,הנורחאל ךאו .תיסחי

 לש תויגוזב ל"וח תואקדנופ תרגסמב דלונש דלי לש יטנגה באה וניאש גוזה ןב לש תיטפשמה תוהבאב

 הרגשבש ןיינעכ דגנתמ אוה ןיאש עבוה ןמלגופ טפושה דובכ לש בגא תרימאב ,הזל המודב 14.םיאומוה

 תיגולויבה םאה הניאש תיבסלה גוזה תב לש תיטפשמה תוהמיאב םג יתקיספה תורוהה וצ חוכמ ריכהל

 תדעו תא הרבעשו תואקדנופה קוחל העצוהש רתויב הפיקמה קוחה תעצהב ,וז ףא וז אל 15.דליה לש

 יגולויב אלה גוזה ת/ןב תרכהב ךלמה ךרדכ הז ךילה ןגעל עצוה ,תמדוקה תסנכב הנושאר האירקו םירשה

 16.דחאכ ל"וחבו לארשיב ושענש תואקדנופ יכילהב תיבסל-ומוה תויגוזב

 

 

                                                

 תורוה יסחי םויקו דלי לע םידעוימ םירוה לש תוספורטופא רבדב וצ" :םימכסהה קוחב יתקיקחה תורוהה וצ רדגומ ךכו 12
 ."םהיניב

 הרוהל יטפשמ דמעמ קינעהל תורשפאה – 'ץנאב ידיירבהו הערפ תב ,ןוטרוה לע" סוכרמ ילט ואר ,תיתרבחה תורוהה לע 13
 הנעמכ המכסהב תיטפשמ תורוה תעיבק לע" תילגרמ לאקזחי ואר תימכסהה תורוהה לע .)2016( 435 אי טפשמ ינזאמ "יתרבח
 תילגרמ לאקזחי ;)"המלידל הנעמ" תילגרמ :ןלהל( )2012( 553 ו םירבדו ןיד "השדחה תעב תיטפשמה תורוהה תעיבק ירגתאל
  )2015( 5 ,46 הקיספ תוראה יקזבמ – םדא תויוכז :תשרב טפשמה "תימכסה תורוה םינוב אל הככ"

www.colman.ac.il/sites/default/files/3_july_2015_margalit.pdf )תורוה םינוב אל הככ" תילגרמ :ןלהל"(. 
 .57 ש"ה ןלהל ,דגמ-טממ ןיינע ךכ לע ואר 14
   .).20142.9 ,ובנב םסרופ( תינולפ 'נ תינולפ 4890/14 מ"עב 15
 .60 ש"ה ןלהל ,קוחה תעצה ואר 16
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 ?הרוגס המישר איה לארשיב תיטפשמה תורוהב הרכהל םיכרדה םנמואה .2

 םינושה טופישה יכילהב הלשממל טפשמה ץעויה לש וחוכ אב יפב תויזכרמה תונעטה תחא ,רומאכ

-ומוה תויגוזב ןיבו תילאוסקסורטה תויגוזב ןיב ,ל"וח תואקדנופב ןה – תיטפשמה תורוהה תעיבקל

 תורוהב ריכהל רשפא יאש איה – תיבסל תויגוזב היינשה גוזה תב תוהמיאב ריכהל השקבב ןהו ,תיבסל

 שי לארשי תנידמב" :תאזה העיבקה הז ןיינעל הפי .קוחב תועובקה םיכרדה שולשמ תחאב אלא תיטפשמ

 אצמנב ןיאו ,םירבוע תאישנל קוחה יפ לע תואקדנופו ץומיא ,תיגולויב :תורוה תעיבקל םירושימ 3 קר

 םירכומ תויהל םיאכזה לגעמ תא ביחרהל ןויסינ לכ ,רמולכ 17."תורוהב הרכה תרשפאמה תרחא הקיקח

 וניד וללה תומחותמה תוירוגטקה שולשמ תחאב לפונ וניאש ןיינעו רבד לכל םירוהכ לארשיב תיטפשמ

 םרוג לכ ידיב רטונמו חקופמ וניאש ,ל"וחב ךילהב םלועה ריוואל אבוה דליה םא יאדוו ,ףסה לע הייחד

  .הנידמה לש ימשר

 רבדב העיבקהש ונתוא דמלת תונושה תואכרעב ןידה יקספ לש תיתרוקיב האירק ,ימעטל ,םלואו

 יכו ,תיזחנ איהש יפכ ללכ תצרחנ הניא תיטפשמ תורוה םינקמש ,הרואכל םיידבלבה ,םימרוגה תשולש

 תורשפאב ךלמה ךרד ,קפס לכ אללש ירה ,יירבד םינכ םא .רקיעו ללכ קוספ ףוסב רבודמ ןיא השעמל הכלה

 יכ םא ,ןיינעב ןושארה יתקיספה הדמעה יוניש יכ ךכ לע יתדמע םדוק רקחמב .יתקיספה תורוהה וצ איה וז

 תוהמיאה אוהו דליל תיטפשמ תורוה הנקמה םרוג ףסוה םש .תינולפ יזוחמ ןיינעב עיפומ ,ירונימה

 תאשונה םאהש ףא תאז לכו ,השיא לש המחרב רבוע תאישנ ךילהל תובישח הנשמ תנתונה ,תיגולויזיפה

 לש תיטפשמה תוהמיאב תשדוחמ הרכה ריכהל ןתינ ךכו .םלועל דליה תאבהל התיציב תא םג המרת אל

 תיטנגה םאה הניאש םגה ,הלש הילגר לע תדמועכ תיגולויזיפ-תיגולויבה התמורת חוכמ תדלויה השיאה

 האצותכ דלונש דוליי" :ןמקלדכ עבוקה ,תויציב תמורת קוחב םויכ תנגועמ וז תורוה 18.דולייה לש

 ץ"גב ןיינעב יוצמ רתוי בושחו ףסונ יוניש םלוא 19."ןיינעו רבד לכל תמרתנה לש הדלי היהי ,תיציב תמורתמ

 תרכהל ןנוכמ םרוג דועכ "הקיזל הקיזה" תא ףיסומש ,לדנה טפושה ידיב הבתכנש בורה תעדב תינולפ

  :ותוא רידגמ אוה ךכו ,תיטפשמה תורוהה

 רבוע ,אצמנ אוה וב תויגוז רשק ףקותמ דולייה לש הרוהכ רכוי םדא ,םיתעל – הקיזל הקיזה

 לוכי וניא גוז וב הרקמב יטנוולר רבדה .דולייל תיטנגה הקיזה תלעב וא לעב םע ,הדיללו ןויריהל

                                                

 םג יוטיב ידיל האב וז הדובע תחנה .הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ-אב תונעטל ד 'ספב ,135 ש"ה ןלהל ,.ד.א.מ ןיינע ךכ לע ואר 17
 תורוהה ילארשיה ןידל םאתהב ,הנידמה תנעטל"( 17 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,תינולפ ש"מת ןיינע תמגודכ ,םירחא םיבר ןיד יקספב
 וצ חוכמ תיטפשמ תורוה וא ץומיא וצ חוכמ תיטפשמ תורוה ,תיגולויב תורוה :םיכרד שולשמ תחאב תשכרנו תינקנ לארשיב
 ןידה ,אמק טפשמה תיב עבקש יפכ"( 13 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,תינולפ יזוחמ ןיינע ;)"םירבוע תאישנל םימכסה קוח יפל תורוה
 ןידל םאתהב יכ ,קלוח ןיא ,תאז םע דחי .תורוה רידגמה קוח לארשיב ןיאו תורוהה תלאש תא ללוכ ןפואב רידסמ וניא ילארשיה
  .דועו )"...:םיכרד שולשמ תחאב תשכרנו תינקנ לארשיב תורוה ,ילארשיה
 תמורת קוח תוארוה ]...[ חוכמ תיטפשמ תורוה" :יאקרב תטפושה לש הניד קספל 13 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,תינולפ יזוחמ ןיינע 18
  .13 ש"ה ליעל ,"תורוה םינוב אל הככ" תילגרמ ואר הז ןיינע לש רתוי האלמ הריקסל ."2010–ע"שתה תויציב

 תא ןארבו'גו לדנה םיטפושה וכפה ,7 ש"ה ליעל ,תינולפ ץ"גב ןיינעב יכ ןיינעמ .2010–ע"שתה ,תויציב תמורת קוחל )א(42 'ס 19
 לע .םניד קספל 3 'ספו 8–7 'ספ המאתהב ואר ךכ לע .ילארשיה טפשמב תורוהה לש לבוקמ ןנוכמ דוסיל תיגולויזיפה הקיזה
 תינולפ 4077/12 ץ"גב ואר ,יגולויזיפה לדומה תבוטל יטנגה לדומהמ וקחרתהב הז ףיעסב קקוחמה השעש תמיוסמה ךרדה תרבכ
 הז יתקיקח שודיח תשגדהל .)5.2.2013 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל דמ 'ספ ,תואירבה דרשמ 'נ
 .)צ.ת ןיינע :ןלהל( )4.3.2012 ,ובנב םסרופ( א20 'ספ  ביבא לת זוחמ תוטילקרפ 'נ צ.ת 60320-07 )א"ת החפשמ( ש"מת םג ואר
 .575–571 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,"המלידל הנעמ" תילגרמ ואר תיגולויזיפה תורוהה תא רכבמה לדומב ימדקא ןוידל
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 םותב תאז םע .םהמ דחא לשמ קר אלא ,גוזה ינב ינש לש יטנגה רמוחהמ אצאצ םלועל איבהל

 תרזגנכ ינשהו תיטנגה הקיזה חוכמ םהמ דחא :דולייה לש וירוהכ םירכומ גוזה ינב ינש ךילהה

 20.יטנגה הרוהה ןיבל וניבש יגוזה רשקהמ

 יכ ינרובס םלוא 21.יטנגה דוסיה לש הבחרה קרו ךא אוה יתקיספה תורוהה וצ ,לדנה טפושה תעדל

 יכ הלגמ ,יתקיספ תורוה וצב שומיש תיישעב תודדצמה תונושה טפשמה יתב תוקיספ לש תיתרוקיב האירק

 לש ףסונ יטקרפ םושיי אקווד אלא ,אדירג יטנגה דוסיה לש הבחרה ךכב תואור ןניא ןהמ תודחא תוחפל

 וניאש םוקמב םג ןתניהל אוה לוכי ,השעמל הכלה אל םא םגו תירוטר תוחפל ,ןהיפל .תימכסהה תורוהה

 ןב לש יטנגה דוסיה לש אדירג הבחרה קרו ךא הניאש תורוהב הרכהב רבודמ יכו ,"הקיזל הקיז" חרכהב

 ןיבו ,םינווגמו םינוש תודוסי לש דענמ תבוטל יטנגה דוסיה תקיחש לע םידמל ונאצמנ ץבוקמה ןמ 22.גוזה

 ןהילעש ,החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש ויתוקיספ ללשב ,ךכו 23.תימכסההו תיתרבחה תורוהה רתיה

 ש"מת ןיינעב – תונושארה תואכרעה יתשב ןוידה ןיבש רבעמב תוברל ,ג קרפב ,ןמקל הבחרהב דומעא

 ןורחאה תקיספב הפסונ תינולפ ץ"גב ןיינעב תישילשה האכרעב ןוידה ןיבל – תינולפ יזוחמ ןיינעבו תינולפ

 תורוהה וצ תועצמאב םג תיטפשמה תורוהב ריכהל ןתינ הבש הבושחהו תימיטיגלה תיעיברה תורשפאה

 וליאכ וז תשדוחמ תורוהב םיריכמה םינושה טפשמה יתב לש תונשנו תורזוח תורהצה ףרח 24.יתקיספה

 םהבש םירקמה ,תיסחי ,םיברתמו םיכלוה 25,קקוחמה תאז רידסי רשא דע דבלב םייניב רדסהב רבודמ

  .השעמל הכלה שמשמ אוה

                                                

 רבודמ ובש רשקהב םירבדה תא גייסל שי .לדנה טפושה לש וניד קספל 8 'ספב ,תינולפ ץ"גב ןיינעב הבחרהב ךכ לע ואר 20
 השעמלש םגה ,יתקיספ תורוה וצ תועצמאב םלועל דליה תאבהל התיציב תא םג המרתש "הנימזמה םאה" תוהמיאב הרכהב
 ,תינולפו ינולפ ןיינע ;72 ש"ה ןלהל ,'צ ןיינע ;37 ש"ה ןלהל ,'חאו ינולפ ןיינע לשמל ואר ."הקיזל הקיז" לש הרקמב רבודמ ןיא
   .36 ש"ה ןלהל ,ינומלא ןיינע ;91 ש"ה ןלהל

 ןיבש תיטנגה הקיזהמ תעבונ ,האבוהש הקיקחל המודב ,רומאכ וז הרכה םלואו"( םש ,7 ש"ה ליעל ,תינולפ ץ"גב ןיינע ואר 21
 וירבד ךשמהב אוה ראבמ ךכ .)"דולייל הרישי תיטנג הקיז רדענ רשא ,ינשה גוזה ןב לע הכילשמה ,גוזה ינבמ דחא ןיבל דולייה
 תויגוזה לש הדמעמב תיתרבח הרכה הנשי ,הקיזל הקיזל רשאב" :תיטנגה הקיזה לעבל גוזה ת/ןב לש הקיזה תובישח תא
 תיטנג הניחבמ הדילל ומרת אל רשא גוזה תב וא ןב לע םג ךילשמ הז רשק .תיטנגה הקיזה לעב םע םדא ותוא לש קודהה רשקבו
 תימכסהה תורוהב הרכה םשל תיטנגה המורתל ףילחת יגוז רשקב תוארל תורשפאה תודוא לע ירקחמ ןועיטל ."תיגולויזיפ וא
 Richard F. Storrow, Parenthood by Pure Intention: Assisted Reproduction and the Functional Approach to:ואר

Parentage, 53 HASTINGS L. J. 597, 646–647 (2002). 
 תורוה לש םילדומ לומ יטנג סיסב לע תורוהה תעיבק לדומ לש ותושלחיה לע" :תאזה תיטופישה הרימאה הז ןיינעל הפי 22
 דליה תבוט לדומ תמגודכ םירחא םילדומו ,)"תיגולוכיספ תורוה" רחא םשב וא( תילנויצקנופ-תיתרבח תורוה ,תיגולויסיפ
 ימכסהה לדומה תוברל םירחא םילדומל רבעמה ]...[ טעמ אל בתכנ בחרה רשקהב ,םידדצה תמכסה לע םיססובמה םילדומו
 .68 'ספב ,36 ש"ה ןלהל ,ל.א ןיינע ואר ,"תורוה וצל הנעבותב הערכהה ןפוא יבגל הסיפתהו השיגה יוניש ףא םיבייחמ
 ,"יטנגה לדומה" תילגרמ ואר תיטפשמה תורוהה תעיבקל לוכה תוזחכ יטנגה דוסיה לש ודמעמב ולחש תונושה תורומתה לע 23
 Katharine K. Baker, Bargaining or:ואר תימכסה תורוה השעמל הניה תיתרבח תורוהש תורשפאה לע .5 ש"ה ליעל

Biology? The History and Future of Paternity Law and Parental Status, 14 CORNELL J.L. & PUB. POL'Y 1, 26–
 ץ"גב ;ו 'ספב ,57 ש"ה ןלהל ,דגמ-טממ ןיינע לשמל ואר תיטפשמה תורוהה תעיבקל יתרבחה לדומה ץומיאל .(2004) 38

 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)12.9.2013 ,ובנב םסרופ( זרא-קרב תטפושה לש הניד קספל 11 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ יקצרוטלופ 5020/08
     .)27.8.2013 ,ובנב םסרופ( 3.2.12–3.2.11 'ספ ,תינומלא 'נ תינולפ 21910-02-10

 ינש טפושה ירבד תא ואר הרכהל דבלב םילולסמ השולש ילארשיה קוחב םייק יכ הנידמה ןועיט לש תמדוק תיטופיש הייחדל 24
 ץומיא ,יגולויב :תורוה ילולסמ 3 ךא ונצראב יכ הרבס ש"מעויה כ"ב" :וניד קספל 49–36 'ספב ,135 ש"ה ןלהל ,ד.א.מ ןיינעב
 רשא תורוהה ילולסמ תשולש דצב יכ ,הנקסמל יתוא הליבומ יכרד םא םג...טעמ הנוש יתעד ,לארשי ימוחתב תואקדנופה קוחו
 "...יהי ול ,תיעיבר "תגרוח" ךרד היוצמ ש"מעויה כ"ב י"ע וראות
 קפתסהל םינכומ םה ,הקיקחב ל"וח תואקדנופ אשונ רדסויש דע יכ םיבישמה וריהבה..." :הלאה תועיבקה תא לשמל ואר 25
 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ."...ץומיאה קוח יפל ץומיא וצ םוקמב ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ןתנייש 'יתקיספ תורוה וצ'ב

 תעדוהב ותדמע לע עבתנה רזח המילשמה ןוכדעה תעדוה חתפב" ;רואנ )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 24 'ספב ,57
 ]...[ ץומיא וצ םוקמב ,'יתקיספ תורוה וצ' ןתמל םיכסהל ןתינ אשונב הקיקחה תמלשהל דע היפלו 10/5/13 םוימ ןוכדעה
-תורוהה-וצ' לש ונוניכל המכסהכ אלו ,הקיקחה תמלשהל דעו תודחוימה תוביסנב הניה המכסהה יכ שגדוה וז העדוהב
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 לכל םייטפשמ םירוהל תויהל םיברל השובכה ךרדל יתקיספה תורוהה וצ ךפה ,תיטקרפ ,רמולכ

 רסוח רבדב הנידמה לש הנועיטו ,דליל תיגולויזיפ וא תיטנג ,תיגולויב הקיז לכ םהל ןיא םא םג ןיינעו רבד

 םגה יכ ריעא םירבדה ילושב .םימ דוע הקיזחמ הניא וז ןיעמ תפסונ ךרד לכב ריכהל תיטפשמה תלוכיה

 הארנו ףיסונ ונאו ,קזחתתו ךלת ךא וז המגמש תוריהזב חינהל ןתינש ינרובס ,םיטושל הנתינ האובנש

 לע ,תרחא וא ךכ ,םידסוימה םירחא תודוסי תבוטל יטנגה דוסיה לש יביסולקסקאה ודמעמב הקיחש

 תומדב ,הלש הילגר לע תדמועה ,תישימח תורשפא ףסוותת ובש םויה קחרי אל ךכו .ימכסהה דוסיה

  26.תימכסהה תורוהה

 לש םייעדמ-םייתרבחה םישרושהו עקרה לע רמואה תריצקב יתדמע ,הז יאובמ קרפ לש ומוכיסל

 יתב ןיא השעמל הכלהש תיתרוקיב הרוצב יתחכוהו תיטפשמה תורוהה תעיבקב ךלוהו רבגתמה ךרוצה

 רבודמ יכו ,תיטפשמה תורוהב הרכהל דבלב םיכרד שולש שי היפלש הנידמה תנעטל םימיכסמ טפשמה

 אל םוקמ ןיא השעמל הכלהש הנידמה לש תירוקמה התנעט התחדנ ךכו .דוע התלב ןיאו הרוגס המישרב

 ינשה קרפב .תימכסהה תורוהב ריכהל ןיאש יאדוו ,יתקיספ תורוה וצ תועצמאב תיתרבח תורוהב הרכהל

 תויגוז לש רשקהבו םימכסהה קוחב ותבצחמ רוכב םייקה הז ןה – תורוהה וצ תומדל םיווק רוקסא

 ,2014 תנשמ הקיקחה ןוקיתב תעצומה תרכינה תיטמרדה הבחרהב הז ןהו דבלב תילאוסקסורטה

  .תינימ-דח תויגוזב גוזה ת/ןבב םג הרכה רשפאתש

 טפשמב יתקיספה תורוהה וצב שומיש השענ םהבש םינושה םירשקה ןייצא ישילשה קרפב

 תוהבאב הרכהב ןה ,תיבסלה גוזה תב לש תפסונה תוהמיאב הרכהב ןה ,רבכמ הז יביטיזופה ילארשיה

 תויגוזב ל"וח תואקדנופב דלונש דוליי לע תוהמיאב הרכהב ףאו ומוהה גוזה ןב לש תפסונה

 .הז שדח יטופיש ךילה לש תונורסחהו תונורתיה תא יעיברה קרפב רוקסא ןכמ רחאל .תילאוסקסורטה

 םאו ,הז יטפשמ קיפאב דועצל יואר ללכב םא דוסיה תלאש תא תיביטמרונ ןחבא ,ישימחה קרפב ,ךשמהב

 תורוה ותועצמאב תונקהל ןתינו יואר תוביסנ וליאבו יתחפשמ רשקה הזיאב ,ריקסתב ךרוצ שי םא ,ןכ

 ללכ תא ירשפאה םדקהב תיקוח רידסהל קקוחמל האירקב םייסא ,ישישה קרפב ,ףוסבל .תיטפשמ

 ייניעב םייוארה םייביטמרונה תולובגה תא ,רתיה ןיב ,עיצאו תיטפשמה תורוהה תעיבק תמליד לש היעפומ

 ינויד תליחת תא םלוא ."םדוק תחא העש הפיו" תניחבב ,יתקיספה תורוהה וצב שומישה תיישע לש

 אשומ ,יתקיספה תורוהה וצמ הנושב ,יתקיקחה תורוהה וצ לש ותומדל םיווק תגצהל ,רומאכ ,שידקא

 .ירמאמ

                                                                                                                                                  

 םיכילהל רשקב תרדסומ ]הקיקח ל"צ[ הריקח תמייק אל םויהל ןוכנ ,עודיכ" ;12 'ספב ,36 ש"ה ןלהל ,ל.א ןיינע ."'יתקיספה
 עבקנ םרט וב בצמ ינפב טפשמה יתב םיבצינ הב הנושארה םעפה וז ןיא ]...[ ל"וחב עצובמה תואקדנופ ךילהל םיוולנה םייטפשמ
 ,.ד.א.מ ןיינע ,)מ"י – ילש תושגדהה( "ותקיספב רסחה תא אלמי יכ טפשמה תיבמ הפוצמ יתקיקח רדסה ןיאבו יתקיקח רדסה
 - תורוהב הרכהל הנידמה לש תפסונ המכסה הנתינ דגמ טממ תשרפב ןוידה תרגסמב ,הנורחאל" ;41–26 'ספב ,135 ש"ה ןלהל
 וצ םוקמב ,החפשמ יניינעל ש"מהיבב ןתנייש 'יתקיספ תורוה וצ' תועצמאב – ץומיא ךילהב ךרוצ אללו תיגולויב הקיז אלל
 רדעהב יכ ,ינרובס" ;14 'ספב ,67 ש"ה ןלהל ,.א.א.ס ןיינע ."הקיקחב ל"וח תואקדנופ אשונ רדסויש דע ,ץומיאה קוח יפל ץומיא
 המודב 'יתקיספ תורוה וצ' ןתילו ]...[ החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש ותקיספ י"פע ךלהל שי ,ל"וח תואקדנופל יתקיקח רדסה
  .םש ,91 ש"ה ןלהל ,תינולפו ינולפ ןיינע ."םירבוע תאישנל םימכסה קוח יפל םייקה רדסהל

 תוירשפאה עברא תא הנומה ,)2017( השעמו הכלה ,ןיד :החכוההו הינקהה יכרד ,תוהמאו תוהבא רודירמ יכלמ רפסה תמגודכ 26
 תבוטל יטנגה דוסיה תחינז תודוא לע וז הנבות .תימכסהה תורוהב ןדו ףיסומ ןכמ רחאלו ץראב הקיספב רבכמ הז תומייקה
 המכסהב טטוצ תיטפשמ תורוה תעיבקל ןיא ותלב םרוגכ ימכסהה דוסיה הנושארבו שארבו ,םירחא תודוסי לש הבחר תשק
 ש"ה ליעל ,תואירבה דרשמ 'נ תינולפ ןיינע :ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד יקספב הלאה םיצ"גבב רתיה ןיב ,ירקחממ

 ןיינע :ןלהל( )18.9.2014 ,ובנב םסרופ( מ 'ספב ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה 'נ השמ 5771/12 ץ"גב ;גמ 'ספב ,19
 .)השמ
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 ול עצומה ןוקיתבו תואקדנופה קוחב תורוהה וצ .ב

 אל .תירוטלוגר רדסומ םירבוע תאישנל םימכסהה אשונ היה אל םיבר םירושע ךשמבו הנידמה םוק זאמ

 שרופמ רוסיא ,וז ףא וז אל 27.דליה לש ומיאכ ןיסולכואה םשרמב תדלויה תא םושרל אלא לבוקמ היה

 ,תונוש תוימידקת תוקיספ תובקעב 28.הנשמ תקיקחב רבודמ יכ םא ,וז הקיטקרפ לע 1987 תנשב לטוה

 ןודתש תיעוצקמ הדעו תונמל םכסוה היתובקעבש 29,ינמחנ גוזה ינב לש הנושארה םתריתעב ןוידכ

 תופסונ תונקת המכ תופסונ תוקיספב לטיב ץ"גבש רחאלו 30,תיפוג-ץוחה הירפהה לש םינושה היטביהב

 תונקסמ ץומיא תובקעב 31.קקוחמה לש וחתפל רבדה עיגה ,תיפוג-ץוחה הירפהה םוחת תא ורידסהש

 הז קוח םנמוא .םימכסהה קוח 1996 תנשב ץראב רבד לש ופוסב קקחנ ,דבלב תיקלח יכ םא ,הדעווה

 הזוח תכירע – םירבטצמ םיאנת ינש לש םמויקל ףופכב תאז ךא ,ץראב םייאקדנופ תונוירה עצבל רשפאמ

 חוכמ המקוהש םירושיאה תדעווב הז םכסהל רושיא תלבקו םידעוימה םירוהה ןיבו תאשונה םאה ןיב

 ךרוצל .לארשיב תואקדנופה ךילה הקיקחב תימידקת רתוהו רדסוה ולוכ םלועב הנושארל ךכו .קוחה

 רדגומהו תורדגהה ףיעסב ,1 ףיעסב דבלמ עובקה תורוהה וצ לש ןונגנמב דקמתהל שקבא וננויד ךשמה

–11  ףיעסב םג ,"םהיניב תורוה יסחי םויקו דלי לע םידעוימ םירוה לש תוספורטופא רבדב וצ" :ןמקלדכ

   :ןנד ןודנל רתויב םייטנוולרה 12–11 םיפיעסה ןושל וזו .תואקדנופה קוחל 14

 ]...[ תורוה וצ ןתמל השקב םידעוימה םירוהה ושיגי דליה תדיל םוימ םימי העבש ךות )א( .11

 רבדה יכ ]...[ 32ילאיצוס דבוע ריקסת תלבק רחאל ,חכונ ןכ םא אלא תורוה וצ ןתי טפשמה תיב )ב(

 םיספורטופאו םירוה םידעוימה םירוהה ויהי תורוה וצ ןתמ םע )א( .12 ]...[ דליה תבוט תא דגונ

 ]...[ ןינעו רבד לכל םדלי היהי אוהו דליה לע םיידעלב

                                                

 יניינעל טפשמה תיבב ןידה רדס הואש דודו טחוש לואש הבחרה רתיבו ,1965–ה"כשתה ,ןיסולכואה םשרמ קוחל 6 'ס ואר 27
 "בשו רבוע" תילגרמ לאקזחי ואר וז תיתקיקח הירוטסיה לש רתוי האלמ הריקסל .)הואשו טחוש :ןלהל( )2009( 29 החפשמ
  .)"בשו רבוע" תילגרמ :ןלהל( )2015( 126–124 ,27 ןידה ךרוע

 השאב אלא תירפומ תיציב לתשות אל" :ךכ העבקש ,1987–ז"משתה ,)תיפוג-ץוח הירפה( םעה תואירב תונקתל 11 הנקת ואר 28
  ."דולייה םא היהתש
 .)6.5.1991 ,םסרופ אל(  תואירבה רש 'נ ינמחנ 1237/91 ץ"גב 29
 תדעו חוד :ןלהל( )1994( תיפוג-ץוח הירפה לש אשונה תניחבל תיעוצקמ-תירובצה הדעווה ןובשחו ןיד םיטפשמה דרשמ 30
 .)ינולא
 דעומכ 1.1.1996 ךיראתה תא עבקש ,)17.7.1995 ,ובנב םסרופ( תואירבה רש 'נ ורבז 5087/94 ץ"גב המאתהב ואר ולא םיצ"גבל 31
 ,תואושנל סחיב תוקוור םישנ הלפמה ינויווש אל ךילה העבקש )ב(8 הנקת לש המכסהב הלוטיב ןיינעל ;13-ו 11 תונקת לוטיב
 םא אלא תירפומ תיציב הב לתשות אל ,הקוור תירפומה תיציבה תא ליתשהל םינווכתמ הבש השאה התיה" :)1( 'סב ךכ עבוקהו
 ץ"גב ואר ,"השאה תשקבב ךמותה תרכומה הקלחמה לש ילאיצוס דבועמ ןובשחו ןיד לבקתה ןכ םא אלאו הלש איה תיציבה ןכ

-lgbtlaw.tau.ac.il/sites/default/files/field/judgment/file/2078 ,)11.2.1997 ,םסרופ אל( תואירבה רש 'נ ץיו דרו 2078/96
96.pdf. םירבוע תאישנל םימכסה קוחל רושע" אריפש ףסויו אריפש תירוד ואר קוחה תקיקחל םדקש יטפשמה בצמה תריקסל 

 .)אריפשו אריפש :ןלהל( )2007( 24–22 ,19 ,36 טפשמו האופר "יוצרהו יוצמה :1996–ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא(
 דבוע" יוטיבב "דעס דיקפ" יוטיבה תואקדנופה קוחל 1 'סמ ןוקית תרגסמב רמוה )א"עשתה( 2010 תנשב יכ בל לא םשוי 32
 דיקפ לע .דעסה ידיקפ לש םדמעמו םתימדת תא רפשל ידכו תילארשיה הקיקחה ללכ לש רתוי בחר ןוקית תרגסמב "ילאיצוס
 ןידב ןומא תובוח "לארשיב ילאיצוסה דבועה לש ןומֵאה תבוח" תליג 'צ לארשי ואר םהיניבש המו ילאיצוסה דבועה ,דעסה
 ינששוח יכ ןייצא םירבדה ילושב .ב קרפב דוחייב ונייע .)2016 ,םיכרוע בגש )יקוש( עשוהיו רענש-וטאלפ תור( 343 ילארשיה
 ,ןכ לע רשא .טפשמה יתב ךרעמ הנושארבו שארב ,םוחתב םיקסועה ללכ תעדותל הלחלח אל ןיידע השדחה היגולונימרטהש
 דבועב רבודמ םויכ וליאו ,דעס דיקפל התייה הנווכה רבעבש הדבועה ןייצל אלב "ריקסת" ימתסה יוטיבב ןלהלו ןאכמ קפתסא
  .ילאיצוס
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 יכילה תליחתל רבוע רבכמ הז רשוא םירבועה תאישנ םכסהש ףאש אופא םידמל ונאצמנ

 םירוהה םה רשאכ םג ,םינימזמה םירוהה םיכירצ ןיידע 33,םירושיאה תדעו ידיב ante -xeתואקדנופה

 וצ לבקל השקבב החפשמ ייניינעל טפשמה תיבל םימי העבש ךותב ex-post תונפל ,דולייה לש םייטנגה

 םתורוה תא תיפוס רידסהלו דולייל תאשונה םאה לש הקיזה תא קתנל – הלופכ הז וצ לש ותרטמ 34.תורוה

 םיידיתעה תועדה יקוליח תא ןתינש המכ דע םצמצל ידכ תאז לכ – םינימזמה םירוהה לש תיטפשמה

 תורוהה לש תיפוסה התרבעה ידכ ךותב ,תאשונה םאה ןיבו םינימזמה םירוהה ןיב תויוניידתהו םיירשפאה

 ךילה תמלשה םע קר 35.תיטנגה םאה םג איה תובורק םיתיעלש ,תדעוימה םאל תדלויה םאהמ תיטפשמה

 םיידעלב םיסופורטופאכ םגו םתקזחב דליהש ימל םג םינימזמה םירוהה וכפהי ,תורוהה וצ תלבק ,הז

 אוה תיזיפ ,דולייה תדיל עגרמ ויפלש ,קוחל 10 ףיעסב עובקה דואמ יתייעבה לוציפה םייתסמ ךכבו ,ולש

 ילאיצוס דבוע םלוא ,תוירוהה תובוחהו תוירחאה ולוחי םהילעו ,םינימזמה םירוהה תרומשמב היהי

 רבדכ םירוהל ןתניי תורוהה וצ 36.תורוהה וצ תלבקל דע דליה לע ידעלבה סופורטופאה היהי ןיינעל עבקייש

 דליה תבוט םגו ילאיצוס דבוע לש תעד תווח ובש ,ץראב לעופב שחרתה םרטש ,הרקמב טעמל ,הרגשבש

 37.םינימזמה םירוהה ידיל ותריסמ-יא תא םישרוד

 לש ןה לופכ רושיאב ךרוצ שי ויפלו ,םלועב ערו חא ול ןיאש ,ידוחיי ילארשי רדסה ונינפל ,רמולכ

 םאה ידימ תיטפשמה תורוהה תרבעה ךילה תא םייסל ידכ טפשמה תיב לש ןהו תיביטרטסינימדא תושר

 תרחא המוד הקיטקרפ לכמ ילארשיה רדסהה םיימעפ הנוש ךכב .םינימזמה םירוהה ידיל תאשונה

 קוח חוכמ ,תישאר 38.םהב תוריכמו ולא םיבכרומ םיכילה עוציב תורשפאמ ללכב ןה םא ,םלועה תונידמב

 יאנת תא ,רבד תישאר ,ןוחבל הרומאה ,יטופיש ףוג הניאש ,תיביטרטסינימדא םירושיא תדעו אוה םיקמ

                                                

 )תואקדנופ( םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה רתא ואר הדעווה תוליעפ לע דוע .םימכסהה קוחל 2-6 'סב ךכ לע ואר 33
 .www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/Pages/Surrogacy.aspx תואירבה דרשמ –
 ,193 ןבל לוחכ הקיתא-ויב "הכלהו קוח ,הקיתא – תיאקדנופה לע תיתאה הנגהה" ולרש לבוי ואר הדעווה יללכב ינכדע ןוידל

 .)2015 ,ךרוע לגיס ליג( 214–201
 לכ דבלב דבעידב רשאל הפידעמה העדה ינפ לע יביטלוגרה לדומה יפ לע תירוטוטטס הרקבב תדדצמה העדה הלבקתה ךכב 34
 יוצרהו יוצמה ןידה :טפשמב תיאקדנופה םאהו תיפוליחה םאה דלוג-ןותעג הנד המאתהב ואר ולא תוקלוח תועדל .ופוגל הרקמ

 יניד ןמפיש סחנפ ;)1992 ,םיטפשמל הטלוקפה – ביבא-לת תטיסרבינוא ,"םיטפשמב ךמסומ" ראותל רמג תדובע( 175–174
 ימכסה םג ירוביצ חוקיפ ירדסהו הדעווה תועצמאב רשאל תורשפאה לע .)ןמפיש :ןלהל( )1989( 165 ב ךרכ לארשיב החפשמה
 חוד ;)1987( 570 ,534 זי םיטפשמ "תיפילחתה םאה" קי'צליו ילא ואר האלמ תואקדנופ קר אלו תיקלח תואקדנופ/הפולחת
 םושיי ךרוצל ,יעוצקמ-ילהנמ ףוג איהש ,הדעוול הנקומה בחרנה תעדה לוקיש לע .44–39 'מעב ,30 ש"ה ליעל ,ינולא תדעו
 26140/07 )א"ת החפשמ( ש"מת ואר הז תעד לוקיש דגנ תוריתעב ןודל החפשמ יניינעל טפשמה תיב תוכמס תלילשלו היתויוכמס
 .)19.11.2008 ,ובנב םסרופ( יחרזא – א"ת זוחמ תוטילקרפ 'נ ינולפ

 יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 4570/98 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)1996( 739 ,727 ג לשממו טפשמ "תועידי טקל" ןמייש תרפא ואר 35
 תוכורכה תויובכרומה לעו םירבועה תאישנ ךילהב תיציב תמורת ברעל תורשפאה לע .)5.3.1998 ,ובנב םסרופ( 14 'ספב ,הלשממל
 )2008( 82 ,39 טפשמו האופר "םייטפשמו םייתכלה םיטביה :תויציב תמורת םע בולישב תואקדנופ" 'ץיבלשי'צ לחר ואר ךכב
  .)"תויציב תמורת" 'ץיבלשי'צ :ןלהל(

 )11.3.2014 ,ובנב םסרופ( 55–54 'ספ ,ש"מעויה 'נ ל.א 13-04-21182 )א"ת החפשמ( ש"מת לשמל ואר הז םייניב רדסהב ןוידל 36
 תיטמוטוא קנעומ וניאש תורוהה וצ תלבקל דע תתחפומ םינימזמה םירוהה לש תיטפשמה תורוהה תויה לע .)ל.א ןיינע :ןלהל(
 ;)תינולפ ןיינע :ןלהל( )09.11.12 ,ובנב םסרופ( 93 'ספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 38–12 )א"ת החפשמ( ש"מת ;םש ואר
 :ןלהל( )14.3.2013 ,ובנב םסרופ( 47 'ספ ,הלשממ ידרשמ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינומלא 35043-06-12 )א"ת החפשמ( ש"מת
 .)ינומלא ןיינע

   .)'חאו ינולפ ןיינע :ןלהל( )3.2.2013 ,ובנב םסרופ( 4–3 'ספ ,ש"מעויה 'נ  ינולפ 12-07-21170 )א"ת החפשמ( ש"מת ואר 37
 תיטסילטנ-ורפה תידוחייה התסיפתב ץוענ ,ץראב םירבוע תאישנ יכילה עצבל רשפאמה ,ילארשיה רדסהה לש ודוחיי שרוש 38
 הסיפת ישרוש לע .םלועב ערו חא ןיא ול ףאש רבד ,םידלי תדלוה לש התובישחו התויזכרמ תא תילארשיה הרבחה לש תיללכה
 – םילבגומ )יתלב( םייאופר םיבאשמ" תילגרמ לאקזחי המאתהב ואר תידוחיי תילארשי הקיתא-ויב התויה לעו וז תידוחיי
 )יתלב( םייאופר םיבאשמ" תילגרמ :ןלהל( )2014( 283–273 ,267 ט טפשמ ינזאמ "?הנידמה ןומימבו ריחמ לכב ,ליג לכב תורוה
–201 ,193 ןבל לוחכ הקיתא-ויב 33–31 ,15 "לארשיב יאופר טפשמו הקיתא-ויב – ןבל לוחכ הקיתא-ויב" לגיס ליג ;)"םילבגומ

 .)2015 ,ךרוע לגיס ליג( 214
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 ךירצמ ,תינש 39.םקרנה םכסהל םינושה םידדצה לש םהיתויוכזבו םתבוטב עגופ אוה ןיאש אדוולו הזוחה

 םתוחה ,יטופישה ףוגה לש ןהו ,ךילהה תליחתל רבוע ,יביטרטסינימדאה ףוגה לש ןה לופכ רורשא אוה

 תומייקה תונושה תוקיטקרפהמ הז ידוחיי רדסה הנוש ךכב .ולוכ ךילהה תא השעמל הכלה תיטפשמ

 judicial,טפשמה תיב לש םדקומ רושיא לבקל ךרוצב תוקפתסמה תונידמ שי אסיג דחמ .הוושמה טפשמב

preauthorization, וירוהכ םינימזמה םירוהה תעיבקלו םירבועה תאישנל םכסהל ףקות ןתמ םשל 

 יטירבה רדסהה אסיג ךדיאמ 40.םכסהה לש ףקותל ותסינכל םדוק ףאו ,ותדילל רבוע דליה לש םייטפשמה

 קתנל ידכ ,parental order-ה תומדב ,דליה תדיל רחאל טפשמה תיב לש ורושיא תא לבקל ךרוצב קפתסמ

 תיטפשמה תורוהב ריכהלו ,דליה לש תיטפשמה ומיאכ קוח יפ לע תרכומה ,תאשונה םאה לש התקיז תא

 .אצמנב ןיא הזכש לופכ רורשאל השירד ,ךכ וא ךכ 41.םינימזמה םירוהה לש

 ילארשיה קוחה הכוז תוליעפ תונש םירשעמ הלעמל רחאלש ,הז רשקהב ןייצל דואמ  בושח

 תורחא תונידמב יוקיחל היוארה הליעיו הפיקמ היצלוגרכ ,ל"וחבו ץראב ,םינוש םידמולמ יפמ םיחבשל

 לכ ,טפשמה תיבל אבוה אל יאדוו ,ץראב עלגתנ אל םלועמש הדבועב ךכל קוזיח אצמיש ימ שי 42.םלועב

                                                

 ;313–312 ,309 'מעב ,8 ש"ה ליעל , ,Parenthood EssayLifshitz המאתהב ואר הז ןיינע לש רתוי אלמו יתיצמת רואיתל 39
Sharon Shakargy, Surrogacy in Israel, in INTERNATIONAL SURROGACY ARRANGEMENTS: LEGAL REGULATION 

AT THE INTERNATIONAL LEVEL 231, 231–238(Katarina Trimmings & Paul Beaumont eds., 2013) )ןלהל: 
Shakargy, Surrogacy in Israel(.  

 :תאזה הקיקחב המאתהב ךכ לע ואר ,רישפמה וינו היני'גרו ,ססקט ,יוניליא :הלאה תירבה תוצרא תונידמב רתיה ןיב רבודמ 40
750 ILL. Comp. Stat. 47/25 (2005); Tex. Fam. Code Ann. § 160.751–63 (West 2002 & Supp. 2005); VA. Code 

Ann. §§ 20-159, 20–160 (2010); N.H. Rev. Stat. Ann. 168-B:20 to B:24 (West 2013).  
 Yehezkel Margalit, In Defense of Surrogacy Agreements: A Modern Contractלשמל ואר הז ןיינע לש ירקחמ רואיתל

Law Perspective, 20 WM.& MARY J. WOMEN & L. 423, 466 (2014) )ןלהל: Margalit, Surrogacy 
Agreements(;Brock A. Patton, Buying a Newborn: Globalization and the Lack of Federal Regulation of 

Commercial Surrogacy Contracts, 79 UMKC L. REV. 507, 518–519 (2010).  
 Model Act Governing Assisted Reproductive-ל 709–701 'סב עובקה ,Alternative A-ה תא ואר בורק יתקיקח לדומל

Technology (2008), http://apps.americanbar.org/family/committees/artmodelact.pdf לצא ותריקסלוCharles B. 
Kindregan & Steven H. Snyder, Clarifying the Law of ART: The New American Bar Association Model Act 

Governing Assisted Reproduction Technology, 42 FAM. L. Q. 203 (2008). 
 ,Bridging Yehezkel Margalit ;467–466 'מעב ,םש , ,Surrogacy AgreementsMargalit ואר הז ךילה לש ינושאר רואיתל 41

the Gap Between Intent and Status: A New Framework for Modern Parentage, 15 WHITTIER J. CHILD & FAM. 
ADVOC. 1 (2016); הבחרה רתיבו:Tina Lin, Born Lost: Stateless Children in International Surrogacy 

Arrangements, 21 CARDOZO J. INT'L & COMP. L. 545, 574–579 (2013). וז תורשפא ב"הראב םג ץמאל האירקל, 
prebirth parentage orders, וארDara E. Purvis, Intended Parents and the Problem of Perspective, 24 YALE J.L. & 

FEMINISM 210, 244–248 (2012). המכ וברעיש םיינדיתע ןוירפ יכילהבו ערז תמורתב םג וז הרודצורפ םשייל תורשפאה לע 
 Yehezkel Margalit, Artificial Insemination from Donor (AID) – Fromהמאתהב ואר דליל םיירשפא םייטפשמ םירוה

Status to Contract and Back Again?, 21 B.U. J. SCI. & TECH. L. 69 (2015) )ןלהל:Margalit, Artificial Insemination 
from Donor(;  Yehezkel Margalit & John Loike, The New Frontier of Advanced Reproductive Technology: 

Reevaluating Modern Legal Parenthood, 37 HARV. J.L. & GENDER 107, 129–133 (2014). 
 ,New Trends in Global Outsourcing of Commercial Ruby L. Lee:הלאה םירקחמב תועיבקה תא לשמל ואר 42

Surrogacy: A Call for Regulation, 20 HASTINGS WOMEN'S L.J. 275, 293–98 (2009) (“Israel: A Successful Model 
for Regulating Surrogacy”) ;Emily Gelmann, "I'm Just the Oven, it's Totally Their Bun": The Power and 

Necessity of the Federal Government to Regulate Commercial Gestational Surrogacy Arrangements and Protect 
the Legal Rights of Intended Parents, 32 WOMEN'S RTS. L. REP. 159, 188–192 (2011); Cara Luckey, Is 
Regulation Necessary to Manage the Industry? 26 WIS. J.L. GENDER , &, SOC'Y 213, 221–222, 227–228 (2011); 
Trisha A. Wolf, Why Japan Should Legalize Surrogacy, 23 PAC. RIM L. & POL'Y J. 461, 488 (2014) (“Israel 

regulates surrogacy in a particularly logical way that serves as a good model”). 
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 ל"וחב ועלגתנש םוחתב םירחא םימסרופמ םיכוסכסל המודב ,תאשונ םא ןיבו םינימזמ םירוה ןיב ךוסכס

 Baby Cotton-ו תירבה תוצראב MBaby 43 תמגודכ ,םירבועה תאישנ ךילה לש םיינרדומה וימי תישארב

 םייתיירורעשה םישיחרתה רתי לכ תא םג ףסה לע ענומ הז ינדפקו לופכ רורשא ךילה 44.דועו היילגנאב

 העיבת אלא ץ"גבל תוריתעב אוצמל ןתינ אל ךכיפל 45.תונורחאה םינשב קר ונפשחנ םהילאש םיינרדומה

 ביחרהל תילארשי תאשונ םא לש היתורישב רזעיהלמ ,וזה תעל ,םירדומה םיטרפו תוגוז לש תינשנו תרזוח

 גוז ינבו 46הקוור השיא לש התריתע תא אוצמל ןתינ ךכו .וז הקיטקרפב שמתשהל םיאכזה לגעמ תא

 רשאכ תיעיברה םעפב ךא ,ץראה לכ ךרדכ םידלי השולש ודילוהש םילאוסקסורטה גוז ינב ףאו 47םיאומוה

 המאתהב ,תאז 48.היתורישב שומיש תושעלמ ףסה לע תורדומ םהילגרש וליג ,תאשונ םא יתורישל וקקזנ

 ,הרואכל ,הלבגה לשב ןכו 49דבלב םינימזמ םילאוסקסורטה םירוה גוזב ךרוצל תינדפקה קוחה תשירד לשב

 קספ תביתכבש ןייצל רתומל אל 50.וז הקיטקרפ תועצמאב דילוהל ןתינ םתואש םידליה רפסמ לע תמייקה

 קקוחמל ארקו ץראב יתקיקחה בצמה לע הפירח תרוקיב ןישח טפושה חתמ הקוורה לש הניינעב ןידה
  51.םייקה רדסהה תא שדחמ ןוחבל

 המקוהש תפסונ תירוביצ הדעו תונקסמב ררשואו בש הז יתקיקח רדסהש ןיוצי םירבדה ילושב

 ףסונ ןויסינ שכרנ אל דוע לכש העבק הדעווה .)השדח החפשמ ןיינע( הז ןורחא ץ"גב תובקעב 2004 תנשב

 ןויריהמ דלונה דליה תבוט תלאשב םיידיתע םיימואל-ןיב םירקחמ תואצות ולבקתה אלו ,קוחה תלעפהב

 המוחה תליפנ תליחת קפס אלל םלוא 52.םייקה לבגומה יתקיקחה רתיהה תא תונשל רשפא יא ,יאקדנופ

                                                

43 (N.J.1988) Matter of Baby M, 109 N.J. 396. 
 .Re C (A minor), [1985] Fam. 846 (Eng.); ONEY MOVE AND LOR F :OTTONCABY B ,INNW D. &OTTON C K ואר 44

(1985). 
 היישרפל .Baby Burger King ןיינעב תינרותה תיטירבה היירורעשהו ידנליאת-ילרטסואה ammy Gaby Bתמגודכ 45
 Leslie R. Schover, Cross-Border Surrogacy: The Case of Baby Gammy Highlights The Need forואר הנושארה

Global Agreement on Protections for All Parties, 102 FERTIL. STERIL. 1258 (2014); David Bell et al., 
Transnational Healthcare, Cross-Border Perspectives, 124 SOC. SCI. MED. 284 (2015); Julianna Photopoulos, 
Baby Gammy Granted Australian Citizenship, BIONEWS (Jan. 26, 2015), 

www.bionews.org.uk/page.asp?obj_id=488186&PPID=488554&sid=986; Andrea Whittaker, Merit and Money: 
PPROACHES A .EMF J. .NTI, 7 The Situated Ethics of Transnational Commercial Surrogacy in Thailand
100 (2014).IOETHB. ואר הנורחאה היישרפל'Burger King Baby' Reunites with Birth Mom after Facebook Ed Payne, 

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

mom. 
 החפשמ ןיינע :ןלהל( .)2002( 419 )1(זנ ד"פ ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה 'נ השדח החפשמ 2458/01 ץ"גב 46
 .)השדח
 םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח יפ לע םירבוע תאשינל םימכסה רושיאל הדעוה 'נ סקנפ-דרא יתיא 781/15 ץ"גב 47
 .)3.8.2017 ,ובנב םסרופ( ו"נשתה ,)דוליה דמעמו

 הקיספל ןייצא םירבדה ילושב .)26.7.2011 ,ובנב םסרופ( םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה 'נ תינולפ 625/10 ץ"גב 48
 ,םדקתמ ליגב םיעבות תשקב התחדש םירושיאה תדעו תטלחהב ברעתהל םוקמ ןיא היפלש רתוי הכומנ האכרע לש הכופה
 קומינב םירבוע תאישנל םכסהב רשקתהל ,58 ןבכ עבותהו 53 תבכ תעבותה התייה הדעוול השקבה תשגה תעב רשאכ
  ינולפ )א"ת החפשמ( 26140/07 ש"מת ואר ,הדליל םייגולויב םירוה רבכ םהש ךכב בשחתהבו תוירופה ליג תא ורבע םיעבותהש
 .)15.2.2010 ,ובנב םסרופ( יחרזא – א"ת זוחמ תוטילקרפ 'נ

 .םימכסהה קוחל 1 'ס ואר 49
  .48 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינעב גוזה ינב דגנכ םירושיאה תדעוו הנעט ךכ 50
 .46 ש"ה ליעל ,השדח החפשמ ןיינע ואר 51
  ,)2004( היתוצלמהו הדעווה חוד םירבוע תאישנל םכסה תתירכל תואכזה אשונ תקידבל תיעוצקמ-תירוביצה הדעווה 52

www.health.gov.il/publicationsfiles/insler_internet.pdf. 
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 םילאוסקסורטה גוז ינב ןניאש תושדחה תוחפשמל םג ךילהה תא חותפל הנידמה תודגנתה לש הרוצבה

 תובקעב םתריתע תא וקחמו רבד לש ופוסב וכשמש ,סקנפ-דרא גוזה ינב לש הנושארה הריתעב הצוענ

 רומ תדעו ,ןכאו 53.הדלוההו ןוירפה לש תיקוחה הרדסהה אשונל תירוביצ הדעו םיקהל הנידמה תמכסה

 םניא רשא לארשיב הדלוההו ןוירפה לש םינושה םיטביהב הנד ,2011 תנש תליחתב התנומש ,ףסוי

 םייתנש רחאל .יתקיקח יוניש םהב ךורעל םיאנתה ולשב םא ןוחבל ךרוצה הלעש וא קוחב םויכ םירדסומ

 ןיב 2012.54 יאמב היתונקסמ תא הדעווה ףוסבל המסרפ הז ןיינעב הכודמה לע הבשי םהבש םינויד לש

 תא ענכשל ושקיבש םיינימ-דח גוז ינב לש תונווגמו תובר תוינפ הדעווה העמש ,וננויד ךשמה ךרוצל ,רתיה

 זעה םנוצרו ןויוושה ןורקע לשב הנושארבו שארב ,לארשיב תואקדנופה ירעש תא םהינפב חותפל הדעווה

 תומייקה םיכרדה יתשש דוע המ .וירוה ינשמ דחאל תוחפל תיטנג "ךייש" אוה רשאכ םדלי תא דילוהל

 55.ללכ תומייק אל דע דואמ תובכרומ ,השיא םע תפתושמ תורוהל םכסהו דלי ץומיא ,םויכ

 ונפ םהמ םיברש אוה יעבט ךא ,םיינימ-דח גוז ינב ינפב םימוסח ץראב תואקדנופה ירעשו ליאוה

 ,ןימז ,רתוי לוז ,תוחפ יטרקוריבכ םיבר יניעב ספתנה ךילה ,ל"וח תואקדנופ תועצמאב םדלי תא איבהל

 תאשונה םאה ןיבו םילארשיה םינימזמה םירוהה ןיב קותינהו קוחירה לשב אקווד רתוי חונו שיגנ

 ןוכנ היהיש הדעווה הסרג 57ל"וח תואקדנופב תוכורכה תונושה תויעבה לשב ,םלואו 56.ל"וחב תררוגתמה

 ,ךילה לש ופוסב .ל"וחב תעצובמה וז ןהו תיצרא-םינפה תואקדנופה לש ןה – הלופכ היצלוגר קוחב רידסהל

 ותוא רשפאלו םייבסל-ומוה תוגוז ינפב תואקדנופה ךילה תא דבלב תמיוסמ המרב חותפל הדעווה הארק

 ,הז לע ףסונ 58.היתוריש ןיגב רכשב תאשונה םאה תא הכזמ הניאש ,תיטסיאורטלא תואקדנופב קרו ךא

 יצרא-םינפה רושימב יוצרה יביטמרונה ןידה תעיבקב הנדה הדעווה לש האבה הצלמהה ןנד ןודנל הבושח

  :ל"וח תואקדנופ תרדסה לש

 ץוחמ תישענה תואקדנופב הרכהה ןפוא תא רידסת לארשי תנידמ יכ הצילממ הדעווה
 תושירדב תולקהב הכזי ,הז ףיעסב ראותמה רכומה לולסמה תרגסמב תואקדנופ עוציב...לארשיל

                                                

 הנושארבו שארב ,תורוהל האגה הליהקה תושיגנל עגונה לכב תיתקיקחה המרב םייקה ןויוושה רסוח תודוא לע ןועיטל 53
 )ומוה(ו תויביטמרונ )ומוה( ןיב – ב"טהל תויוכז לש הקיטילופה" סורג לייא לשמל ואר ,םירבועה תאישנ ךילה תועצמאב
 הנידמהו תואקדנופ ,תורוה" םהרבא םייח הבחרה רתיבו )2013( 106 ,101 ה טפשמ ישעמ "תיריווק הקיטילופל תוימואל
  .)2017( 171  ט םיקוח "םהיניבש
 ,)2012( לארשיב הדלוההו ןוירפה אשונ לש תיתקיקח הרדסה תניחבל תירוביצה הדעווה תוצלמה תואירבה דרשמ54

www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf. )ףסוי רומ תדעו :ןלהלו ליעל(. 
 .56 ,52–51 'מעב ,םש 55
 הדלוהה תופידע רבדב ולא הדובע תוחנה ץופינלו ודוהב וגוז ןב םע ותדלי תא דילוהש ןימזמ בא לש תויווח רואיתל 56
 )2015( 177 ,44 תרוקיבו הירואית "ודוהב םילארשי תואקדנופ ירוה לש תויווח :רחא עסמ" רגירט יבצ ואר ל"וחב תואקדנופב
 ,ל"וח תואקדנופב שמתשהל םהל רצב םיצלאנה ,ולא תוגוזל עייסל טפשמה יתב לש םתומתריה לע .)"רחא עסמ" רגירט :ןלהל(
 .35–34 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"תוחפשמ יניד" רקה ואר

-טממ 566/11 ץ"גב :ולא תויטוקא תויעב רואיתל שדקומ ןושארה ויצחש ירמאמבו ץראב ןתינש החנמה ץ"גבב המאתהב ואר 57
 :Yehezkel Margalit, From Baby M to Baby M(anji) ;)דגמ-טממ ןיינע :ןלהל( )28.1.14 ,ובנב םסרופ( םינפה דרשמ 'נ דגמ

Regulating International Surrogacy Agreements, 24 J. L. & POL'Y 41 (2016) )ןלהל:Margalit, International 
Surrogacy Agreements(. 

 ליעל , ,Parenthood EssayLifshitz ;30–24 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,"תוהמא תרדגה" ןרפז ואר ףסוי רומ תדעו תונקסמ תכרעהל 58
 תוברעתה" ןירג יסוי ;237-231 'מעב ,39 ש"ה ליעל ,Shakargy, Surrogacy in Israel ;329 ,326–325 ,309 'מעב ,8 ש"ה
 ,118 ,115 ,94 ,85 ט טפשמ ינזאמ "לארשי־תנידמ לש היכרע ןיבל תורוהל תוכזה ןיב :יתחפשמה אתה לש הימונוטואב הנידמה

132–137 )2014(. 
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 ךילהל היינפב ךרוצ אלל לארשיב תורוה וצ לבקל היהי ןתינ...לארשיל הסינכלו ותורוהב הרכהל
 59.תיטנג הקידב ףוריצב ל"וחב ךרענש תואקדנופה םכסה דוסי לע תאזו ,ץומיא לש

 םושיי ךרוצל ידרשמ-ןיב תווצ תואירבה דרשמ ל"כנמ הנימ ףסוי רומ תדעו תונקסמ תובקעב

 שדוחב ונחלוש לע וחנוה תונקסמהו ,תוצלמהה ןמ םיבייחתמה הקיקח ייוניש תניחבלו הדעווה תוצלמה

 תומושרב המסרופש ,קוחה ןוקיתל העצהה ןהו ריכזתה ןה וחסונ ולא תוצלמה ךמס לע .2013 ראורבפ

 ךרוצל 60.תסנכב הנושאר האירקבו םירשה תדעו תא הרבע תמדוקה תסנכה יהלשבו ,23.07.14 ךיראתב

 ,ןכאו .תורוהה וצ תועצמאב גוזה ת/ןבב תיטפשמה תורוהה תרכה ךילהב קרו ךא דקמתנ וננויד ךשמה

 תואקדנופ םכסה עינהל ידכ ובש ךילה המישרמו הפיקמ ,תטרופמ הרוצב הנידמה העיצמ קוחה תעצהב

 ,גוז ינב אקווד ואלו םינדיחי םישנו םירבג םג רומאכ תויהל םילוכיה ,םינימזמה םירוהה ושקבתי ל"וחב

 רחאל קר 61.םימכסהה קוחב ץראב םויכ םייקה ךילהל המודב םירושיא תדעוו לש הרושיא תא לבקל

 תשולש תחוור לע הקודהו תינדפק הרימש ידכ ךותב םתחיי שבגתמה תואקדנופה הזוח יכ הדעווה אדוותש

 ףיעסב קוחב םויכ עובקה ךילהל המודב .םכסהה תמיתח תא הדעווה רשאת ,םהיתויוכזו ךילהל םידדצה

  :ויפלו ,המוד ךילה קוחה תעצהל וכ17 ףיעסב עבקנ תיצרא-םינפ תואקדנופב תורוהה וצ תלבקל 11

 תורוה וצ ןתמל השקב םידעוימה םירוהה ושיגי ,לארשיל דליה לש ותסינכ םוימ םימי העבש ךותב

 וצ ןתמל השקבב הנפש ימל םג תורוה וצ תתל יאשר טפשמה תיב ;11 ףיעס תוארוהל םאתהב

 יכ םירושיאה תדעו תאמ רושיא רומאכ הנופל ןתינש דבלבו ,דיחי דעוימ הרוה םע דחי רומאכ

 ...דעוימ הרוהמ םישרדנה םיאנתה ויבגל םימייקתמ

 תא ינויווש ןפואב ביחרהל ,רבסהה ירבדב תושרופמ תאבומה ,קוחה תעצה תרטמ תשממתמ ךכב

 גוז ינבו םינדיחי םישנו םירבג תוברל ,ל"וחב ןיבו ץראב ןיב ,םירבוע תאישנ ךילה עוציבל םיאכזה לגעמ

 וצ תלבקל השקב שיגהל וניה תושעל יגולויבה הרוהה וניאש גוזה ת/ןב שרדנש לכ תעכ .םייבסל-ומוה

 דאמ יתייעבה ,םייניבה רדסהל המודב ,בושו 62.טפשמה תיבל יטנגה הרוהה םע דחי הנפיש דבלבו תורוהה

 תרומשמה לצופת תורוהה וצ תלבק דעומל דעו דליה תדיל רחאל ,קוחל 10 ףיעסב םויכ עובקה ,ייניעב

                                                

 'א 'ס 11-09-21535 )ס"כ החפשמ( ש"מת ואר הדעווה תונקסמב יטפשמ ןוידל .69–68 'מעב ,54 ש"ה ליעל ,ףסוי רומ תדעו ואר 59
 )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 45 'ספב ;)'א 'ס ןיינע :ןלהל( )17.6.2012 ,ובנב םסרופ( 10 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ
 .57 ש"הב ליעל םהינש םירכזנה ,ירמאמבו דגמ-טממ ןיינעב רואנ

 ןימז ,886 הלשממה ח"ה ,2014–ד"עשתה ,)2 'סמ ןוקית( )דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח תעצה 60
 .רבחמה ידיב יוצמ קוחה ריכזתמ קתוע .)קוחה תעצה :ןלהל( fs.knesset.gov.il//19/law/19_ls1_298583.pdf :תבותכב
 רשקתהל תורשפאה אוה תיפוסה קוחה תעצה ןיבו קוחה ריכזת ןיבש םייתוהמה םילדבהה דחא יכ ןייצא םירבדה ילושב
 קוחה תעצה לש דחא טביה תרוקיבל .קוחה תעצהל 18 'סב 'ה ןמיס ךכ לע ואר , לארשיל ץוחמ תואקדנופ םכסהב תיאמצע
 תונווכ אלל התומע ידיב רעצמלו ,תיתלשממ תושר ידיב קרו ךא אלו םיירחסמ םייטרפ םיפוג ידיב ךילהה תדקפה לש רשקהב
  .122 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,"בשו רבוע" תילגרמ ואר חוור

 וא שיא" אוהש ,"דיחי דעוימ הרוה" תוברל אוהש ,םינימזמ םירוה לש 3 'סב הרדגהה תבחרהב ,הנושארבו שארב ,ךכ לע ואר 61
 חסונל ג-ו ב ןמיסב קוחה תעצהל 18 'סב ךכ לע ואר ןכ ."דלי תדלוה םשל תאשונ םא םע םירשקתמה ,לארשי יבשות ,השיא
  .עצומה קוחה
 הניחבמ ןה ,ךילהה עוציבל םיאתמ אוה יכ ,םכסהה תמיתחל רבוע ,םירושיאה תדעו רושיא תא רבכמ הז  לביקש רחאל תאז 62
 תורבעהמ תחאב לארשיב עשרוה אל םלועמ יכו ,ישפוחה ונוצרמ ךילהל סנכנ אוה יכו ,תיגולוכיספ הניחבמ ןהו תיאופר
 האר אל דוע לכ קר ןתניי וצה ויפלו ,קוחל 11 'סל עצומה ןוקיתב רומאל ףופכב ,תאז .)4(5 'סב קוחל עצומה ןוקיתב תוטרופמה
 דליה תרתוהל השקב שיגהל תנווכתמ תאשונה םאה יכ ול עדונש וא ,ןיטקה לש ותבוטב העיגפל ששח םייקש ילאיצוס דבוע
 .קוחה יפל ריקסת תלבקל דע תורוהה וצ תלבקל השקבב עירכהלמ ענמיהל טפשמה תיב לע ולא םירקמ ינשמ דחאב .התקזחב
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 ןיבו ,ויפלכ תונושה תוירוהה תובוחהו תוירחאה םהילע ולוחיו ,םינימזמה םירוהה ידיב דליה לש תיזיפה

  – זכ17 ףיעס ,בקועה ףיעסה עבוק ךכו .דליה לש יטנגה הרוהל קרו ךא דחויתש תוספורטופאה

 םידעוימה םירוהה תרומשמב דליה היהי תורוהה וצ ןתמל דע לארשיל דליה תסינכ םוימ )א(

 וצ תלבקל השקבה תשגה םוימ )ב( .ודלי יפלכ הרוה לש תובוחהו תוירחאה לכ ויפלכ םהילע ולוחיו

 .דליה לע םיספורטופא םייטנגה םירוהה וא הרוהה ויהי ,רומאכ וצה ןתמל דע תורוה

 לש דוסיה יאנת יפ לע ןכש ,הזה לוציפב המולגה תויתייעבה טעמ הקתמוה קוחה תעצהב תאז םע

 דע םגש ,עמשמ .דליה לא תיטנג רושק תויהל םידעוימה םירוהה ןיבמ תוחפל דחא הרוה לע ,קוחה תעצה

 דחא לש תיטפשמה תוספורטופאב םג אלא תיזיפה תרומשמב קר אל ןורחאה היהי תורוהה וצ תלבקל

 וא ךכ .תפתושמה םתוספורטופאב היהי אוה ,דליל תיטנג םירושק םירוהה ינש םאש יאדו .תוחפל וירוהמ

 דולייב לופיטל שורדה ןיינע לכב עבקיש הנידמה תויושר ידיב רכומה תוחפל דחא יטפשמ הרוה היהי ,ךכ

 הרכה איה םידעוימה םירוהה לש תיטפשמה תורוהב הרכהה ,שגדויו .תורוהה וצ תלבקל דע לש הפוקתב

 םג תוחרזאב ריכיש ןפואב תוחרזאה קוח תא ןה ןקתל קוחה תעצהב עצומ ךכיפל .ןיינעו רבד לכל תיטפשמ

 אוה יאכז ךכבו ,תורוהה וצ יפ לע דלי לש םושיר רשפאיש ןיסולכואה םשרמ קוח תא ןהו תורוהה וצ חוכמ

  63.תילארשי תוחרזאל השעמל

 ,קוחה תעצה תא בר ץרמב המדיקש ,ןמרג לעי 'בגה ,תמדוקה תואירבה תרש ,עודיכ םלוא

 לש הנוניכ רחאל םינש שולשמ רתוי ,הז רמאמ תביתכ דעומל ןוכנ .תמדוקה הלשממב הדיקפתמ הרטפתה

 הלשממה לש יתדה-ינרמשה ליפורפה לשבו 64,ןיינעה לע תיתקיקח תופיצר הלחוה םרט ,השדחה הלשממה

 הסינ קקוחמהש המ תא םלוא .תיחכונה תסנכב םדוקת קוחה תעצהש חינהל םוקמ לכ ןיא ,תיחכונה

 וחילצה – תורוה וצ חוכמ דליל םייטפשמ םירוהכ ץראב םירכומה םיטרפה לגעמ תבחרה – וזה תעל ,לשכו

 ,הקימעמ ,הפיקמ הקיספ תוברל ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבב רקיעב ,תונושה תואכרעב טפשמה יתב

 הקיספה תוחתפתה תריקסל .רתויב הבר הדימב םדקל 65,דגמ-טממ ןיינעב רתויב תימידקתו תקמונמ

 תויגוזב ל"וח תואקדנופב דלונש דוליי לע תוהמיאב הרכה – םינושה הירשקה תשולשב ןיינעב תימידקתה

 גוזה ןב לש תפסונה תוהבאב הרכה ;תיבסלה גוזה תב לש תפסונה תוהמיאב הרכה ;תילאוסקסורטה

 .תעכ הנפא – תונורחאה םינשה ךלהמב ,ומוהה

                                                

 םא הדיל חוכמ קרו ךא איה םא ,הז ףיעסב העובקה תיטפשמה תורוהה תרדגה ביבס החתפתהש תיטפשמה הגסה ענמית ךכב 63
 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ;)2011( 807 )3(דס ד"פ ,םינפה רש 'נ סיו 10533/04 ץ"גבב הבר הבחרהב וז היגוס הנודנש יפכ ,ואל

57.  
 .31 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,"תוהמא תרדגה" ןרפז ואר השמומ אלש וז תורשפא לע 64
 תויוכז :תשרב טפשמהב ומסרופש תומישרב ואר ןידה קספ תונשדח תכרעהלו תרוקיבל .57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר 65
 אל תוחפשמ לע םייטפשמ הטילשו חוקיפ :םידושח םירוה" יעלק יגח :)2014( 28 הקיספ תוראה יקזבמ – םדא
 ;)35 'מעב( "ער ןידל םיליבומש םילק םירקמ לע" שמש-ןב בקעי ;)"םידושח םירוה" יעלק :ןלהל( )5 'מעב( "תויביטמרונורטה
 .)"םדה לוק" סלזיימ :ןלהל( )46 'מעב( "םדא לוק םוקמב םדה לוק" סלזיימ תידוהי
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 יביטיזופה ילארשיה טפשמב 66יתקיספ תורוה וצ .ג

  ?דלונ יתקיספ תורוה וצ ךיא .1

 תיבסלה גוזה תב תוהמיאב וחוכמ הרכהב אקווד יוצמ יתקיספה תורוהה וצ לש ותדלוה שרע יכ ןיינעמ

 ,הזרפארפה ךרד לע היהש ,הז הרקמ 67.המחרב ףתושמה םדלי תא האשנש הגוז תבל התיציב תא המרתש

 בצמה לשבו ,ללכב םלועב דואמ ידוחיי היה ,"הער" אקווד הניאש האצות דילוהש "השק הרקמ" תניחבב

 םדוק םינש יצחו רושעמ רתוי ינפל קקחנ םימכסהה קוח רשאכ הנעבותה השגוה תע ץראב ררשש יטפשמה

 תיגוז םיסחי תכרעמ ומייקש תויבסל גוז תונבב רבודמ .טרפב ,קקחנ םרט תויציב תמורת קוח וליאו ,ןכל

 תביאשמ רצונש ,ןויריהה תליחתל רבוע .םינוש םיפתושמ םימכסהב ןהיסחי תא ונגיע ףאו רושעמ רתוי

 ,תרחאה לש המחרב ימינונא םרות לש וערזב יניבו יניב התרפוהש תיציבה תלתשהו ןהמ תחאמ תיציב

 ןגעל ןהילעש בטיה רהבה ןהל רהבוהו ,תואירבה דרשמל יטפשמה ץעויהמ דחוימ רושיא םייתשה ולביק

 ללכל רשאב תפתושמה ןתנבה תא ףקשיש ךורע םכסהב ןהלש תידיתעה תירוהה םיסחיה תכרעמ תא

 תיבו ,תדלויה םאה לש הנבכ ןיסולכואה םשרמב םשרנ ןיטקה .ויטביה לכ לע הז ךלהמ לש תוכלשהה

 םינפה דרשמל תורוהלו ןיטקה לש ןהיתומיאכ גוזה תונב יתש לש ןתורוהב ריכמה וצ ןתיל שקבתה טפשמה

 ץומיא לש ימשר ךילהב ךרוצ לכ אלב ,ןיסולכואה םשרמב תיטפשמה ומיאכ תיציבה תמרות תא םג םושרל

 .הידיב דליה

 תלפונ העיבתה יכ העירכמו םייקה יטפשמה בצמה תא ןידה קספב תרקוס רלימ הסילע תטפושה

 סנכנ הז הרקמ ןיא אסיג דחמ .םותס יובמל עיגת איה תיטפשמ תויתריצי אלבו ,תואסיכה ןיב תיתקיקח

 תמורתב בלושמה םירבוע תאישנ לש ליגר ךילהמ הנושב ,תאשונה םאה ירהש ,םימכסהה קוח לש ורדגב

 רדגב הז הרקמ ןיא אסיג ךדיאמו ,תיטפשמה תוהמיאה תנומתב רתוויהל הרקמה תוביסנב תשקבמ ,תיציב

 אוה ףאש רבד ,תיטפשמה תוהמיאהמ תאצל תשקבמ תיציבה תמרות םלועבש ךרדב ירהש ,תיציב תמורת

 68.ןנד הרקמב םייקתמ וניא

                                                

 יניד ידלאנירוק לאכימו יקסבשרש ןויצ ןב ואר "תיטפשמ תורוה וצ"ב "יתקיספ תורוה וצ" חנומה תא רימהל האירקל 66
 לדבל איה םויכ חוורה יוטיבב הנווכהש וז האירק לע בישהל שי םלוא .)ידלאנירוקו יקסבשרש :ןלהל( )2015( 52 א ךרכ החפשמ
 ליעל ,דגמ-טממ ןיינע הז ןיינעל ואר .םימכסהה קוחב עובקה יתקיקחה תורוהה וצמ ,תיטופישה הקיקחה ריצי ,תורוהה וצ תא
 תורוה וצ"[ הז יוניכב שמתשהל ןתינ יכ ]הנידמה יגיצנ[ ומיכסה"( רואנ )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 24 'ספב ,57 ש"ה
 .)"הקיקחב אשונה תרדסהל דע ]יתקיספ

 ,More Ruth Zafran;3 ש"ה ליעל ,"תוהמא תרדגה" ןרפז ואר הרקמה תודבוע רואיתל .19 ש"ה ליעל ,צ.ת ןיינע ךכ לע ואר 67
Than One Mother: Determining Maternity for the Biological Child of a Female Same-Sex Couple – the Israeli 

View, 9 GEO. J. GENDER & L. 115, 115–116 (2008); Ayelet Blecher-Prigat, Same-Sex Relationships and Israeli 
Law in SAME SEX COUPLES: COMPARATIVE INSIGHTS ON MARRIAGE AND COHABITATION 131, 157–158 

(Macarena Saez ed., 2015). טפשמה תיב ינפל ןודנש הרקמהמ הנושב ,רתיהה ןתינ ןהבש תודחוימה תוביסנה םוכיסל 
 ןוחבאל .תויח )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 20 'ספב ,26 ש"ה ליעל ,השמ ןיינע ואר ,הזכש רתיה ןתינ אל ובש ,ןוילעה
 תוהמיאב יתקיספ תורוה וצ חוכמ הרכהה השקבתנ ובש הרקמ ןיבו ,ןויריה תאישנ לש טנמלא וב שיש ,הז הרקמ ןיבש ףסונ
 'נ .ל.א.סו .א.א.ס 245-01-14 )א"ת החפשמ( צמא ואר ,תיבסל תויגוזב תיגולויבה םאה הניאש גוזה תב לש תפסונה תיטפשמה
 .).א.א.ס ןיינע :ןלהל( )4.9.2014 ,ובנב םסרופ( 9 'ספ ש"מעויה
 יגולויזיפה ביכרה ןיב לוציפ ךות ,)IVF( תיפוג ץוח הירפה לש ךילהב גשוה ןוירהה ןדיד הרקמב" :רלימ תטפושה תבתוכ ךכו 68
 הז םירבד בצמ .]גוזה תב[ 'ת האלמ ותוא )תיציב תמורת( יטנגה ביכרה ןיבל ,]הנושארה גוזה תב[ 'נ האלמ ותוא )ןוירהה תאישנ(
 יקוחה בצמה יפל ,הרואכל ]...[ םייטנוולרה םידעומב םימייק ויהש וא םימייקה םייקוחה םירדסההמ דחא ףא רדגב סנכנ וניא
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 ינפב תומוסח ויה תפסונה םאה לש תיטפשמה תורוהה תגשהל ולא תויזכרמ םיכרד יתש ,רמולכ

 ןיבו תפסונה םאה ןיב םד רשק םייק היה ירהש ,םיירשפא ויה אל ץומיאה וצו ךילה ,הזל המודב .תורתועה

 רשיה לכשה תא תדגונה תורשפא ,וצמאל הלוכי איה דציכ ללכ רורב אל תטפושה תעדל ךכלו ,דולייה

 דובכ תעדל ,ןיציקה לכ ולכ ךכיפל .ןתניחבמ ללכ היוצר התייה אל וז תורשפאש םג המ 69,אירבה ןויגיההו

 ריכהל התטלחה תא תקמנמו איה תשדחמ ךכו .תיטופיש הקיקחמ סונמ ןיא התעדלו ,רלימ תטפושה

  :גוזה תב תוהמיאב םג תיטופיש הקיספ תועצמאב תימידקת

 ןיטקה לש תפסונ תיטפשמ םאכ ]הינשה םאה[ 'תב הרכה ,יתעדל .תואסכה ןיב לפונ ןאכד הרקמה

 הרכה ,תישאר .תודחוימ תוביסנב רצונש השק יתדוקנ הרקמ רותפל ידכ הב שיו ,תיבויחו תינויח

 םייתכלהה םיקסופה תועדמ קלח םע תוחפל תבשייתמ תפסונ תיטפשמ םאכ תיטנגה םאה 'תב

 'תב הרכה ]...[ תיטסילוה הירלקפסאב ןיטק לש ותבוט תא ןוחבל ונל הרומ הקיספה ,תינש ]...[

 הניחבמ ןוחטבו תואדוו ול הנקת )"תיחרזא תוהמא"( ןיסולכואה םשרמב וזככ המושירו ומיאכ

 יואר ,קדוצ ,יטמגרפ ןורתפ והז דליה תבוט לש טביהה תניחבמ ]...[ תילכלכו תיתרבח ,תישפנ

 תספתנה ,דוסי תוכז - תורוהל התוכז תא שממל 'תל רשפאי םג רומאכ ןורתפ ,תישילש ]...[ יוצרו

 ישיא שומימל וא םדאה דובכל הבושחה תוכזכו ,ונלש תוישונאהמ תעבונה וזככ ,תיעבט תוכזכ

 70.תימצע המשגהו

 אל ךא ,תיטנגה םאה ,תפסונה םאה לש תוהמיאב ריכהל שי יכ תטפושה דובכ תרבוס ,ןכ לע רשא

 תעבוק ,34 'ספב ,הניד קספ תנקסמב ךכיפל .םימכסהה קוחמ הז ןיינעל הארשה תביאשב אלא תיטמוטוא

 תיבל שיגהל םימכסהה קוח יפל ילאיצוסה דבועל איה הרומ ,רחא יקוח ןונגנמ לכ לש ורדעיה לשב יכ איה

 .דליל תפסונ תיטפשמ םאכ היינשה םאה לש המושיר תא תרשפאמ ןיטקה לש ותבוט םא ריקסת טפשמה

 ,םינושה טפשמה יתב ברקב הצפח שפנבו תוחותפ תועורזב הלבקתה וז תיטופיש הקיקח ,דימ הארנש יפכ

 םינוש םיירוה םירשקהב הב שמתשהל ורהימש ,החפשמ יניינעל טפשמה יתב הנושארבו שארבו

 .תעכ רובעא םתריקסלש

 תילאוסקסורטה תויגוזב ל"וח תואקדנופב דלונש דוליי לע תוהמיאב הרכה .2

 יניינעל טפשמה יתב דואמ רהמ ומינפה 71.צ.ת ןיינעב המולגה תשדוחמה תיטופישה הקיקחה תא ,רומאכ

 טפשמה יתב תוקיספב ןגועו הז ןונגנמ חתופ ,דבלב תונורחאה םינשב השעמלו ,הנורחאה הפוקתב .החפשמ

 ןורתפל ןיינעה שמיש רתיה ןיב .יתקיספה תורוהה וצב שומישה תא דעצ רחא דעצ וביחרהו וכלהש ,תונושה
                                                                                                                                                  

 ןיינע ואר ."העיבתה תא תוחדל ךירצ היהו ,תפסונ םאכ 'ת תא םושרל תורשפא ןיא היפל הנקסמל עיגהל היה ךירצ ,לארשיב
  .21 'ספב ,19 ש"ה ליעל ,צ.ת
 ,ובנב םסרופ( 17 'ספ ,םינפה דרשמ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ .פ.י 11-10-10509 )א"ת החפשמ( ש"מת לשמל ואר וז הנבותל 69

 Nancy D. Polikoff, Aואר ,םייבסל תוהמיא יסחי לש רתוי יללכה רשקהב יכ םא ,הבורק הנבותל .).פ.י ןיינע :ןלהל( )05.03.12
Mother Should Not Have to Adopt Her Own Child: Parentage Laws for Children of Lesbian Couples in the 

Twenty-first Century, 5 STAN. J.C.R. & C.L. 201 (2009).  
 ש"מת לשמל ואר תיציבה תמרות לש תיתכלהה התוהמיא רבדב הקומינ קוזיחל .29 'ספב ,19 ש"ה ליעל ,צ.ת ןיינע ואר 70
 יזוחמ( ש"מע ;).ע.א ןיינע :ןלהל( )7.7.2013 ,ובנב םסרופ( 7–6 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ .ע.א 35590-03-12 )צ"לשאר החפשמ(
 .)ש"מעויה ןיינע :ןלהל( )9.5.2013 ,ובנב םסרופ( 48 'ספ ,תינולפ 'נ  ש"מעויה  43811-11-12 )א"ת
 .19 ש"ה ליעל 71
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 תוחתפתהב רבודמ ,שגדויו .ל"וח תואקדנופמ תולועה תיטפשמה תוהמיאה תעיבק תויעבו תומליד

 :ןחוב ירקמ ינשב רבודמ ,רמולכ .הלועו ךלוהה יראיניל ףרג תניחבב הניאש תינויצולובר אלו תינויצולובא

 לש תפסונה תורוהב הרכהו תילאוסקסורטה תויגוזב ל"וח תואקדנופב דלונש דוליי לע תוהמיאב הרכה

 ,תמשוימ איה םהבש םיעפומה רפסמב ירק ,תיתומכ תוחתפתה תרכינ םהבש ,תינימ-דח תויגוזב גוזה ן/תב

 חוכמ ררשאל ןתינ םויכ ,ךכו .והנשממ שדוחמ דחא הרקמ חרכהב אל ןכש ,תיתוכיא דימת חרכהב הניאש

 תא המרת וז רשאכ ,ל"וחב תואקדנופ ךילהב הנימזמה םאה לש תיטפשמ תוהמיא יתקיספ תורוה וצ ןתמ

 תיטפשמ הרכהל ףס יאנתכ הנידמה םעפ אל השרד ותואש ,ילמרופ ץומיא ךילהב ךרוצ לכ אלב ,התיציב

 הדבועה ףרחו ,תיציב תמורתב הרזענש הנימזמ םאב רבודמ רשאכ רתוי הברה תינשדח וז תורשפא 72.וזכש

 תורוהה וצ חוכמ דליה לש תיטפשמ םאכ איה תרכומ ,תיגולויזיפ אלו תיטנג אל ,תיגולויב םא הניאש

 .והשלכ ץומיא ךילהב ךרוצ לכ אלב יתקיספה

 החפשמ יניינעל טפשמה תיב שרדנ .צ.ת ןיינעב יתקיספה תורוהה וצ לש ונוניכ רחאל הנש יצח ,ךכו

 עיגה ףאו יזוחמה טפשמה תיבב רוערעל הכזש ןיד קספב תבחרנו הקימעמ ,הפיקמ תושרדיה וז היגוסל

 םילארשי גוזב קסע הרקמה 73.דבלב תיטרואתו תינורקעה המרב ולא תונורחא תואכרע יתשב ןודנו ןוילעל

 תאישנל הזוחה .ףתושמה יטנגה םנעטממ םימואת םהל ודלונ םש ,היגרואגב תואקדנופ יכילהל ונפש

 רזה ןידל תעד תווח תשגה תועצמאב חכוהשו תואירבה קוח תארוהב רדסוהש ,ימוקמה ןידהו םירבוע

 ןגועש רבד ,תאשונה םאה אלו דליה לש תיטפשמה םאה איה הנימזמה םאהש תוצרחנ ועבק ,טפשמה תיבל

 לש וחוכ תאב םלוא 74.םהירוהכ םידולייה לש הדילה תודועתב םינימזמה םירוהה לש ל"וחב םמושירב ףא

 וניאש ,הנידמה המצעל השביגש ימינפ להונ אוהש 75,"ל"וח להונ" לע הכמתסה הלשממל יטפשמה ץעויה

 ידרשמ ללכ לש תידרשמ-ןיב תוצעייתהב רצונש םייניב רדסה אוה השעמלו ,םיברב םסרופמ ונניאו בותכ

 עצבל גוזה ינב לע ,הז להונ יפל .לארשיב תשרופמ הקיקחב ל"וח ימכסה ךילה רדסוי רשא דע הלשממה

 ןידה קספב .וילע תיטפשמה םתורוה תא אליממו דליה לע תיטנגה םתורוה תא חיכותש תומקר תקידב

 טפשמה תיב לש תבייחמ הכלה וא הקיקח רבד לכ לארשיב ןיא וזה תעלו ליאוה יכ טפשמה תיב עבוק

 ,טפשמה תיב תעדל 76.םכרד יפ לע יטפשמה ךילהה לוהינל םינימזמה םירוהה לש םתוכזב דדצל שי ,ןוילעה

 ןתינ ךכיפל ,יצרא-םינפה םירבועה תאישנ ךילה תא רידסמה םימכסהה קוחל דבלב קישמ וינפלש הרקמה

 היגוסב יוארה יטפשמה הוותמה תא – םידלי ץומיא קוח – ונניינעל בורק יטפשמ רדסהמו ונממ קיסהל

 תועצמאב םקרנש ירוהה רשקה תא תיפוס רידסיש רדוסמ יטפשמ ךילה םויקב ךרוצה רבדב ,וז השדח

 .םינימזמה םירוהה לש תיטפשמה תורוהב הרכה

                                                

  .)'צ ןיינע :ןלהל( )24.7.2013 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'צ 12-03-35569 )צ"לשאר החפשמ( ש"מת לשמל ואר 72
 אוה הז ןיד קספ"( ןורש-רהבל תטפושה לש הניד קספל 2 'ספב ,70 ש"ה ליעל ,ש"מעויה ןיינע ;36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע ואר 73
 תינולפ ןיינע :ןלהל( )29.12.2013 ,ובנב םסרופ(  םינפה דרשמ – לארשי תנידמ 'נ  תינולפ 4408/13 מ"עב ;)"דבלב יטרואית ןכ לע
  ,)2012 ,10 ץורע( הנתמהב אמא ירטנמוקודה טרסב תבחרנ הריקסלו דועיתל התכז ףא וז תיטפשמ הגס .)'חאו

docu.nana10.co.il/Article/?ArticleID=906408. 
 .10–6 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע 74
 ;)29.12.2013 ,ובנב םסרופ( 2-3 'ספב םינפה דרשמ - לארשי תנידמ 'נ תינולפ 4408/13 מ"עב לשמל ואר הז םולע להונ לע 75
   .65 ש"ה ליעל ,"םדה לוק" סלזיימ
 לש תיטנג הקידב עוציבש עבק ךכיפלו ,ןנד םידקתה לע וכמתסהב ירוגז טפושה דובכ ידיב הנורחאל הרכוהו הבש וז תוכז 76
 אוה לארשיב הקידבה עוציב ויפלש ללכה יפ לע היהת ,לארשיב יקוח דמעמ ירסח הניטקהו םאה רשאכ ,לארשיב ץוח יבשות
 ,גירחה לא היינפ קידצמ לארשיב ההושה ץוח בשות לש הרקמ לכ אל ,רמולכ .גירחה אוה לארשיל ץוחמ העוציבו ,ללכה
 ,ובנב םסרופ( החוורה דרשמ-הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ .ד.ב.מ 34209-03-15 )'צנ החפשמ( ש"מת ואר ,הז הרקמ תוביסנבכ

26.5.2015(.  
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 ןיינעל רתויב הבוטה היארה אוה תומקרה תקידב ךילה קפס לכ אלל ,טפשמה תיב לש ודידל

 ויתוביסנ יפ לע ופוגל הרקמ לכ ןוחבל שיו ,לוכה תוזח וב תוארל ןיא ךא ,תיגולויבה תורוהה תחכוה

 רבד לש ופוסב ירהש 77,דליה תבוט ןורקעל רתיה ןיב הפופכ הטלחהה אליממו ,תודחוימה ויתויארו

 תאשו ,דבלב תויורבתסה ןזאמב םינימזמה םירוהה תנעט תא ששאל הרומאה תיעדמ הקידבב ונא םיקסוע

–125 'ספב ,ןידה קספ םויסב 78.תורחא תויביטקייבוא תויאר תועצמאב חיכוהל ןתינ תיתדבועה התאצות

 תכמות אקווד םיניטקה תבוטש הנקסמב הכימתל דליה תבוט תנירטקוד תא טפשמה תיב סייגמ ,128

 קפס הלעת אל הנידמהש העמשמ םתבוט יכו ,ירשפאה םדקהב םהירוה לש תיטפשמה תורוהה תעיבקב

 .תיטפשמה תורוהה תא חיכוהל ידכ דבלב תומקר תקידבל השירדב םהירוה תוהזב

 תאו םיניטקה לש ףוגל תיספורטופאכ הנימזמה םאה תא דבלב םייניב בלשכ אוה הנממ ךכיפל 

 תמלשה רמגל םידדצה תובוגת ולבקתי רשא דע ןיינעו רבד לכל יטפשמה םהיבאכ אוה עבוק ןימזמה באה

 עגונב ךרצנ אלש רבד ,וז הנורחא העיבקל עגונב קר םיכילהה ךשמהב ךרוצה .תיטפשמה תוהמיאה תעיבק

 יא יכו ,תדלויכ תוירוה תויוכז שי תיאקדנופל יכ הלשממל טפשמה ץעויה תנעטמ עבונ ,תוהבאה תעיבקל

 הנימזמה םאה לש הדמעמ התע תעל רכוי ןכל .דבלב תומקרה תקידב ךמס לע תוהמיאב עירכהל רשפא

 תורוהה תחכוהל ואבוהש תויארב יד וז הטלחה ךרוצלו ,םיניטקה לש םשוכרלו םפוגל תיספורטופאכ

 ילושב 79.ךשמהב קר ןתנית התוהמיא רבדב תיפוסה תיטופישה העיבקה וליאו ,רזה ןידה תעד תווחבו

 רבדב יביטרלקדו יתרהצה ןיד קספב היהת וז תיפוס העיבק םא ןידה קספמ רורב אל יכ ןיוצי םירבדה

 ,יתקיספ תורוה וצב אמש וא ,דליה ןיבו הניב תמייקה תיטנגה הקיזה לשב םאה לש תיטפשמה התוהמיא

 ידכ ריקסתב ךרוצ היהי םא רורב ירמגל אל ,הזל המודב .ךומסב דומעא וז הנחבה לע .וננויד אשומ

 ןיינעב טפשמה תיב תקיתשמ תוריהזב קיסהל ןתינ ילואו ,תיטפשמה תוהמיאב הרכהה ךילה תא םילשהל

 דואמ ריבסש ,תיטופיש הקיספב העבקנ ןימזמה באה לש תיטפשמה תוהבאה ,םוכיסל .הזכש ךרוצ ןיאש

 טפשמה תיב .תיטנג הקידב העצובש אלבו "ל"וח תואקדנופ להונ"מ הגירחב ,יתרהצה ןיד קספ איהש

 תוכשמתה לשב ךא ,הנימזמה םאה לש תיטפשמה תוהמיאה תא םג המוד ךרדב דיתעב עובקל תואינ

 ,ןושארה בלשב ,תיטפשמ הב ריכמ אוה התע תעל ,הלשממל יטפשמה ץעויה תנעט חכונל ךילהה

 .םידולייה לש םשוכרלו םפוגל תיספורטופאכ

                                                

 ןיב ,ואר דליה רוזממל ששחה תא עונמל ידכ תומקר תקידב עוציבב ךרוצ אלב תיטפשמ תוהבא העבקנ ובש יזכרמה םידקתל 77
 תטיש" תא רלנש טפושה שדיח הז רוערעב .)5.7.2006 ,ובנב םסרופ( תינולפ 'נ ש"מעויה 1364/04 )א"ת יזוחמ( ע"רב ,רתיה
 קרו ,דליה רוזממל ששחה לשב תומקר תקידב ךילהל קקזיהל אלב רבגה תוהבאל תירשפא היאר לכ לבקנ היפלש "םיגורידה
 תוהבא הרכוה ובש ,)14.2.2011 ,ובנב םסרופ( .נ.מ 'נ .ה.א 50330/04 )א"ת החפשמ( ש"מת ;וז הקידב עצבל שי הררב תילב
 והימ ריהצהלו תומקר תקידב עצבל אלב ,םיירשפא תובא ינש ןיבמ בא לש ,תונוש תוירוה תויוכז תוברל ,דבלב תיגולוכיספ
 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"םירוה ינשמ רתוי" סוקרמ ואר ד"ספב ןוידלו הנומתה תמלשהל .הניטקה רוזממל ששחה לשב יטנגה היבא

-24955-03 )א"ת יזוחמ( ש"מע ;)16.10.2012 ,ובנב םסרופ(  ינולפ 'נ ינולפ 7038/12 מ"עב ואר ןידה קספ לע םירוערעל .474–473
   .)28.8.2012 ,ובנב םסרופ( 'ה 'נ 'מ 24955-03-11 )א"ת יזוחמ( ש"מע ;)28.8.2012 ,ובנב םסרופ( 'ה 'נ 'מ 11
 הרקמה ןיבו ,תיטפשמה תורוהה תחכוהל תומקר תקידב השרדנ םהבש ,םירחא םיקית ןיב ךרוע טפשמה תיבש הנחבהל 78
 ךרוצל לארשיב תומקר תקידב ךילה לש שדחהו םדוקה יטפשמה רדסהה לע .117 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע ואר וינפלש
 לש וימגפ לע ?דלי התא ימ לש" ןרפז תור המאתהב ואר ,וירחאו יטנג עדימ קוחב 2008 תנש לש ןוקיתה ינפל תוהבא תקידב
;)"?דלי התא ימ לש" ןרפז :ןלהל( )  ןרפז תור"תוהבאה תעיבק תלאשב ילארשיה ןידב םייקה רדסהה 2003) 311 טילקרפה  ומ  

.)  וארו 2011)  191 םיקוח  ג לקלקמ אצמנו ןקתל אב "  -  2008– ח״סשתה ,) 3 " יסמ ןוקית( יטנג עדימ קוח יפ לע תוהבא רוריב
. )טופיש יכ ילהב( "לארשיב םיניטקל תומקר תקידב תכירע תמלידל בושו  – –  ?ףידע תמא   ביציו תמא" תילגרמ לאקזחי הנורחאל

  .130–129 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע ואר 79
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 וב שיש בחורה תוכלשהו ותושיגר ,ןיינעה תונשדחו תוימידקת לשבש ןייצל שי וננויד ךשמה ךרוצל

 דרשמ תועצמאב הז ןיד קספ לע רוערע הנידמה השיגה ,ץראב תיטפשמה תורוהה תעיבק יכילה ללכ לע

 םידדצה ןכש ,לעופב ןידה קספ תביתכל דע יזוחמב יטרואת ךפה ןיינעה .הלשממל טפשמה ץעויהו םינפה

 לש תיטנגה תוהמיאה לע דמלתש תיטנג הקידב ורבעי גוזה ינב ינש םאש טפשמה תיב תצלמה תא ולביק

 דעצ תטיקנב ךרוצ לכ אלב התוהמיאב ריכהל ,דבלב הז יפיצפס הרקמב ,הנידמה םיכסת ,הנימזמה םאה

 תיטפשמה םאכ תיטנגה םאב הרכה ךרוצל ךכב קפתסהל המיכסה הנידמהו ,העצוב הקידבה .והשלכ ףסונ

 וניכז תאז לכבו ,דליה לש םייטפשמה םירוהכ םינימזמה םירוהה גוז לש רתלאל םמושירו םימואתה לש

 לע אוה דמוע רתיה ןיב .רלנש טפושה דובכ ידיב ולוככ ובור בתכנש ,הנבומו בחרנ ,קימעמ ןיד קספל

 לש תיטנגה תורוהה חכותש רחאל קר תורוהה וצב שומישה ךשמה לע וצילמהש ףסוי רומ תדעו תונקסמ

 םירוהה םהשכ םג םידעוימה םירוהה לש תיטפשמה תורוהב ריכהל ידכ ,םינימזמה םירוההמ דחא תוחפל

 תנקסמ לשב 80.ל"וח תואקדנופב רבודמ רשאכ ןהו יצרא-םינפ ךילהב רבודמ רשאכ ןה ,דולייה לש םייטנגה

 82יזוחמה טפשמה תיב ינפב האבוהש רתויב תינכדעה הנידמה תעדוה לשב 81,'חאו ינולפ ןיינעב ןידה קספ

 ,תיטפשמה תוהבאה תעיבקל המודב תיטפשמה תוהמיאה תעיבק ןיב תוושהל ןוצרהו ןויוושה ןורקע לשבו

 םידעוימה םירוהב הרכהל רושקה לכב ךכב היהי ידו ,תיטפשמה תורוהה תא עובקל לוכי טפשמה תיב

  .ןיסולכואה םשרמב םמושיר ןיינעל דולייה לש םייטפשמה םירוהכ

 םינוש תוששח עונמל ידכ םידעוימה םירוהה ינש לש תיטנגה תורוהה חכותש רחאל קר תאז לכ

 ץומיא קוח סיסבבש תורטמה לוכיסל תורשפאה תא ןיסולכואה םשרמב דולייה לש ומושיר תפיקע רבדב

 ,דחאכ תיפיצפסהו תיללכה ,דליה תבוט םג 83.םידולייב רחס לש ובקע לע ךכ לשב ךורכה ששחה תאו םידלי

 םתעיבקל רבוע םינימזמה וירוה ינשמ דחא תוחפל לש תיטנגה תורוהה תחכוה תא הקידצמ ,טפושה תעדל

 םנב אוה ןיאש ששחה רבדב דיתעב קפס לכ גיפהל ןתינ היהי ךכב ירהש ,דליה לש םייטפשמה םירוהכ

 תלעב איהש ,דליה לש ומיא תעיבקב רבודמ רשאכ םירומא יאדו םירבדה .וירוהמ דחא לש אל ףא יטנגה

 לוכמ אוה החוד תאז םע .השרותו האופר לש םינוש םיטביה לעו ,דולייה לש ותודהי לע תויטמרד תוכלשה

 תא ץמאת וזש רחאל קר הנימזמה םאה לש התוהמיאב ריכהל הנידמה לש תינושארה התשירד תא לוכו

 ,ל"וח תואקדנופ ןיינע הקיקחב רדסוה אל דוע לכש קיסהל רלנש טפושה דובכ שקבמ ןאכמ 84.דולייה

 םושמ דוחייב ,תיטנגה תורוהה דוסי לע קרו ךא תיטפשמה תורוהה תא עובקל טפשמה תיב לע המוש

 האכרע לש אלו תיטופיש האכרע לש אל תרוקיבה טבש תא רבע אלו קדבנ אלש יטרפ םכסהב רבודמש

  .םימכסהה קוח חוכמ תלעופה םירושיאה תדעו תמגודכ ,יהשלכ תיביטרטסינימדא

                                                

 ,ףסוי רומ תדעו ואר ,תרבודמה הדעווה תנקסמל .רלנש טפושה לש וניד קספל 36–32 'ספב ,70 ש"ה ליעל ,ש"מעויה ןיינע ואר 80
 .69 ,65 'מעב ,54 ש"ה ליעל

 .37 ש"ה ליעל ,'חאו ינולפ ןיינע 81
 .70 ש"ה ליעל ,ש"מעויה ןיינע 82
 לש ומויקו םידליב רחס לש תוששח תרכינ הדימב תיחפהל יתקיספה תורוהה וצ תשירד לש החוכב היפלש הנבותה תייחדל 83
 םידהל .ןארבו'ג )זא וראותכ( טפושה דובכ לש וניד קספל 22–21 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר ינעגופ תואקדנופ ךילה
 םינימזמה וירוהמ דחא תוחפה לכל ןיבו דליה ןיב תיטנג המאתה-יא לשב ל"וחמ הצרא םתאבהו םידליב רחס ןיגב ילילפ דשחל
 .)6.11.2014 ,ובנב םסרופ( טממ 'נ לארשי תנידמ 5796/14 פ"שב לשמל ואר

   .37 ש"ה ליעל ,'חאו ינולפ ןיינע ואר הליש טפושה לש ןידה קספל .51 ,50–44 'ספב ,70 ש"ה ליעל ,ש"מעויה ןיינע ואר 84
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 יכילהב לבוקמש יפכ םירוהה דחא לש תיטנג תורוה חיכוהל הבוחה ןמ שקיהה ,דובכה לכב ,םלואו

 ינש לש תורוהה תחכוהל השירדה תא ,ןנד ןודנבכ ,ףקתל ידכמ שלח םירבדה עבטמ אוה םינושה ןוירפה

 טפושה עיגמ וזמ רתוי הברה השקונו הרימחמ השירד לשב קוידבש ןכתיי .דחי םג םינימזמה םירוהה

 רבכמ הז החכוה רשאכ הנימזמה םאה לש תיטנגה תוהמיאה תחכוה תבוחב תצרחנ הכ הניאש הנקסמל

 תוהבאה תחכוהב טלחומ ךרוצ שיש ותעיבקב אוה ץרחנ ,רמולכ 85.באה לש תיטפשמהו תיטנגה תוהבאה

 תחכוהל רשא םלוא ,)"רתויב ההובגה הגרדהמ השירדל םוקמ שי"( תיטפשמה תוהבאב ריכהל ידכ תיטנגה

 תוחפ הברה תצרחנ תויהל תכפוה העיבקה ,תיטפשמה תוהמיאב הרכה ךרוצל תיטנגה תוהמיאה

  86.)"תיטנג הקידב תכירע םג דדועל םוקמ שיש הארנ"( רתוי הברה תיפרומאו

 תאישנל םימכסה יכילהב יטוקאה ךרוצה תא אלא וירבד תנקסמב חיכוה אל רלנש טפושה דובכ

 ןיבו דעוימה באה ןיבש תיטנגה הקיזה תא חיכוהל ,ל"וח תואקדנופב דוחייבו ,יצרא-םינפ ךילהב םירבוע

 – רוערע לש ורקיעב ןועיטה זול תא אקווד .ותערכהל דמעש ןיינעה היה הז אל ,דובכה לכב םלוא .דולייה

 ,יעבדכ אוה חיכוה אל – תיטפשמה תוהמיאה תעיבקל ןיא ותלב יאנתכ תיטנגה תוהמיאה תחכוהב ךרוצה

 םג וזכש תיטנג הקיז תחכוהב ךרוצה רבדב תבייחמו הרורב הכלה וניד קספב תוארל רשפא יא אליממו

 תאישנ ךילהמ תונביהל טפושה דובכ שקבמ רשאכ םג ,ןכ לע רתי .תיטפשמה תוהמיאה תעיבק ךרוצל

 הקיזב ךרוצה תא אלא קיסהל רשפא יא ,ןנד ןודינה ךרוצל )ןידה קספל 57 'ספב( ילארשיה םירבועה

 ותנוכתמב קוחה לש רתויב תולודגה תוצרפה תחא ,ןכ לע רתי .ידימ אל ותו אה .דעוימה באה לש תיטנגה

 רבד קיסהל רשפא יא ןכלו ,היידוהי הניאש םגה ,תימינונא תמרותמ היהת תיציבהש תורשפאה איה םויהד

 לש תטלחומה התחכוה לע ףסונ הנימזמה םאה לש תיטנגה תוהמיאה תחכוהב ךרוצה לע רבד יצחו

 87.תיטפשמ-תיטנגה תוהבאה

 טפושה דובכ .תושרב רוערע תשקב תשגה תרגסמב ןוילעה טפשמה תיבב הז ןיינע הכז ףסונ רוערעל

 ךא ,רוערעה שגוהו תושרה הנתינ וליאכ רוערעה תושר תשקב תא לביק םנמוא ,בורה תעד תא בתכש ,לדנה

 םימושר ראשיהל םילוכי םינימזמה םירוהה ינש ,רמולכ .ונכ לע יזוחמה קספ תא ריתוה השעמל הכלה

 תמכסה לשב קרו ךא אלא יזוחמה לש ינורקעה וקומינ לשב אל ךא ,םימואתה ירוהכ ןיסולכואה םשרמב

                                                

 ,רתויב ההובגה הגרדהמ השירדל םוקמ שי היפל ,הנידמה תדמע תא לבקלו ,רוערעה תא לבקל שי יכ ,יתנקסמ" :ונושל וזו 85
 תכירע םג דדועל םוקמ שיש הארנ יכ ,ןייצנ ךרצנהמ הלעמל .דעוימה באה לש תורוהב הרכהל יאנתכ תיטנג הקידב ונייהד
 רבודמש לככ םג ךכ ,תדעוימה םאה ידי-לע ץומיא יכילה תטיקנב ךרוצה תא ענמיש ןפואב ,תדעוימה םאה ידי-לע תיטנג הקידב
 .56 ,55–52 'ספב ,70 ש"ה ליעל ,ש"מעויה ןיינע ואר ."רויג תכירעב ךרוצה תא וזכש הקידב ענמית ,םידוהיב

 לש וניד קספ תא לטבלו רוערעה תא לבקל יירבחל עיצא ,רומאה לכ רואל" :58 'ספב םש ,וירבד ךשמהב םג תרזוח וז תומימע 86
 תעיבקב םדקומ יאנתכ שורדל ,החפשמ יניינעל טפשמה תיב לע ,ל"וח תואקדנופב רבודמש תעמ יכ עובקלו ,אמק טפשמ תיב
 יכ הארנו ,ךכב יד אל יכ ינרובס ,םלוא .ןנד הרקמב הנידמה השרדש יפכו ,ודי-לע תיטנג הקידב תכירע ,דעוימה באל סחיב תורוה
 לש הנורחאה התדמע רואל דחוימבו ,םאה לש תיטנג הקידב תכירע ףא שורדל ,'םייניב רדסה' ותוא תרגסמב ולו ,םוקמ שי
   .)מ"י – ופסוה תושגדהה( "הנידמה
 םאה היהת אל הנימזמה םאהש תורשפאהמ הנושב דעוימה באה לש תיטנגה הקיזל קוחה לש תרשפתמ יתלבה השירדה לע 87
 'ץיבלשי'צ ;"דעוימה באה לש אוה תיפוג-ץוח הירפהל שמשמה ערזה" :ךכ עבוקה ,םימכסהה קוחל )4(2 'ס ואר ,ללכ תיטנגה
 תויעב עונמל ןוצרבו ידוהיה ןידב ורוקמ הז יחרכה יאנת יכ תיטופישו תירקחמ העיבקל .35 ש"ה ליעל ,"תויציב תמורת"
 תרוקיבל .476 'מעב ,46 ש"ה ליעל ,השדח החפשמ ןיינע ;33 'מעב ,31 ש"ה ליעל ,אריפשו אריפש המאתהב ואר ,תונוש תויתכלה
 םג חרכהב היהי ןימזמה באהש השירדב רתיה ןיב ,וילע תידוהיה הכלהה לש תיביסמה התעפשה לשב םייקה יקוחה רדסהה
 Carmel Shalev, Halakha and Patriarchal Motherhood-an Anatomy ofהמאתהב ואר תרוקיבה תפידהלו ,יטנגה באה

the New Israeli Surrogacy Law, 32 ISR. L. REV. 51 (1998);  Rhona Schuz, Surrogacy in Israel: An Analysis of 
the Law in Practice, in SURROGATE MOTHERHOOD: INTERNATIONAL PERSPECTIVES 35 (Rachel Cook et al. eds., 

2003).  
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 עירכהל אלש טפושה שקבמ םותסו רצק ןיד קספב .יזוחמה טפשמה תיב הלעהש הרשפה תעצהל םידדצה

 לש בחרומ בכרה ינפב דגמ-טממ ןיינע דמועו יולת היה ןידה קספ תביתכ דעומב ןכש ,ןיינע לש ופוגל רבד

 לש ופוגל הקיספל שיש תובחרה תורכינה תוכלשההו היגוסה תובכרומ לשב ,ודידל ,ךכו .םיטפוש העבש

 ץ"גב לש ויפ אצומל ןיתמהלו תיתוהמ רבד עירכהל ילבמ תינוידה המכסהה לע קרו ךא ךמתסהל שי ,ןיינע

 88.דגמ-טממ ןיינעב

 לש הרקמב החפשמ יניינעל טפשמה תיב קסעו בש ןכמ רחאל םירופס םישדוח ,הזל המודב

 ,הלעבל המודב ,תיטנגה התמורת תא המרת תדעוימה םאה הבש ,היגרואגב התשענש ל"וח תואקדנופ

 ץעויה תגיצנש םגה 89.םהינש לש תומקר תקידב תועצמאב ל"וח להונ יפל חכוהש רבד ,םלועל דליה תאבהל

 ףקותב איה הדגנתה ,ןיטקה יבא אוה עבותהש יתרהצה ןיד קספ ןתמל המיכסה הלשממל יטפשמה

 תדעוימה םאה יפלכ הנידמה לש תינורקעה הדמעה השבוג םרטו ליאוה ,םאל עגונב וזכש המוד העיבקל

 םימכסהה קוחל הרישי הלוחת ןיאו ליאוהש טפשמה תיב םיכסהו בש ונוידב .ל"וח תואקדנופ יכילה ללכב

 .תורוה וצ ןתניי ופוסבש יטופיש ךילהב ךרוצה רבדב הארשה ונממ בואשל אלא ןתינ אל וינפלש הרקמה לע

 לש התוהמיא לע ריהצהל ןתינ" ךכיפלו ,ירדגמ ןויווש לע רומשל ןוצרה לשב דוחייב םירומא םירבדה

 תלעב הנניא תדעוימה םאה יכ ררבתמ רשאכ ,ךכל דוגינב .עבותה לש ותוהבא לע הרהצהל המודב תעבותה

 קספ לש ושודיח 90."דלונה תא ץמאל שקבתת איה יטנגה ןעטמה לעבל האושנ קרו ךא אלא יטנגה ןעטמה

 ריכהל ידכ דליה תא ץמאל םאה לעש הנידמה לש הפיקתה התשירדל םוקמ ןיאש ךכב אוה ןידה

 םג םה םידעוימה םירוהה ינשש טפשמה תיב לש ותעד החנ דוע לכ ,תאז תחת 91.תיטפשמה התוהמיאב

 תורוה וצב ללכ ךרוצ ןיאו ,תיטפשמה תוהמיאה רבדב יתרהצה קספ ןתיל ןתינ ,דליה לש םייטנגה םירוהה

  .שקובמה דעסה תאצוה םשל ריקסתב ךרוצ לכ ןיא םג אליממו ,ךכ לע הרויש יתקיספ

 ןיבו תיטפשמה תורוהה רבדב יתרהצה ןיד קספ ןיב המ יכו :לואשלו תושקהל שי םירבדה ילושב

 הז ןיינעל תקפסמ הבושת תירוירפאש ינרובס ?דחא םהש םיינש תניחבב םה ןיא םאהו ,יתקיספ תורוה וצ

 תורוה וצב רבודמ דוע לכ ,תרדאה יונישב קר ךא תרבגה התואב רבודמ השעמל הכלהו ,אצמנב ןיא

 םושמ ,תאז .רבכמ הז תמייקה תיטנגה הקיזה דוסי לע תיטפשמה תורוהה לע זירכהל שקבמה יביטרלקד

 עירכהל החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש תיללכה ותוכמס חוכמ םתויח תא םיבאוש דחאכ םהינשש

 הקיקחב ןתינה תורוה וצ – האצותה התואל םינווכמ םהינשו 92,תוהמאו תוהבא יניינעב תונעבותב

                                                

 .73 ש"ה ליעל ,'חאו תינולפ ןיינע ךכ לע ואר 88
 .37 ש"ה ליעל ,'חאו ינולפ ןיינע 89
 האיבהש תדעוימ םאש סונ הילא תטפושה דובכ התרוה ל"וח תואקדנופ ןיינעב ןתינש םדוק ןיד קספב ,ןכאו .40–38 'ספב ,םש 90
 ולש תיטפשמ םאכ תרכומ תויהל ידכ דליה תא ץמאל הכירצ תימינונא תיציב תמורתו תאשונ םא תועצמאב םלועה ריוואל דלי
  .59 ש"ה ליעל ,'א 'ס ןיינע ואר .ןיטקה לע תשקבמה לש התוהמיא לע יתרהצה ןיד קספ ןתמל םירתועה תשקב תא התחדו

 )2.4.2013 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 12-01-21535 )'צנ החפשמ( ש"מת ;69 ש"ה ליעל ,.פ.י ןיינע ואר 91
 וצ ןתניהל לוכי םירוהה ינש לש תיטנגה תורוהה תחכומ רשאכ היפלש תפסונ תיטופיש העיבקל .)תינולפו ינולפ ןיינע :ןלהל(
 ,)ןמליס טפושה 'בכ( )םסרופ אל( ש"מעויה 'נ ינולפ 45675-06-12 )תוירק החפשמ( ש"מת ואר תוהמיאלו תוהבאל לופכ תורוה
  .26 'ספב ,98 ש"ה ןלהל ,.ג.מ ןיינעב רכזנ

 טפשמ יתב קוחל )4(1 'ס חוכמ תוהבאל וא תוהמיאל הנעבותב ןודל החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש תידוחייה ותוכמס לע 92
 הרכהל .53–51 'מעב ,66 ש"ה ליעל ,ידלאנירוקו יקסבשרש ;29–20 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,הואשו טחוש ואר ,החפשמ יניינעל
 ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע ;19 'ספב ,67 ש"ה ליעל ,.א.א.ס ןיינע ;13 'ספב ,69 ש"ה ליעל ,.פ.י ןיינע לשמל ואר וזכש תיטופיש
 ןיינעב ץ"גב לש ורורשאל הכז ףא רבדה .דועו 67 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע ;53 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע ;52 'ספב
 .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 43 ,16 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ



 
23 

 הרוהה ןיב תמייקה תיטנגה הקיזה חוכמ תיטפשמה תוהמיאה לע הריהצמה 93,תיביטרלקד תיטופיש

 הבחרהב דומעא ןהילעש ,יל תועודיה ,תודיחיה תויטופישה תויוסחייתהה יתש םג .דולייה ןיבו ןימזמה

 הנחבהל חתפה תא אוצמלמ ואלנ ,ולא םייטופיש םיכילה ינש ןיב ןיחבהל ושקיבש ,םיאבה קרפה-יתתב

 ,רואנ )זא הראותכ( תטפושה דובכ ירבד תא טטצא ןנד ןודנל הנחבהה תובישח לשב .ןיינעב תקפסמו הרורב

 ירהש ,םיינשה ןיב שממ לש לדבה שי םא יניעב קפס" :הירבדל ירהש ,דבלב יטנמס לדבהב רבודמ היפלש

 תיב לש תיללכה ותוכמס – דחא אוה וללה םיווצה יגוס ינש תא ןתיל תוכמסה רוקמ ,םירבדה ינפ לע

  94."תוהמאו תוהבא לע םיריהצמה ןיד יקספ ןתיל טפשמה

 תיביטרפואה האצותה ,תרחא וא ךכ" :העבוקב ,קפוא תטפושה דובכ הירחא הקיזחה התרחה ןכ

 הסנמ תאז םע 95."...ץומיא לש ךילהמ תוחפ ינעגופ יטפשמ ךילהב תישענה וזכ הניה הרקמ לכבו ,ההז

 רתוי םיאתמ תואקדנופ לש רשקהב אקווד ,הירבדל .םיינשה ןיבש לדבהה דודיחב החוכ תא הנורחאה

 עובקה יצרא-םינפה תואקדנופה ךילהב הז חנומ לש ותדילו ותרוה ןכש ,יתקיספה תורוהה וצב שמתשהל

 תיגולויזיפה תוהמיאה תקיז תא ןייאל ידכ וצה ןתמב ךרוצ שי הז םיוסמ רשקהב אקווד ,ןכ לע רתי .קוחב

 ,הזמ הנושב 96.םינימזמה םירוהה לש םתורוהב ןיינעו רבד לכל תיטפשמ הרכה תבוטל תאשונה םאה לש

 לש הלופכה תוהמיאב הרכהב ,הינפלש ןודנבכ ,וב שמתשהל ןתינו ,רתוי בחרו יללכ אוה יתרהצה ןיד קספ

 הז ינושאר הנחבה ןויסינ לע .ךומסבש קרפה-תתב ןודייש יפכ ,ןהמ תחא לש יגולויבה הנב לע תויבסל גוז

 יתרהצה ןיד קספ לש וביטו ועבט םצעמ ויפלש הז קרפ-תתב רומאה תונקסמ תא ףיסוהל שיש ינרובס

 םשל ריקסתב ךרוצ שי ןנד ןודנב ,םיטפושה לש םלוככ םבור תעדל םלוא ,ותניתנ םשל ריקסת קקוז וניאש

 רשקהב םג ריקסתב ךרוצ ןיאש רבסש ,יסוי'ג טפושה דובכ לש ושודיח טעמל ,יתקיספה תורוהה וצ תניתנ

 קספב קפתסהל ןתינ היפלש הנקסמה התואל םיפסונ םיטפוש ינש םיעיגמ 2013 ילוי שדוח ךלהמב .הז

  97.יתקיספה תורוהה וצ לש שדוחמה ךילהל קקזיהל ךרוצ לכ אלב יתרהצה

 תא הנידמה התלעה םש ףאו ,החפשמ יניינעל טפשמה תיב ינפב היגוסה הנודנ ןושארה ןידה קספב

 תדעו תוצלמה לשב ,הנימזמה םאה לש תיטנגה התוהמיא חכותש רחאל םג יתקיספ תורוה וצל התשירד

 תיטפשמה תורוהה תעיבק תרדסה לש היגוסהו ליאוה .ןיינעב תרדוסמ הקיקח תרדסהל דעו ,ףסוי רומ

 ץעויה עידוה ,ףסוי רומ תדעו תונקסמ רואלו ,וז הפוקתב ץ"גב ינפב תדמועו היולת התייה ל"וח תואקדנופב

 התנתה םתואש םימיוסמה םיאנתה יולימל ףופכב יתקיספ תורוה וצ ןתמל ותמכסה לע הלשממל יטפשמה

 ,ןויוושה ןורקע לשב רתיה ןיב ,יתרהצה ןיד קספב ריכמ טפשמה תיב םירבדה תנקסמב .הדעווה

 לש םאה איה יכ עבוקו ,תיטנגה הקידבה ךמס לע תיטנגהו הנימזמה םאה לש תיטפשמה התוהמיאב

                                                

 ,ידלאנירוק לש תינושארה ותנחבה יפ לע יביטרלקדהו יביטוטיטסנוקה תורוהה וצ ןיב יתכרעש חותיפבו דודיחב ואר ךכ לע 93
 .101 ש"ה די לעש טסקטב ןלהל

 .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 43 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ךכ לע ואר 94
   .25 'ספב ,67 ש"ה ליעל ,.א.א.ס ןיינע 95
 ,13 ש"ה ליעל ,"המלידל הנעמ" תילגרמ ואר תיגולויזיפה תוהמאה לש התובישח לע .25 'ספב ,67 ש"ה ליעל ,.א.א.ס ןיינע ואר 96
 הדלוה לש תוביסנב תורוה תרדגה – יטנגה ןדיעב החפשמה" ןרפז תור ואר וז תוהמיא לש הנויאב ךרוצל .575–571 'מעב
 .)2006( 268–266 ,223 ,ב םירבדו ןיד ,"ןחבמ הרקמכ תיתוכאלמ
 .72 ש"ה ליעל ,'צ ןיינע ;70 ש"ה ליעל ,.ע.א ןיינע ואר 97
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 שרדנ ינשה ןידה קספב 98.ריקסתב ךרוצ לכ אלב ,ןיסולכואה םשרמב וזככ התוא םושרל שי ןכלו ,הניטקה

 עצבל ,ףסוי רומ תדעו תונקסמ לשב רתיה ןיב ,הנידמה תשירד הלוע בושו ,וז היגוסל ןהכ טפושה דובכ

 החכוהש הנימזמה םאה לש התוהמיאב ריכהל ןתינ היהיש ידכ יתקיספ תורוה וצ ןתמ תומדב יטפשמ ךילה

 לכ ירהש ,הנידמה תשירדכ ,תאשונה םאה לש תוהמיאה תקיז תא קתנל ךרוצ לכ ןיא ,טפושה תעדל .תיטנג

 קפתסהל ןתינ ךכיפל .דולייל תיטנגה התקיז חוכמ הנימזמה םאה תוהמיאב הרכה אוה ךילהה לש וניינע

 יאדוו ,יתקיספ תורוה וצ תלבק תוברל ,תפסונ תיטפשמ הלועפב ךרוצ לכ אלב תיטנגה הקידבה תואצותב

 99.ךכ םשל ריקסת תשגהב ךרוצ ןיאש

 תרגסמב ,תיטנג םא םג איהש ,הנימזמה םאה לש תוהמיאב הרכהב רבודמ דוע לכ ,רמולכ

 לכ ןיאו ,יתרהצה ןיד קספ חוכמ תיטפשמה תוהמיאב ריכהל ןתינש וסרג םיטפוש השולש ,ל"וח תואקדנופ

 רבדל ןתינ ,דגנמ .ובקע לע ךורכה ריקסתב ךרוצה רתייתמ אליממו ,יתקיספה תורוהה וצל קקזיהל ךרוצ

 ריכהל ידכ יתקיספה תורוהה וצב ךרוצ שי ויפלו ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבב רחא יתקיספ םרז לע

 החכוה תיטנגה תוהמיאהש םגה ,םילאוסקסורטה תוגוז לש ל"וח תואקדנופ תרגסמב תיטפשמה תוהמיאב

 בצמה רואל יכ עבקש ,יסוי'ג טפושה דובכ לש ותקיספ איה ךכל תטלוב המגוד .תטלחומ )טעמכ( תואדווב

 תיב ינפב תדמוע הנידמה יפל םגו ליאוהו ,ל"וח תואקדנופל יתקיקח רדסה רדעיה ,םייקה יטפשמה

 לע תורוהל שי ,םימכסהה קוח יפל םייקה בצמל המודב ,"יתקיספ תורוה וצ" ןתמ לש תורשפאה טפשמה

 .ריקסתב ךרוצ לכ אלב ףא הזכש וצ ןתיל ןתינ ,יתקיקחה תורוהה וצמ הנושב ,םלואו .שקובמכ וצה ןתמ

 םיטפושה תעברא תוקיספב ,שגדויו 100.וירבדל ,דולייה ,ןיטקה תבוט םע דחא הנקב הלוע ףא וז הנקסמ

 טעמל( יתרהצה ןיד קספב רבודמ ןכש ,ריקסתב ךרוצ לכ אלב שקובמה דעסה ןתינ הז קרפ-תתב ורקסנש

 טפושה דובכ לש ותקיספב ץוענ רתוי לודגה שודיחה ,ימעטל םלוא .)הזכ חרכהב וניאש ןושארה הרקמה

 ךא ,םימכסהה קוחב םייקה יתקיקחה רדסהל המודב ,יתקיספה תורוהה וצמ תונביהל שקבמש ,יסוי'ג

  .יתקיקחה תורוהה וצב ומוקמ ונריכי אלש רבד ,ריקסתב ךרוצ לכ אלב םידקתכו הנושארל

 הרכה םשל יתרהצה ןיד קספב וא יתקיספ תורוה וצב יטופישה ךרוצב ונקסע התע דע םא

 םוקמב םירומא יאדו םירבדה ,תיטנגה םאה םג איהש םוקמב הנימזמה םאה לש תיטפשמה תוהמיאב

 קסוע ליעל רומאה לכ ,ירהש .הרז תמרותמ תיציב תמורת םג בלישש ל"וח תואקדנופ ךילהב רבודמ ובש

 תיטנגה הקיזה חוכמ תיטפשמה תוהמיאב הרכהה תא םילשמה יביטרלקד )ןיד קספ וא( תורוה וצב

 םאה לש תיטפשמה תורוהה תא רצויה ,יביטוטיטסנוק תורוה וצב ןודל םירבוע ונא תעכ םלוא .תמייקה

 ןייצל בושח הז רשקהב .ל"וח תואקדנופ ךילהמ דולייה ןיבו הניב תיטנג הקיז לש הרדעיה ףרח הנימזמה

 לש התריציב וניינע ןושארה .יביטרלקדו יביטוטיטסנוק תורוה וצ ןיב ידלאנירוק לאכימ לש ותנחבה תא

 הרהצהב וניינע ןורחאה וליאו ,ןכל םדוק תמייק התייה אלש תורוה ,ןיאמ שי תניחבב תיטפשמ תורוה

                                                

 הז דוסי .תיטפשמה תורוהה תעיבקב יטנגה דוסיה לש יזכרמה ומוקמ לע אוה ךמתסמ וירבדב .70 ש"ה ליעל ,.ע.א ןיינע ואר 98
 דוביאו הז דוסי לש ותקיחשו ותיילע לע .תוהמיאה דוחייב ,תיטפשמה תורוהה תעיבק יכילהב לוכה תוזח חרכהב דוע ונניא
 ןיד קספב ואר תמדוקו המוד הנקסמל .5 ש"ה ליעל ,"יטנגה לדומה" תילגרמ ואר ,םירחא תודוסי תבוטל ולש תויביסולקסקאה
 :ןלהל( )2.4.2013 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ג.מ 53246-03-12 )צ"לשאר החפשמ( ש"מתב הריש תטפושה לש
 .428–427 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"םירוה ינשמ רתוי" סוקרמ ואר ולא ןיד יקספב ינושאר ןוידל .)ג.מ ןיינע

 םירבוע תאישנל םכסהה תופקת רבדב טפושה תעיבקל ףסונ קוזיחל .26 'ספב ,72 ש"ה ליעל ,'צ ןיינע ואר ןידה קספ םוכיסל 99
  .40 ש"ה ליעל ,Margalit, Surrogacy Agreements ואר תאשונה םאה אלו הנימזמה םאה לש תיטפשמה התוהמיאב הרכהו

 .91 ש"ה ליעל ,תינולפו ינולפ ןיינע ואר 100
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 וז תורשפא ,שגדויו 101.היתודוא לע ריהצמ ךא ןידה קספו ,אליממ תמייקה תיטנגה תורוהה לע דבלב

 דואמ דע תשדוחמ איה םלוא ,םימכסהה קוחב עובקה יתקיקחה רדסהה תרגסמב רבכמ הז תמייק םנמוא

 תיב ךכל שרדנ הנושארל .החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש תיטופיש הקיספ תרגסמב איה תרצונ רשאכ

 ;הינמראב ל"וח תואקדנופ לש ךילה וטקנ םילאוסקסורטה םירוה גוזש רחאל החפשמ יניינעל טפשמה

 יפ לע יכ עבוק טפשמה תיב 102.תימינונא המורתמ הלבקתה תיציבה וליאו ,וערז תא םרת ןימזמה באה

 ןתינ אלא ,יטנגה רשקה תחכוהל תיטנג הקידב אקווד ךירצהל הבוח לכ ןיא ,ןידה יפ לעו ןיינעה תוביסנ

  .החפשמו החפשמ לכ לש םייחה תוביסנ יפלו םילוקיש לש לולכמ ךמס לע תיטפשמה תורוהה תא עובקל

 ךילהה ינפ לע ץומיאה ךילה לש תיתכרעמ היארב תופידע לכ ןיא יכ טפשמה תיב עבוקו ךישממו

 תוריהמה .יעבדכ רוריבו חוקיפ ,הרקב לש הרטמ התוא תגשומ ךכ וא ךכ ירהש ,תורוהה וצ לש יטופישה

 תובוחה יולימ אודיווב דולייה תבוט םע דחא הנקב הלוע הנימזמה םאה לש תיטפשמה תוהמיאה תגשהב

 תיטפשמה תוהמיאב ריכהל ידכ םלוא 103.הזכש תורוה םכסהב רשקתהש ימ לש ירשפאה םדקהב תוירוהה

 דעסה ןתמו ךילהה םלשוי וירחאל קרו ,ריקסת תלבקב ךרוצ שי ,תיטנגה םאה הניאש ,הנימזמה םאה לש

 תורוה וצ אמש וא יתרהצה ןיד קספ ,רבודמ קוידב דעס הזיאב ןידה קספ םויסמ רורב אל .שקובמה

 ןיב תיטנג הקיז לכ ןיא ירהש ,יביטוטיטסנוק תורוה וצב תעכ רבודמ ,ליעל יירבד םינכ םא ךא .יתקיספ

 וצב ךרוצ שי אלא ,אדירג יביטרלקד-יתרהצה ןיד קספב קפתסהל ןיא ןכלו ,דולייה ןיבו הנימזמה םאה

 תא םילשהל ידכ ריקסת ךירצהש טפשמה תיב םע ינא םיכסמ ,ףוסבל .יביטוטיטסנוק יתקיספ תורוה

 וצב וא יתרהצה ןיד קספב קפתסהל ןתינ ירהש ,תיטנג הקיז ןיא ובש םוקמב תיטפשמה תוהמיאב הרכהה

 ,יביטוטיטסנוק תורוה וצב רבודמ רשאכ םלוא ,רבכמ הז תמייק תיטנגה הקיזה דוע לכ יביטרלקד תורוה

 ךרוצל .תשקובמה תיטפשמה תורוהל םיפסונ לקשמו ףקות תתל ידכ ריקסת םג ךירצהל יוארו ןוכנ

 .2.ה קרפב ןמקל הבחרהב קוסעל רוזחא ,הז רשקהב רתיה ןיב ,ריקסתב יביטמרונה

 הרצק אל ךרד תרבכ הכלה החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש ותקיספ ,הז קרפ-תת םוכיסל

 ריוואל םדלי תא ואיבהש םינימזמה םירוהה גוז לש תיטפשמה תורוהב הרכהה לש הסוסיבו התבחרהב

 םאכ תרכומ תויהל הנימזמה םאה לש התלוכיב ץוענ שודיחה רקיע .ל"וח תואקדנופ תועצמאב םלועה

 רחא םעפ הנידמה ףקותב תאז השרדש יפכ ,ימשר ץומיא ךילהב ךרוצ לכ אלב ןיינעו רבד לכל תיטפשמ

 שרדנ ןיאו ,דולייה לש תיטנגה םאה םג איה הנימזמה םאהש חכוה רשאכ רתוי םיטושפ םירבדה .םעפ

                                                

 ילושב תודחא תורעה – לארשיב תואקדנופה תלאשל" ידלאנירוק לאכימ המאתהב ואר הלש יטקרפה םושיילו וז הנחבהל 101
 תואקדנופ" ידלאנירוק :ןלהל( )1996( 68 ,63 ג טפשמה ,"ינולא תדעו ח"ודו 1996-ו"נשת םירבוע תאישנל םימכסהה קוח
 ,םסרופ אל( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תוינולפ 57740-12-13 )ג"ר החפשמ( ש"מתב ש"מעויה תדמעל 12–11 'ספ ;)"לארשיב

  .https://goo.gl/QpSc5U ,)תוינולפ ןיינע :ןלהל( )1.3.2015
 .3–1 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע 102
 לכב ,ששח לש וליצ לצו ,ששח לכ תרסהל גואדל שי" – יטופיש וצ ןתמ לש ךילה תרגסמב ריקסת תלבקב ךרוצה קמונמ ךכו 103
 תלבק .ריקסת תועצמאב המלשו תינכדע ,האלמ הנומת לבקל םוקמ שי יכ יתרבס וללה תוביסנב .הניטקה לש התורוהל עגונה
 תלבק ]...[ באלו םאל םינוש םיגרדמ ינש רוציל אלש םוי לש ופוסב םג רשפאת ,ץומיא ךילה אללו ,הז ךילה תרגסמב ריקסת
 רשפאת איהו םירוהבו הניטקב תיתדימ העיגפ ךות הלא םירקמב םישרדנה הרקבהו חוקיפה יכילה תשירד לע הנעת ריקסתה
 תילמינימ העיגפ ךות תשרדנה תיטפשמה תואדווה תריציל עייסתו החפשמה יסחי תניחבל בושח ףסונ ילכ טפשמה תיבל
 קספב ליעל תורכזנה תודבועה לכב הכימתל .69–65 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע ואר ,)מ"י – רוקמב תושגדהה( "םידדצב
 ,ררופ-תינונס תטפושה לש ףסונ ימידקת ןיד קספ ןיוצי םירבדה ילושב .63–60 ,56–55 ,52 ,43 'ספב ,םש ,המאתהב ואר ,ןידה
 ךרוצל ןיטק לכ רובע םידרפנ םיקית ינש תחיתפל םוקמ ןיא ,םימואת םינימזמה םירוהל ודלונ ובש ל"וח תואקדנופ ךילהב ויפלו
 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 6370-08-13 )א"ת החפשמ( ש"מת ואר .הבישמה תוהמיאב תורוה וצ ןתמ

16.1.2014(. 
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 םג שומיש השענ רשאכ רתוי תשדוחמ וז הרכה םלוא .דבלב יביטרלקד תורוה וצ וא יתרהצה ןיד קספ אלא

 יביטוטיטסנוק תורוה וצ תועצמאב קרו ךא תיטפשמ םאל תויהל תכפוה הנימזמה םאהו ,תיציב תמורתב

 וטקנש םינימזמה םירוהה לש םדמעמ תיטופיש הקיקח תועצמאב השעמל הכלה הוושוה ךכב .יתקיספו

 םירוהל ,ימשר יתכלממ ףוג לכ ידיב רטונמ וניאו חקופמ וניאש ךילה ,ל"וחב םירבועה תאישנ ךילה תא

 תורוהה וצ רידסה תיטפשמה םתורוה תאש ,הזכש יצרא-םינפ ךילה תועצמאב םדלי תא ואיבהש םינימזמ

 הזוחה יאנתש רחאל םירושיאה תדעווב רבכמ הז רשוא םירבוע תאישנל םכסההש ףא ,תאז .קוחב עובקה

 תעדל ,ןכ לע רתי .םכסהה תמיתחל רבוע הבר הדיפקב וקדבנ ךילהל םידדצה תמאתה תדימו םינושה

 לבקל םילוכי םינימזמה םירוההש ךכב יתקיספה תורוהה וצ לש וחוכ הפי ,םיטפוש לש לטובמ אל רפסמ

 וצ שרדנ רשאכ המוקמ הריכי אל וז תורשפא .ריקסתב ךרוצ אלב ףא תפסכנה תיטפשמה הרכהה תא

 .יצרא-םינפ םירבוע תאישנ ךילה תא רידסמה קוחב עובקה תורוה

 תיבסלה גוזה תב לש תפסונה תוהמיאב הרכה .3

 ידכ יתקיספה תורוהה וצב טפשמה יתב ושעש שומישב אוצמל ןתינ רתוי דוע הבושחו תפסונ תוחתפתה

 ףסונ יטפשמ הרוהכ רכומ תויהל תיבסל-ומוה תויגוזב יגולויב וניאש גוזה ת/ןב לש תורשפאה תא םדקל

 םיאושנכ םירכומ גוזה לש םיאושינה ןיא םג ללכ ךרדבו ,דליה לא תיגולויב רושק אוה ןיאשכ םג דליה לש

 ,וניניע דגנל םידיגו רוע תמרוק וז תוחתפתה ךכו 104.ץראב ושענ ולא רשאכ יאדו ,לארשי תנידמב םיימשר

 ןיינעב ןיד קספב םויסה תקספב רלימ טפושה דובכ השיגדה התואש ,תאזה הרהזאה תראה תורמל

  105:.צ.ת

 תויתוהמ תוכלשה שי יתקיספלש ךכל הרע ינא -ךרצנהמ הלעמל אל ךא ,ךרוצהמ הלעמל

 טביהב םג אלא ךילהל םימרוגה לש )מ"י – רוקמב ךכ( טביהב לע קר אל תויתועמשמו

 אוהו שדח יתחפשמ אתב ריכהל רמייתמ וניא ןידה קספ ,תאז םע דחי ]...[ יללכה ירוביצה

 .תודחוימה ויתוביסנל לבגומ

 ןיב ,ריכהל ךרדה הצרפנו לארשיב רבד לפנ בוש ךכו .דוחל תואיצמו דוחל תורהזאש הארנ ,םלואו

 וא תיטנג ,תיגולויב םא הניאש גוזה תב לש םג ןיינעו רבד לכל תפסונה תיטפשמה תוהמיאב ,רתיה

 ךא םידודמ םידעצב ,לדוגא דצב בקע ךכו .תיבסל תויגוז תרגסמב יתקיספ תורוה וצ חוכמ ,תיגולויזיפ

 .תיבסלה גוזה תב לש תפסונה התוהמיאב תקזחתמו תכלוה הרכה אוצמל ןתינ ,םש ריעז הפ ריעז ,םיחטוב

 לכב ,דליל תיטנג םא תוחפה לכל תפסונה תיטפשמה םאה התייה םש 106,.צ.ת ןיינעמ הנושבש םגה ,תאז

 רשק לכב וילא הרושק הניא דליל תפסונ תיטפשמ םא תויהל תשקבמה גוזה תב ולא םישדח םירקמ

                                                

 לע ואר ,לארשיב םשרמה יכרוצל םירכומ ויהי םהיאושינ ,ל"וחב ואשינ םייבסל-ומוהה גוזה ינב םאש ןיוצי םירבדה ילושב 104
 ותונשדח תכרעהלו תרוקיבל .)2006( 537 )3(אס ד"פ ,ןיסולכואה להנימ להנמ 'נ ירא-ןב 3045/05 ץ"גב החנמה ןידה קספב ךכ
  א טפשמ ישעמ "?יוצר םנמואה ?יחרכה םנמואה :ןימה ותוא ינב ןיב ןיאושינ" ןמרב ןתנויו ריקי ןד ואר ןידה קספ לש תלבגומה

 ותואמ גוז ינב יאושינל רשאב הז ץ"גבב תילרטינה תוסחייתהה רשפל ןילביר סומידב טפושה דובכ לש ותבוגתל .)2008( 169
 )סומידב( ןוילעה טפשמה תיב טפוש םע ןויאיר :םיינזאמה תופכ לע קדצו ןויווש" ינר'צ ןמורו יקסלקסא הדלא ואר ןימה
 .)2015( 307 ,297 ח םירבדו ןיד "ןילביר רזעילא

 .33 'ספב ,19 ש"ה ליעל ,צ.ת ןיינע 105
  .םש 106
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 שדוח תליחתב הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע תשגה ידכל דע םיעיגמ םירבדה .יגולויזיפ וא יטנג ,יגולויב

 107.וזכש הרכהל הרגשבש ןיינעכ דגנתמ אוה ןיא הנושארל ויפלו ,ומסרופ אלש םיקיתה דחאב 2015 ץרמ

 תוכירצ ויה תויבסל גוז תונב םתואש םייטפשמה םיכילהל תדגונמ וז העיבק יכ שגדוי םירבדה ילושב

 תב ידלי תא בלוצ ץומיאב ץמאל ולכויש ידכ ןיפולחלו ,ל"וחמ ץומיא וצ לש ופקותב ריכהל ידכ רבעב רובעל

 108.ןגוז

 קסע תימשר םסרופ אל םלועמו תורוגס םייתלדב 2014 טסוגואב ןיינעב ןתינש ןושארה ןידה קספב

 םכסה לע ומתחו םינש רושעמ רתוי דחי ויחש תויבסל גוז תונב לש השקבב החפשמ יניינעל טפשמה תיב

 ךלהמב ןהל ודלווייש םידליה לכ יכ ןהיניב םכסוה ותרגסמבו ,טפשמה תיבב רשואש םיפתושמ םייחל

 הדלי םא לכל ,תופסונ תודלי יתש ויה םישנה גוזל 109.םיפתושמה ןהידליל ובשחיי םיפתושמה ןהייח

 תוהמיאה העבקנ םהבש ץומיא יווצ רבכמ הז ונתינ ןניינעבו ,ערז תמורתמ ןהל ודלונש ,הלשמ תיגולויב

 תורוה וצ לבקל גוזה תונב ורתע ןתריתעב .תיגולויבה םאה התייה אלש ,היינשה גוזה תב לש תפסונה

 ץומיאה יכילה תרגסמב רבכמ הז שגוה הלה ןכש ,ריקסת תכירעב ךרוצ לכ אלב ישילשה דליה לע יתקיספ

 לש ורדעיה תא שיגדה טפשמה תיב .ןתנעטל ,זא ינמ תוביסנ יוניש לכ לח אלו ,תומדוקה תונבה יתש לש

 הלשממל יטפשמה ץעויה תנעט תא החד ךא ,דולייה ןיבו תפסונה םאה ןיב יגולויזיפ וא יטנג ,יגולויב רשק

 םיכילהב קרו ךא רדסומ הז ןיינע ןכש ,יתקיספ תורוה וצ ןתיל טפשמה תיב לש ותוכמסב ןיא היפלש

 תורוה תריציל תושקבמה תנווכ לע תודמלמה ,תודחוימה הרקמה תודבוע רואל .םימכסהה קוחב םיעובקה

 ןתינ רוקמבש םגה 110,ינומלא ןיינעב ליעל םידקתה לע תוכמתסה לשבו ,דחי ןלודיגו תוניטקל תפתושמ

 םאה לש תיטפשמה התוהמיאב ריכהל ןתינש טפשמה תיב קיסה ,ל"וח תואקדנופ לש ךילהב ןידה קספ

 רבודמש ריהזהש םגה ,תאז .ריקסתב ידו ,אלמ ץומיא ךילה רובעל איה ךרטצתש ילבמ ףא תיגולויב אלה

 רוציל" ידכ ותטלחהב ןיא יכו ,וינפלש הרקמה לש תודחוימה תוביסנל קרו ךא יטנוולרה שודיחב

  111."תורוה וצ ןתמל תושקבב השדח תיטפשמ היצקורטסנוק

 טוקנל אלש הנכו תיתימא האירק איהשמ רתוי םייתפש סמ תניחבב איה וז העיבק ,ימעטל ,םלואו

 אל ךכיפל 112.תיבסלה תויגוזה תוימיטיגלב הרכהה תא ססבלו קימעהל ,ביחרהל ידכ םירבדה תונשדח תא

 המוד הרקמ תוביסנב יתקיספ תורוה וצ ןתיל טפשמה תיב בוש שקבתנ רתוי רחואמ םייעובשש ללכ עיתפמ

 סקטב ל"וחב ואשינ גוזה תונב .םינש הנומשכ הז ףתושמ תיב קשמ תולהנמה גוז תונבב קסעש דואמ

 דלונש ןיטקה תדילל םדוק לארשיב רכומ וניאש ןיאושינ סקטב תאז וררשא ןכמ רחאלו ,םייחרזא ןיאושינ

                                                

 .רבחמה לצא רומש הדמעה לש קתוע .101 ש"ה ליעל ,תוינולפ ןיינע 107
 )5(טנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ קקח-סורי 10280/01 א"ע ;)2000( 368 )2(דנ ד"פ ,םינפה רש 'נ  תינולפ 1779/99 ץ"גב 108
 רקה הנפדו תגירפ-רכלב תלייא ואר ,םייבסל-ומוה םירוה ברקב רקיעבו ,גוזה ןב תורוהב הרכהב יללכה ישוקה לע .)2005( 64

 לש הרכהו םושיר" הואש השנמ ;)2010( 5 מ םיטפשמ "םירוה לש גוז-ינב לש יוצרהו יוצמה יטפשמה םדמעמ :םירז וא םירוה"
 103 א טפשמה תירק "היתולובג םוחיתבו רגניזלש־־קנופ תכלהב שדחמ ןויעב ךרוצה :תיבסל החפשמ תרגסמב רז ץומיא וצ
 .)"רז ץומיא וצ" הואש :ןלהל( )2001(

  .https://goo.gl/b5u7wB ,)18.8.2014 ,םסרופ אל( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תוינולפ 13-06-27525 )'יח החפשמ( צמא ואר 109
 .36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע 110
  .30 'ספב ,109 ש"ה ליעל ,13-06-27525 )'יח החפשמ( צמא ךכ לע ואר 111
 הבש תינימ-דחה תויגוזה תוימיטיגלב הרכה ןיבו גוזה ת/ןב דלי לע תפסונה תיטפשמה תורוהב הרכה ןיב םייקה םאתמה לע 112
 Yehezkel Margalit, Intentional Parenthood: A Solution to the Plight of Same-Sex Partners Strivingואר לדג אוה

for Legal Recognition as Parents, 12 WHITTIER J. CHILD & FAM. ADVOC. 39 (2013). 
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 רושקל ןתינ תומיוסמ תוביסנ םייקתהבש עבקנ התמדוקמ תזעונ הטלחהב 113.תימינונא ערז תמורתמ

 אלבו יטופיש וצ תועצמאב גוזה תב לש יגולויבה ּהדלי אוהש ןיטק ןיבו יגולויב אל הרוה ןיב תורוה ירשק

 תרגסמב ערז תמורתל היגולנא לע ,רתיה ןיב ,טפשמה תיב ךמתסה ויקומינב .ימשר ץומיא ךילהב ךרוצ לכ

 לעו ל"וח תואקדנופ תרגסמב םדוקה קרפה-תתב ליעל יתרקסש םימידקתה לע ,תילאוסקסורטה תויגוז

 הקיזה רדעיה ףרחש ,וזכש תורוהב הרכהל הנידמה לש תפסונ המכסה הנתינ ובש ,דגמ-טממ ןיינע

 רשא דע ,יתקיספ תורוה וצ ןתמב אוה קפתסה םירבדה תנקסמב .ץומיא ךילה לכ ךרצנ אל תיגולויבה

  .הקיקחב ל"וח תואקדנופ אשונ רדסוי

 ןתוהמיאל גוזה תונב לש המכסההו ןוצרה ,הנווכה תא סנ לע ותערכהב הלעה טפשמה תיב

 תעיבקל תורשפא עיבנהל םחוכבש םילוקישכ ,דליה תא דחי ןלודיגב בטיה יוטיב ידיל אבה רבד ,תפתושמה

 ינפב תמייקה תורשפאל סחיב תובישח הנשמ םילבקמ םירבדה .ץומיא לש ךרדב אקווד ואל ,תורוה ירשק

 טבלתה טפשמה תיב .ולא םיטנמלא לש םחוכמ ה/ינשה גוזה ת/ןב לש תורוהב ריכהל םייבסל-ומוה גוז ינב

 ,ריקסת ,רבד תישאר ,לבקל אוה שקיב ךכ וא ךכ ךא ,יתרהצה ןיד קספ וא יתקיספ תורוה וצ ןתיל םא

 ליחתהל ןתינ היה ,רמולכ .לקמו ריהמ ריקסתב ודידל היה יד ,ןיינעה לש תודחוימה תוביסנב בשחתהבו

 ירהש ,תיסחי םימצמוצמ תויהל םיכירצ ויה ופקיהו ותנוכתמו ,דליה תדילל רבוע רבכ ותלבק ךילה תא

  .ךירצמ םימכסהה קוח יפ לע ריקסתש יפכ יתוהמ אלו תינורקע ינכט אוהש ריקסתב רבודמ

 ,ריהציש יתרהצה ןיד קספ ןתמ לוקשל ןתינ ריקסתה תצלמה יפלש אוה קיסה ןידה קספ תנקסמב

 הגש ,דובכה לכב ,םלואו 114.ןיינעו רבד לכל ןיטקה לש ףסונ הרוה איה תיטנג אלה גוזה תב םגש ,שקובמכ

 אלו יתרהצה ןיד קספ ןתמ תועצמאב םאה לש תפסונה תוהמיאב ריכהל שקיבש ךכב טפשמה תיב יתעדל

 תא ןיאמ שי רוציל שקבמה יביטוטיטסנוק תורוה וצב רבודמ ןנד ןודנב ןכש ,יתקיספ תורוה וצ תועצמאב

 קרפ-תתב יחותינ רואל .דולייה ןיבו תפסונה םאה ןיב תיטנגה הקיזה לש הרדעיה ףרח תפסונה תוהמיאה

 הקיז שי רשאכ קר םיאתמ יתרהצה ןיד קספ ןתמ ,ידידל ,ולא םימוד םיכילה ינש ןיבש לדבהה תא םדוקה

 .ךכמ תעבונה תיטפשמה תוהמיאה לש המויק לע תיביטרלקד זירכהל אלא טפשמה תיב שרדנ ןיאו ,תיטנג

 םשל םיברל השובכה ךרדה ,תיטפשמ תוהמיא תריצי לש יביטוטיטסנוק ךרוצב רבודמ רשאכ םלוא

 ריקסת ךירצהש ךכב טפשמה תיב קדצ ,ימעטל ,תאז םע .יתקיספה תורוהה וצ קר איה וז הרכה תמלשה

 תורוה וצ ןתמ ,הזכש ךרוצ ןיא ובש ,יתרהצה ןיד קספ ןתמ לש ךילהה תמועל ןכש ,שקובמה וצה ןתמ םשל

 .תאז קקוז ןכא יתקיספ

 טפושה דובכ לש בגא תרימאב ,רבד תישאר ,אוצמל ןתינ הז יתקיספ וקל דואמ הקזח תיבג חור

 ותואמ םלועה ריוואל ןתדלי תא ןהמ תחא לכ ואיבהש תודורפ גוז תונב ןיב עלגתנש ךוסכסב ונוידב ןמלגופ

 םידדצה ןיב םיינמזה הייארה ירדסה תודוא לע ןוידה בסנ ןהיניב רה ּהבגש רחאל .ימינונא ערז םרות

   :אוה בתוכ ,וננויד ךשמה ךרוצלו ןיינעב ותקיספ בגא ,ךכו .הקרפתהש החפשמל םינושה

                                                

 .67 ש"ה ליעל ,.א.א.ס ןיינע 113
   .34 ,31 'ספב ,67 ש"ה ליעל ,.א.א.ס ןיינע ואר 114
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 תורוה וצ .םימיאתמה םירקמב וקינעהל תינורקע העינמ האור יניאש – "יתקיספ תורוה וצ"...

 לקהל ידכ וב שיו ,םהידלי ןיבל תוינימ-דח תוחפשממ םירוה ןיב יטפשמה רשקה תא ןגעמ הז ןיעמ

 ןיא יכ ןבומ דוע .םיינימ-דח תוגוז םויכ םישרדנ ולש יגולויב-אלה הרוהב הרכהה ךילה תא רצקלו

 תרגסמל ואבוה רשא םידליל סחיב ןימה ותוא ינב לש תפתושמ תרומשמב ריכהל ןתינ אל יכ רמול

  115.ףתושמה רשקה

 ןוידב הז ינשדחו שדח וקב טפשמה תיבו הלשממל טפשמה ץעויה םיקיזחמ-םירחמ ,הזל המודב

 וזל וז ואשינש גוז תונבב קסע ןוידה .ג"ר החפשמ יניינעל טפשמה תיבב והילא טפושה דובכ ינפב םייקתהש

 .םייתחפשמ םיזוחו םימכסה המכב ןתויגוז תא ונגיע ןהו ,תואושנכ םינפה דרשמב תומושרו ,הדנקב

 ןוידה .הגוז תב תדלי לע היינשה םאה לש תוהמיאב םג ריכהל ידכ יתקיספ תורוה וצ לבקל ושקיב םייתשה

 קיתל ושגוה רשא םיכמסמה לשב ויפלו ,יתיצמתו רצק תורוה וצ ןתינ 1.3.15 םויבו ,תורוגס םייתלדב ךרענ

 הנושארה םאה לש המושיר לע והילא טפושה דובכ הרומ ,תורוהה וצל השקבב ןויע רחאלו טפשמה תיב

 ,תאזה העיבקה ןנד ןודנל דואמ הבושח 116.ןיינעו רבד לכל הנבכ םשריי אוהו ,ןיטקה לש ףסונ הרוהכ

  :טפשמה תיב קיתל השגוהש ,הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעב הלועה

 ץ"גבב הנידמה תעדוה רחאל ועריאש תויוחתפתה חכונו ,הלשממל יטפשמה ץעויה תעד לע ,תאז לכבו

 ,ןנד הרקמה תוביסנב "יתקיספ תורוה וצ" ןתמל ונתודגנתהל דוע םוקמ ןיא יכ ונרבס ,ל"נה טממ

 לולסמב טוקני הז דבכנ טפשמ-תיבש ךכל תודגנתה ונל ןיא ,ןכ לע רשא...טרפנ םתוא םירדגבו םיגייסב

 117.)מ"י – רוקמב תושגדהה( "יתקספ תורוה וצ" לש

  

 וצ ןתמל טפשמה תיבב ונתינש תומכסהה רקיע ,םדוקה קרפה-תתב וניארש יפכ ,םירבד לש םמוכיס 

 רשאכ .ל"וח תואקדנופ לש רשקהב דבלב יביטרלקד תורוה וצ ןתמב ןלוככ ןבור וקסע יתקיספ תורוה

                                                

 ,השדח החפשמ תיל"כנמ ,םולבנזור תיריא ד"וע התנפ וז בגא תרימא תובקעב .7 'ספב ,15 ש"ה ליעל ,תינולפ 'נ תינולפ ואר 115
 ןימה ותואמ גוז ינבל תומקרה תקידב להונ תא רתלאל קיספהל השירדב ,ןרוק תירוא ד"וע ,ול הנשמלו הלשממל יטפשמה ץעויל
 השירדה לוטיבל איבהל בייח - יתקיספ תורוה וצ :העד" םולבנזור תיריא ואר ,ל"וח תואקדנופ תועצמאב ודלונש םהידלילו
  .https://goo.gl/3CdBRC  "תומקר גווס DNA  תוקידבל

   .101 ש"ה ליעל ,תוינולפ ןיינע ךכ לע ואר 116
  31 'ספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תוינולפ 13-12-57740 )ג"ר החפשמ( ש"מת ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע ואר 117

https://goo.gl/vXVSfu. יוצמה אלמה חסונה לע ךמתסמ ינא ןכלו ,הז רוקמב תעטוקמ הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע חסונ 
 8.2.2015 ךיראת תאשונה תונותיעל העדוה תרגסמב ןכל םדוק דוע האצי הלשממל יטפשמה ץעויה לש תימידקתה ותטלחה .ידיב
 םאכ תיגולויב םא לש גוז תבב ריכהל תנמ לע יתקיספ תורוה וצ ןתמל דגנתמ וניא הלשממל יטפשמה ץעויה" – תרתוכה תחת
 ,ץומיא וצ ןתמב איה קקוחמה עבקש ךלמה ךרד יכ איה ,תיצמתב ,הלשממל טפשמה ץעויה תדמע :ןמקלדכ הרקיעש ,"תפסונ
 וצ" לש לולסמ טוקני טפשמה תיבש דגנתהל םוקמ דוע ןיא ,)מ"י – רוקמב ךכ( הז ךילה ואבוהש הלא תמגוד םיבצמב יכ ךא
 לש לעה-ןורקע לע הרימש חיטבהל ודעונש ,םינוש ףס יאנת הנומ הדמעהש ןייצל שי .https://goo.gl/69YKqv ,"יתקיספ תורוה
 קוח תעצה :םינוש םינדא השולש לע תכמסנ איהו ,שקובמה תורוהה וצ תא לבקל ןתינ היהי םתומייקתהב קרש ,דליה תבוט
 השירד ;יתקיספ תורוה וצ לש ידוחייו שדח הקיקח "לולסמ" םודיקב הלשממה ידרשמ וליגש תונוכנהו גוז ןב תורוהב הרכה
 םשרמ קוח תעצה 1432/19/פל הנווכה ןושארה ןדאב .57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ;דליה תבוט לע רומשל ידכ ךשמנ יגוז רשקל
 ,17.6.2013 םויב הרשע-עשתה תסנכה ןחלוש לע החנוהש ,2013–ג"עשתה ,)הרוהכ גוז ןב וא גוז תב םושיר – ןוקית( ןיסולכואה
 םא םג ,תיבסל-ומוה תויגוז תרגסמב יגולויב הרוה וניאש גוז ת/ןב לש ןיסולכואה םשרמב םושירה ךילה תא לקהל הדעונש
 ,דבלב קוח תעצהב רבודמ ,דובכה לכב םלוא .תיציב וא ערז תמורת תועצמאב ודלי תא איבהש הרוהל ,רוביצב םיעודיב רבודמ
 ךמתסהל דואמ השק ןכלו ,הלשממב שדוחמ ןוידל קוחה תא איבהל שקיבו 28.5.2014 םויב ררע לאירא ירוא רשה שיגה הילעו
 יתרוקיב .הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעב הצוענה הלודגה תונשדחה תא ןנוכל וחוכבש ימכ הזכש ינושאר יתקיקח ךילה לע
 קוחה תעצהש ןיעל הארנה דיתעב הארנ אל ובש ,ולא תורוש תביתכל ןוכנ לארשיב םייקה יטילופה בצמה לשב דוחייב הרומא
 איה וירבד תא הלשממל יטפשמה ץעויה ססבמ הילעש קוחה תעצהש רמוחו לק ,הקיקח ידכל לישבת םירבוע תאישנל םימכסה
 .דבלב ץוצר הנק תנעשמ
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 םיבורקה םירקמל האיכ וצה ןתמל הבר הקדצה שי ןכא ,תיטנג םא םג איהש הנימזמ םאב רבודמ

 הרהמ שיח וביחרה טפשמה יתב םלוא .םימכסהה קוחב עובקה ירוקמה תורוהה וצל דואמ דע םימודהו

 הרכהב רבודמ רבכ הז קרפ-תתב ואבוהש םירקמבו ,הז יתקיספ שודיח םשוי םהבש םירקמה דענמ תא

 ,רמולכ .תואקדנופ ךילהב רבודמ ןיא רשאכ םג תיבסל החפשמב גוז תב לש תפסונה תיטפשמה תוהמיאב

 םירבדה ,ןכ לע רתי .רבכמ הז הקתינ יתקיקחה תורוהה וצ ןיבו יתקיספה תורוהה וצ ןיב תירוקמה הקיזה

 תורוה וצב רבודמ השעמלו ,דולייה ןיבו תדעוימה םאה ןיב תיטנג הקיז לכ ןיא ובש םוקמב םג םירומא

 ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש תינורקע המכסה הנתינ ,שגדויו .אדירג יביטרלקד וניאשו יביטוטיטסנוק

 ,םיפסונו םיבר םירקמל ךרדה תא לולסל יושע רבדה .וזכש הרכהל תינורקע דגנתמ אוה ןיא ןלהלו ןאכמש

  .'דכו גוזה ת/ןב דלי לש בלוצ ץומיא רושיא לש םידקתה רואל תדמלמ תיתקיספה הירוטסיההש יפכ

 

 ומוהה גוזה ןב לש תפסונה תוהבאב הרכה .4

 תורוהה וצב שומישב רתויב הבושחהו הבחרה תיתקיקחהו תיטופישה הרכהה תאש םשורה הלוע םלוא

 םושמ ,תאז .דליה לש ףסונ יטפשמ באכ ומוהה גוזה ןבב הרכה לש רשקהב אקווד אוצמל ןתינ יתקיספה

 תורוה וצ תועצמאב יבסל-ומוהה גוזה ןבב ריכהל תורשפאה הרכוה ובש דיחיה רשקהה והזש

 הדבועה ףרח תאז לכ .םימכסהה קוח ןוקיתל קוחה תעצהב הנגוע ףא וז הרכהו ,ץ"גבב םג יביטוטיטסנוק

 ללכב םא – םהיאושינש הדבועהו ,דליל ,תיגולויזיפ אל יאדוו ,תיטנג ,תיגולויב הקיז לכ גוזה ןבל ןיאש

 לש הנושארה תיצחמב לחוה הז רצ רשקהב ןיד יקספ ללכ תניתנב .לארשיב תינורקע םירכומ םניא – ואשינ

 ונודנש םינושה םירשקהב םינושה טפשמה יתבב הלעו רזח הז ןיינעש רחאל יצחו הנש–הנשכ ,2014 תנש

 תעבש לש בחרומ בכרה ינפב ןודנש ,דגמ-טממ ןיינעב הז שודיח לש ותרוה 118.םימדוקה םיקרפה-תתב

 רשא םיינימ-דח םירבג תוגוז ינש לש םתריתעב רבודמ .תדחואמ הריתעכ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש

 רשאכ ,תירבה תוצראבש הינבליסנפב ל"וח תואקדנופ לש ךילה תועצמאב םלועה ריוואל םדלי תא ואיבה

 םאה לש המחרב הלתשוהו גוזה ינבמ דחא לש וערזב התרפוה תימינונא תמרותמ הלבקתהש תיציבה

  .תאשונה

 תדועת ךמס לע דליה לש םייטפשמה וירוה ינשכ םשריהל ושקיב םה ,הצרא תוגוזה ובש רשאכ

 .םתשקבל בריס םושירה דיקפ ךא ,םש ולביקש יתרהצה ןיד קספ ךמס לעו ל"וחב םהל הקפנוהש הדילה

 גוז וליאו ,גוזה ינבמ דחא לש תיגולויבה ותוהבא תחכוהל תיטנג הקידב ללכ רבע אל ןושארה םירתועה גוז

 תכירע לע הרוה הזו ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבל הנפוה ,םינפה דרשמ ידיב ברוסש רחאל ,ינשה םירתועה

 ריהצמה טפשמה תיב וצב ןגוע ףא רבדהו ,גוזה ינבמ דחא לש ותוהבא תא החיכוה הקידבה .תיטנג הקידב

 באה וניאש גוזה ןב וליאו ,םשרמב םשריהל לכוי יטנגה באה קרש םתוא עדיי םינפה דרשמ םלוא .ךכ לע

 הז רשקהב ןייצל בושח .הליחת התוא ץמאיש ילבמ הדליה לש יטפשמה היבאכ םשריהל לוכי וניא יטנגה

 תילארשי תוחרזא םירתועה לש םהידליל תתל ףיקתהו ינושארה הבוריסב לחש הנידמה תשיגב יוניש לע

 תיבל השגוהש ,הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעב .ןיסולכואה םשרמב םייטפשמה םהירוהכ םתוא םושרלו

                                                

 ,ד"עשתה הקיספה תנש ךלהמב םהיפלכ טפשמה יתב לש דהואה םסחי תוכזב םהילע רפשש םיאומוה גוז ינב לש םלרוג לע 118
 .35–34 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"תוחפשמ יניד" רקה ואר ,ןנד ןודנב תפתושמה תוהבאב הרכה תוברל
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 יניינעל טפשמה תיבב ןתנייש יתקיספ תורוה וצב קפתסהל אוה ןכומש רהבוה ,09.05.13 םויב טפשמה

 העדוהב םטריפ אוהש םימיוסמה םיאנתה ואלמתיש דבלבו ,ימשר ץומיא ךילהב ךרוצ לכ אלב החפשמ

 וצה ןתמל דע דליל ףסונ סופורטופאכ יטנג אלה באה יונימל ותמכסה דצב ,תאז .13.06.13 םוימ המילשמה

  119.שקובמה

 ינויד תא דקמל שקבא ,תונוש תודמעבו םיאשונב יוורו לתפנו לתופמ ,ךורא ןידה קספו ליאוה

 הנשמה דובכ .דבלב וב ולעש םינושה םיאשונב תויזכרמה תועיבקבו תויזכרמה תעדה תווחב ןידה קספב

 הפיקמ תיתקיקח הרדסהל הכז םרטש ,ל"וח תואקדנופ ךילה תונשדח לע הדמע רואנ )זא הראותכ( אישנל

 תא חיכותש תיטנג הקידב ךורעל שי ויפ לעש ,ל"וח להונב השעמל הכלה רדסוה ןיינעה ,הירבדל .ול יוארכ

 השירדה .דליה לש יטפשמ הרוהכ וב ריכהל ןתינ היהיש ידכ ,דעוימה הרוהה ןיבו דליה ןיב תיטנגה תורוהה

 ןתמ ינפמ הנידמה תוששחב אלא םינימזמה םירוהה לש תינימה םתייטנב הרושק הניא תומקר תקידבל

 יתנידמ-ןיבה ץומיאה יניד לש הפיקע ינפמו םידליב רחס ינפמ ששחב ,ךכל יאכז וניאש ימל לארשיב דמעמ

 תרכהל ןיא ותלב יאנתכ יטנג-יגולויב רשק חיכוהל הנידמה תשירדב איה הדדיצ הניד קספב 120.דועו

  :איה העבק ךכו .תילארשי תוחרזא לבקל ותואכזל אליממו ,דולייה לע תיטפשמה תורוהה

 ןיב )מ"י – רוקמב השגדהה( יטנג-יגולויב רשק חיכוהל שי היפל השיגה יכ הרובס ינא ,ךכל-יא

 הרכוה תיטנג הקידב ]...[ הסיסבב הנוכנ איה ל"וחב דלונש דליל )יגולויבה באה( ילארשיה חרזאה

 תולבקתמש רחאל ]...[ תיגולויב תורוה תחכוהל ןימאו טושפ ,ליעי יעדמ יעצמאכ רבכמ הז

 החכוהש תיגולויבה תורוהה לע החפשמ יניינעל טפשמה תיב ריהצמ ,תיטנגה הקידבה תואצות

 דליה תא םושרל ואובב םשרמה דיקפ ינפב תחנומה "תירוביצ הדועת" הווהמ וניד קספו ,וינפב

 היהתש יואר יכ ינמודו ,עוציבל הטושפ תנוכתמ יהוז .תילארשי תוחרזא דליל תונקהלו ,והרוהו

 121.ונניינעב "ךלמה ךרד" תניחבב

 תוזח תיטנגה הקידבב התאר אל איה ,האילפ ררועל ידכ וב שי תיטנג הקידב עצבל בוריסש םגה

 דליה לע ולש תיטנגה תורוהה תא תורחא תויארב חיכוהל ןיינועמש ימ לכ ינפב ךרדה החותפ הדידלו ,לוכה

 תמכסה רואל דוחייב םירומא םירבדה 122.דמעמ תלבק יכרוצל החפשמ יניינעל טפשמה תיב ינפב בצייתהל

 קרו ךא יטפשמה ודליכ םדא לש ודלי תא ןיסולכואה םשרמב םושרל הלשממל יטפשמה ץעויה לש וחוכ אב

 םג רשפאל הנידמה לע ,תטפושה דובכ תעדל .תיגולויבה תורוהה לע ונכות יפ לע דיעמה רז ןיד קספ ךמס לע

                                                

 םיאנתל .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 5–4 ,3–1 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע המאתהב ואר 119
 .24 'ספב ,םש ואר יתקיספה תורוהה וצ תלבקל הקיקחב ןיינעה רדסה תמלשהל דע הנידמה הביצהש םינושה

 ךרוצל שרדנה תומקרה תקידב ךילה תודוא לע ,םינש המכ ינפל רבכ להנתהש ,ל"וח להונב ינושאר ןוידל .12–6 'ספב ,םש 120
 ,ובנב םסרופ( יחרזא-םילשורי זוחמ תוטילקרפ 'נ ינולפ 14816-04-10 )ם-י יזוחמ( ש"מע ,לשמל ואר תיטפשמה תוהבאה תחכוה

 ליעל ,.ד.ב.מ ןיינע לשמל ואר וניינעב ד"ספ ןתמ רחאל ל"וח להונ יפל עצבתהל שרדנה תומקרה תקידב ךילה לע דוע .)6.5.2010
 ,הז להונ תודוא לע תימדקאו תיטופיש תרוקיבל .)5.1.2015 ,ובנב םסרופ( םינפה רש 'נ רדקסא הקוו 6165/13 ץ"גב ;76 ש"ה
-טממ ןיינע לשמל ואר ,וז ךרדב םלועה ריוואל םדלי תא םיאיבמה תוגוזה תא השעמל הכלה הלפמהו ,דקפנ-חכונ תניחבב אוהש
 ;רגיצנד טפושה לש וניד קספל 1 'ספב םשו ,רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 39 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ
 .52–48 'מעב ,65 ש"ה ליעל ,"םדה לוק" סלזיימ

 .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 15–14 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר 121
 ,ובנב םסרופ( םינפה דרשמ – לארשי תנידמ 'נ ח.א 11-06-45596 )'יח החפשמ( ש"מת ואר וז הנבות לש יטקרפ םושייל 122

 קוח לש ףקותל ותסינכ רחאל לארשיב םייקתמש תוהבא תרהצהל ךילהב הליבק הנניא ל"וחב הכרענש תיטנג הקידב( )4.8.2015
   .)םירחא םיעצמאב תוהבאה תא  חיכוהל טפשמ תיבב ןתינ יכ םא ,יטנג עדימ
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 ,ןכ לע רתי 123.ל"וחב תומיוסמ תואפרמב הקיזה תחכוה תוברל ,תיגולויבה הקיזה תחכוהל תורחא םיכרד

 לש ינשה יטפשמה ויבאכ ומיע םשריהל וגוז ןב םג לכוי ,תובאה דחא לש תיגולויבה תוהבאה חכות רשאכ

 ףיסוהל לכוי אלש םושירה דיקפ ינפב וגצוהש תוירוביצה תודועתה דוסי לע ןיסולכואה םשרמב דליה

 יתייעבו בכרומ ןועיט וק דגנ םינשה ךלהמב ולעהש תונושה תונעמהו תונעטה ףרח םהינש םושירל דגנתהלו

 ,תיטפשמה תורוהה תעיבק ךילהל שיש תויטמרדה תוכלשהה לשבש תטפושה דובכ הרבס תאז םע .הז

 עגונב קפס לכ וריסי םא םירוהה ושעי בוט דליה תבוט ןעמל ,תונוזמו תוספורטופא ,השורי יניינע תמגודכ

 רעצמלו ץומיא וצ תאצוהב החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ילמרופ ךילה תועצמאב תיטפשמה םתורוהל

  :הירבד תנקסמב איה הבתכ ךכו .יתקיספ תורוה וצ תלבקב

 תוכזל ידכ החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תונפל ןידבש בויחכ בייחתמ הז ןיאש ףא ,תאז םע

 הערכה גשות יכ דליל ףידע .תישממ תלעות ךכב תויהל הלוכי יכ המוד ,ינשה הרוהה לש םושירב

 יתבב םינתינ הנורחאל ]...[ יגולויב הרוה וניאש הרוהה יפלכ ודמעמ ןיינעב תבייחמ תיטפשמ

 דוסי לע ,טפשמה תיב לש ותעד החנ רשאכ ,"םייתקיספ תורוה יווצ" ףא החפשמ יניינעל טפשמה

 טפשמה תיבב הז גוסמ תויגוס רוריב ]...[ וצב העבוקל שיש תורוה וינפל יכ ,ול תוגצומה תויארה

 לש יניינעו ליעי רוריב רשפאל יושע ,רוריבה םויסב יתרהצה ןיד קספ ןתמו ,החפשמ יניינעל

 תבוט לש הייאר ךותמו סוטטס לוציפל ששח אלב ]...[ הרקמו הרקמ לכב תוכורכה תוביסנה

  124.דליה

 ,ןיינעו רבד לכל תורוה יסחי םה דליהו גוזה ןב לש םהיסחיש הרורב תיטופיש העיבק קר ,רמולכ

 הנעמו הנעט לכ דיתעב םוסחל החוכב ,םירומג תורוה יסחי םה יגולויבה ויבא םע ויסחיש יפכ קוידב

 ןיא ךכיפל .דליה תבוט םע דחא הנקב הלועה רבד ,ןיינעו רבד לכל תרכומ תיטפשמ תורוה הניא וז תורוהש

 ןתייש יטופיש ילמרופ ךילה לכ טוקנל אלב ןיסולכואה םשרמב דליה לש ימתסה ומושירב קרו ךא קפתסהל

 ךשמה ךרוצל 125.םיכלוהו םימקרנ רעצמלש וא רבכמ הז לעופב םימייקה תוהבאה יסחיל אלמ ףקות ןתמ

 רשפא יאו ,קקוחמה ידיב ךילהה תרדסהל ןיתמהל שי היפלש לברא תטפושה דובכ לש התעד הבושח וננויד

 ידיב אשונה תרדסהל דע ,התטישל ,ךכיפל .ןנד הריתעה תרגסמב תיטופיש הקיקח תועצמאב תאז רידסהל

                                                

 תוקקזיה-יאבש האילפה תא .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 18–16 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע 123
 תטפושה תעדל .וניד קספל 1 'ספב ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה דובכ דדיח תיטפשמה תוהבאה תחכוה םשל תיטנגה הקידבל
 ךכ לע ואר ,הרזה הדילה תדועת וא ש"מהיב וצ ךמס לע שורדה יטנגה רשקה תחכוהב םג קפתסהל ןתינ ,תויח )זא הראותכ(
 ,ובנב םסרופ(  הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ טממ 32901-05-14 )א"ת החפשמ( ש"מת ואר לשכש הזכש ןויסינל .הניד קספל 1 'ספב

 םיעבותל רשפאל שי ךכיפל .תורבתסהה ןזאמ איה השורדה החכוהה תדימ ובש ,יחרזא ךילה איה תוהבא תעיבת( )9.9.2014
 בושו .)םתוהבאב ריכהלו םתעיבתל רתעיהל שי יכ תורהצהה תא ושיגהש םידעה תועצמאב טפשמה תיב תא ענכשלו תוסנל
   .)7.8.16 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 32901-05-14 )א"ת( ש"מת הנורחאל

 תלעותה לע .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 43 ,37–26 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע המאתהב ואר 124
 ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר תיטפשמה תורוהה ירשקב ריכמה יתרהצה דעס תלבקו טפשמה תיבל היינפמ חומצל היושעה הברה
   .ןארבו'ג )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 27 'ספב ,57 ש"ה

 דולייל דמעמ תיינקה ךרוצל דולייה ןיבל גוזה ינבמ דחא ןיב תיטנגה תוהבאה תחכוה תשירד – וז הלופכ תיטופיש הנבותל 125
 ןב תא םג םושרל הז חוכמ תורשפאלו ,תיטנג הקידב לש העוציבב אקווד יחרכה ךרוצ ןיא יכ םא ,ןיסולכואה םשרמב ומושירו
 ןייטשניבור )זא םראותכ( םיטפושה .תויחו לברא )זא ןראותכ( תוטפושה ומיכסה – יתקיספ תורוה וצ תועצמאב ינשה גוזה
 קספל 3 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע המאתהב ואר .היינשה העיבקה לע וקלח ךא הנושארה העיבקל ומיכסה רצלמו
 תועדה יתש לש ןתובישח לשב .רצלמו ןייטשניבור ,תויח )זא םראותכ( םיטפושה לש םניד יקספבו לברא תטפושה לש הניד
 ןיינעב ורמאנש תונושה תועדה םוכיסל .1ד קרפב ןלהל תוכיראב םהירבדב ןודל שקבא ונלש ןוידה ךשמהל תונורחאה תוקלוחה
  .6 'ספב ,123 ש"ה ליעל ,טממ ןיינע ואר
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 תורוהל תיגולויב תורוה ןיב ןיחבהל ילבמ "תיללכ" תורוה ןיסולכואה םשרמב םושרל ןתינ קקוחמה

  126.יטפשמה הרוהל יגולויבה הרוהה ןיב ןיחבהל רשפאיש עדימ לולכל ךרוצ לכ אלב םג ,תיטפשמ

 יתב ושעי בוטש לברא תטפושה דובכ לש הנושארה התעיבק םע ינא םיכסמש ןייצא םירבדה ילושב

 ידוחיי רשקהב יביטוטיטסנוק תורוה וצב שמתשהל תלוכיה ןיינעב קקוחמה הפ אצומל וניתמי םא טפשמה

 תורשפאה תא לוכו לוכמ ינא ללוש תאז םע 127.תיטופיש הקיקח תועצמאב וז היגוס רותפל ןתינ אל יכו ,הז

 הרוהל יגולויב הרוה ןיב ןיחבהל ילבמ תיללכ הרוצב ןיסולכואה םשרמב תורוה םושיר רבדב התלעהש

 ,ידועיי םשרמ וא סקנפ תרגסמב דבלב תיטפשמהו תיגולויבה תורוהה תא דעתל התעצה ףרח ,תאז .יטפשמ

 יביטמרונה ןוידב טרופיש יפכ ,ימעטל .ןיסולכואה םשרממ ,דרפנב יכ םא ,דצל להנתהל ,התעצהל ,רומאה

 םשרמ לש תכלוהו תכשמנה הקיחשה ,יטופישה תורוהה וצ תונורתיב .1.ד קרפב ןמקל ךורעא ותואש

 .ייניעב דואמ תיתייעב ,דבלב םינותנ דוביע יכרוצלו יטסיטטס קרו ךא לוכיבכ אוה םושירהשכ ,ןיסולכואה

 םשרמב םושירה יפ לע תעבקנה תיטפשמה תואיצמה ןיבו תיגולויבה תואיצמה ןיב רבוגו ךלוהה לוציפה

 תידוהי הנידמב םידלי–םירוה ירשקל שיש רתוי הבחרהו הקומעה תועמשמה תא רערעמ ןיסולכואה

 יזכרמ ןקחש ןיידע איה תיגולויבה-תיעבטה תורוהה רבדב היתונבותו תידוהיה הכלהה הבש ,תיטרקומדו

 תורוהה םושיר לש רשקהב תוחפה לכל ,ןכ לע רשא .יתרבחה טביהב ןהו יטפשמה טביהב ןה דואמ

 תיטפשמה תורוהה ןיבו תיטנג-תיגולויבה תורוהה ןיבש הקיזה תא רמשל ץמאמ לכ תושעל שי ,תיטפשמה

 .םשרמב תמשרנה

 תישממה תלעותה ןיינעב רואנ )זא הראותכ( תטפושה דובכ םע םיעד ימימת ויה לוכה אל םלוא

 קרו ךא עבקית וז רשאכ יאדו ,תיטפשמה םתורוה תעיבקו טפשמה תיבל היינפמ םירתועל חומצל היושעה

 ץומיא וצ תלבק תועצמאב תילמרופ תיטפשמה םיסחיה תכרעמ תא רידסהל ידכ ,יטנגה דוסיה ךמס לע

 תורמסמ עובקל ןיא ,ןארבו'ג )זא וראותכ( טפושה דובכ תעדל ,אסיג דחמ .יתקיספ תורוה וצ רעצמלו

 .תיטנגה תורוהה חכות רשאכ אלא יתקיספ תורוה וצ תתל יאשר וניא טפשמה תיב היפלש העיבקב

 אלה ףסונה באהמ יתקיספ תורוה וצ רעצמלו ,ץומיא וצ תשירד יכ הנבותה רואל אוה עיגה וז הנקסמל

 םלוא 128.ןימה ותואמ גוז ינב םה וז השירדמ םיירקיעה םיעגפנה לעופב ןכש ,ןויוושל תוכזב תעגופ ,יטנג

 םילאוסקסורטה תוגוזב םג הז ךילהל הנידמה לש ההזה התשירד לשב ודיצב ורבוש הז ןועיט ימעטל

-דח םה הז ךילהל םישרדנה תוגוזהמ טעמ אלש אוה ןוכנ םנמוא .ל"וח תואקדנופב םדלי תא ודילוהש

                                                

  יניינעל  טפשמ תיבב הרז הדיל תדועתב וא רז ןיד קספב הרכה לש הרורשא ךילה תשירדב ךרוצ לכ ןיא ,התעדל ,הזל המודב 126
 וז ותשירד לע .לברא תטפושה לש הניד קספל 6 'ספ ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר .רצלמ טפושה דובכ שרודש יפכ החפשמ
    .הניד קספב םש ואר רצלמ )זא וראותכ( טפושה דובכ לש

 הז גוסמ ךילה לכל עגונב טרופמו רדוסמ ,שרופמ ןפואב ורבד תא רמאיש הז אוה קקוחמהש יואר םירבדה עבטמ" :הנושלכו 127
 6–4 'ספב ,םש ואר ."תיחכונה הריתעה תרגסמב תאז תושעל ןוכנ הז אהי אלו הקיקחב הרדסה בייחמ וז היגוס לש הנורתפ ]...[
 .לברא תטפושה לש הניד קספל

 טפשמב תמייקה תינבומה הילפהה לע ןועיטה לש רישי ךשמה תוארל ןתינ ןארבו'ג )זא וראותכ( טפושה לש תרוקיבב 128
 שרדנ וניאש רבד ,דליה לש םייטפשמה םירוהכ םתרכהל יאנתכ םיינימ-דח תוגוזמ קרו ךא "תורוה ןוישיר" ךירצמה ,ילארשיה
 ואר וננויד אשומ ןידה קספב רתוי הבר תודקמתהלו ןיינעב יללכה ןועיטל .ילאוסקסורטה אוה שקבמה גוזה רשאכ רקיעו ללכ
 ,"םידושח םירוה" יעלק ;)2010 ,תכרוע גרומ רמת( 389 ילארשיה טפשמהו דליה תויוכז "תורוה ןוישר" רגירט יבצ המאתהב
 .65 ש"ה ליעל
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 129.הלוספה הילפהה ןועיט לש וצקוע לטינ ךכבו ,יתוכיא אלו יתומכ לדבהב רבודמ ,יתעדל םלוא ,םיינימ

 הלוככ הבור התלוחת לשב ןויוושל תוכזב תעגופ תיטנגה החכוהה תשירד םג יכ עבוקו אוה ךישממ םלוא

  .ןושארה ונועיטמ ,ימעטל םג ,רתוי בר וחוכש ןועיט ,ןימה ותוא ינב תוגוז לע

 תיטנגה תורוהה תחכוהב חרוכ לכ אלב יתקיספ תורוה וצ ןתיל טפשמה תיב לש וחוכב ,ותטישל

 ביט והמ ,תיתימאו הנכ תורוהב רבודמ םא ופוגל הרקמ לכ לש תינטרפ הניחבב קפתסהל ןתינו ,אקווד

 תיב לש ותעד החנ םא .הרקמה תוביסנב דליה תבוט יהמו ,דליה ןיבל םייגולויב אלה םירוהה ןיבש רשקה

 םירידנ םירקמב .תיטנג הקידב לש המויקב ךרוצ לכ אלב ףא שקובמה תורוהה וצ תא ןתיל ודיב ,טפשמה

 שורדל טפשמה תיב לכוי ,דולייל תאשונה םאה ןיב תיטנג הקיז לש המויקל ששח הלעי םהבש ,דבלב

 תריצקבש רגיצנד טפושה דובכ תושעל לידגה ,אסיג ךדיאמ 130.וז תירוה הקיז תלילשל תופסונ תוחכוה

 םושירה היפלש רואנ )זא הראותכ( תטפושה דובכ תעד תא לבקל ןיאש עבק ,הבר תוצרחנב יכ םא ,רמואה

 רתווית םילשמ ילמרופ ךילה לכ אלבו ,יטנגה הרוהה וניאש גוזה ןבל רבד הנקמ וניא ןיסולכואה םשרמב

 ,ותטישל .רורב אל היהי דליה יפלכ יטפשמה דמעמהו ,ריוואב היולת דליה ןיבו וניבש םיסחיה תכרעמ

 ךרוצ לכ ןיאו ,ןיינעו רבד לכל יטפשמ דמעמ תונקהל ידכ וב םושירב ידו ,לוכה תוזח תניחבב אוה םשרמה

 רוזחא ולא תועד דענמב רתוי םיבחרנו םיקימעמ תרוקיבו ןוידל 131.ןיינעב ףסונ יטפשמ ךילה תטיקנב

 .רמאמה לש ה קרפב ,ןמקל קוסעל

 גוז ינבב טפשמה תיב קסע החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ןכמ רחאל ןתינש ןושארה ןידה קספב

 תועצמאב ל"וח תואקדנופ ךילהב םדלי תא ואיבהשו םינש המכ הז םיפתושמ םייח םילהנמה םיאומוה

 דחא לש וערזב התרפוהש תימינונא תמרותמ הלבקתנ המחרב הלתשוהש תיציבה .תיאקירמא תיאקדנופ

 היבאכ טפשמה תיבב רכוה אוה החוכמש תומקר תקידבב החכוה יטנגה באה לש תיטנגה תוהבאה 132.םהמ

 ץעויה .יטנגה באה וניאש גוזה ןב לש תפסונה תוהבאב םג ריכהל השירדב התייה םתריתעו ,יטפשמה

 העדוה רסמ דגמ-טממ ןיינעב התייהש תוחתפתהה רואל ךא ,םתשקבל הליחתב דגנתה הלשממל טפשמה

 דבועהו ליאוה .ריקסת תלבקב ךרוצל ףופכב הז ךילהב יתקיספ תורוה וצ ןתיל ןתינ היפלו ,המילשמ

 יצרא-םינפ תואקדנופ ךילהב הרוקש יפכ ,תמדקומ תורכיה םינימזמה גוזה ינב תא  ריכמ וניא ילאיצוסה

 .רתוי הבחר הקידב שרודה הזכש ריקסת תכירעב ךרוצה לשב רתוי בר ןמז ךוראל ךילהה לולע ,לארשיב

 הדמעה לע ןהו דגמ-טממ ןיינע לע ןה ותערכהב טפשמה תיב ךמתסה ,ןיינעב תרדוסמ הקיקח רדעיה לשב

 תורוה וצ ןתמב קפתסהל ןתינש לוכה לע םכסומ היפלש ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויה לש תנכדועמה

 ןיא יכ עבוקו םירבדה חתפב טפשמה תיב םידקמ ךכיפל .ריקסתב ךרוצב ןודל אלא ול רתונ אלו ,יתקיספ

                                                

 לכ טפשמה תיב ינפב החנוה אלש הרובסה ,תויח )זא הראותכ( תטפושה תדעוצ הז ייניעב יתייעב ןועיט תייחד לש ףסונ ןוויכב 129
 השק ךכלו ,ןימה ותואמ גוז ינב םה ל"וח תואקדנופ ירדסה לעופב םילח הילעש תיזכרמה הצובקה יכ תדמלמה תיתדבוע תיתשת
  .הניד קספל 3 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר ,םיינימ-דחה גוזה ינב לש תיתאצות הילפה רבדב ןועיטה תא לבקל

 .ןארבו'ג )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 37–36 ;15–2 ,1 'ספב ,םש 130
 )זא הראותכ( אישנל הנשמה 'בכ תעדב הדדיצו תויח תטפושה הבש וז הדוקנב .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 4 'ספב ,םש 131
 – יתקיספ תורוה וצב – המיאתמ תיטפשמ ךרדב ונגעי םא םירתועה ושעי בוטש ,רגיצנד טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכו רואנ
 .תויח תטפושה לש הניד קספל 2 'ספב ,םש ואר .םיפסונ םימעטו דליה תבוט לשב הלופכה תיטפשמה תוהבאה תא

 .36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע 132
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 ותעד לוקישל ןותנ ןיינעה יכו ,הז רשקהב יתקיספ תורוה וצ ןתמל ןיא ותלב יאנתכ ריקסת לבקל הבוח לכ

   133.טפשמה תיב לש ידעלבה

 רוקמכ םימכסהה קוחמ ,ל"וח תואקדנופ ,ןנד ןודנל שיקהל ןתינש אוה הלעמ ויקומינ תרגסמב

 לש ותקיז תא קתנל הנושארבו שארב דעונ תורוהה וצ יכ קיסהל ןתינ קוחל רבסהה ירבדמ .דבלב הארשה

 האצי תאשונה םאה ןכש ,ללכ יטנוולר וניא ןנד ןודנבש רבד ,םינימזמה םירוהל וסחיילו תדלויהמ דולייה

 .ךילהל הסנכנ םרט ,הבש דעסה ידיקפו החוורה תועורז לע ,הנידמה וליאו ,תורוהה תנומתמ רבכמ הז

 ןימזהל ךרוצב רושקה לכב תיטפשמה האצותב ינוש ףא ררוג ךילהה עוציבב תיתוהמה תונושה ,ומעטל

 תוושה ,תשקובמה תיטפשמה תוהבאה לע תודמלמה תובר תוחכוה שי טפשמה תיב קיתבו ליאוה .ריקסת

 דוסי לע עובקל חרכה ןיא ,טפשמה תיב לש האלמה ותעד לוקישל אליממ ןותנ רבדהו ליאוהו ,ריקסתל ךרע

 דחא הנקב הלוע ףא וז הנקסמש טפשמה תיב ןייצמ םירבדה םויסב 134.תשקובמה הקיזה תא דבלב ריקסת

 אוהש הדומ הלשממל טפשמה ץעויה ףאש ,ריקסתה תלבק לש לברוסמו ךורא ךילה תעינמב דליה תבוט םע

 .םהמ דחא לש תיטפשמה הרכהה-יאב םידדצה ןיב ןויוושב עוגפל אלש ןוצרבו ,בר ןמז ךראי

 ןיינעב םיפסונ ןיד קספ ינש ונתינ 2014 יאמ שדוחב רבכו ,הז ןיד קספ ןתינ זאמ םיישדוח ופלח אל

 תלבק לע תורוהל הבוח ןיא ל"וחב השענש תואקדנופ ךילה תרגסמב היפלש הנבותב םה ףא םידדצמה

 ,םיינשה ןיבמ טרופמהו ףיקמה ןידה קספב דקמתא 135.יתקיספ תורוה וצ ןתמל ןיא ותלב יאנתכ ריקסת

 תורוה וצ ןתמ תועצמאב גוזה ןב לש תיטפשמה תוהבאב ריכהל ןתינש םכסוה םנמוא ובש ,.ד.א.מ ןיינע

 ,ריקסת שיגהל ךכל ימדקמ יאנתכ הלשממל יטפשמה ץעויה תשירד לע הבסנ תקולחמה ךא ,יתקיספ

 רדסוה םרטש ךכ לע דמע טפשמה תיב .לוכו לוכמ הל ודגנתה םיעבותהש השירד ,הנשל בורק ךוראל יושעה

 יאנת אוה ריקסתב ךרוצה םא ץ"גבב ערכוה םרט ןכו ,יוארו ןוכנ היהש יפכ ,הקיקחב ל"וח תואקדנופ ךילה

 ותייטנל רשק לכ אלב ,ריקסתל סחיימ אוהש הברה תובישחה ףרח .שקובמה תורוהה וצ תלבקל ןיא ותלב

 ךרצנ אוה ןיא ךא ,ץומיאה ךילהב ץוענ ורוקמש אוה רבוס ,יטפשמ הרוהכ רכומ תויהל שקבמה לש תינימה

  .וז ךרד לע אלש תיטפשמה תורוהה תעיבקב ,ןנד ןודנבכ ,רתוי בחרה רשקהב חרכהב

 הז ךילה ,דליה ןעמל תורישה םויכ ןותנ הבש םירסחה םינקתבו המוגעה תואיצמב ,ןכ לע רתי

 הניאש ,דואמ תיתייעב תואיצמב םינימזמה םירוההו דולייה םייוצמ ותלבק דעו ,םינש המכ ךוראל לולע

 וצמ דבלב הארשה לבקל ןתינ ודידל יכ תושרופמ אוה עבוק ךכיפל .דליה תבוט םע דחא הנקב הלוע

 ךרוצ םא ,צ"גב קספ אלשמ" םלוא .ובקע לע ךורכה ריקסתב ךרוצה לע םימכסהה קוחב עובקה תורוהה

 ,הב תונעל ןאכבש טפשמה תיבל החותפ הלאשה תא ןווכמ תנווכב אוה ריתוה ,ואל םא ריקסתב שי

                                                

  .49 'ספב ,םש 133
 ינב לש הלופכה תוהבאב יתקיספ תורוה וצב ריכהש ,והילא טפושה ידיב ונתינש םיפסונ םימוד םימידקתל .62–60 'ספב ,םש 134
 וצ( )14.12.2014 ,םסרופ אל( ש"מעויה 'נ .ש.או .כ.מ 14253-10-14 ש"מת לשמל ואר ,ריקסתב ךרוצ לכ אלב ףא ,םיאומוהה גוזה
 החוורה דרשמ 'נ .ל.גו .ל.א 36474-03-15 ש"מת ;)ריקסתב ךרוצ לכ אלב דולייה תדיל רחאל םינש עברא םג ןתניהל לוכי תורוהה
 .ינש טפושה ידיב ןיינעב ןתינש ףסונ ינכדע ןיד קספ ןייצא םירבדה ילושב .)27.7.2015 ,םסרופ אל( א"ת-םייתרבחה םיתורישהו
 ד"ועל הדומ ינא .)29.7.2015 ,םסרופ אל( א"ת-םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ .ח.ש.או .ח.ש.נ 62950-02-15 ש"מת ואר
 .ומסרופ אלש ולא תוטלחהמ םיקתעה יל האיצמהש ,דנפלג הירוטקיו

 ןיינע :ליעלו ןלהל( )8.5.2014 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ .ד.א.מ 13-08-4355 )א"ת החפשמ( ש"מת ואר 135
 ,ובנב םסרופ( ביבא לת החוורהו הדובעה תכשל - הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 50794-01-14 )א"ת החפשמ( ש"מת ;).ד.א.מ

  .)ינולפ ןיינע :ןלהל( )27.5.2014
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 דגמ-טממ ןיינע לש ותאירק טשפ ,ותטישל 136."גרדמה הלעמב ןחבית התעד רשא הנושאר האכרע תניחבב

 שרדיי םהבש םירקמ שי – תוביסנ-יולת אוה רבדהו ,דבלב תירשפאכ ריקסתל תוקקזיהב ךרוצה תא הלעמ

 תומיוסמה תויארב יד אלא ,וזכש תיטמוטוא הבוחב ךרוצ לכ ןיא םירחא םירקמב וליאו ,ריקסת

 אלא וניא ריקסתה ,ןיינעב תושרופמ ורבד תא רמא אל קקוחמה דוע לכש אוה םכסמ ךכיפל .תומייקה

 ףיסומו .ל"וח תואקדנופ ירקמ לכב וזכש הבוח לכ ןיא ךא ,ךרוצה תעב קר וב רזעיהל שיש רזע ילכ תניחבב

 תטפושה אישנל הנשמה ירבד לע ךומסל םילוכי ,ינא םג ,והילא טפושה 'בכ םג ונינשו..." :עבוקו אוה

 םינוכנ ל"וח תואקדנופ ןיינעל קוח ןיאב יתעדל...]דגמ-טממ ןיינע[ 566/11 צ"גבב רואנ ]זא הראותכ[

 137."ריקסת תשירד ןיינעל םג םיבייוחמה םייונישב םירבדה

 רחאל קר ןיינעה תא ןוחבל םעט ןיא ודידלו ,דליה תבוט טביה תא רוקסל אוה הנופ וקספ םויסב

 םירבוע תאישנ ךילהב וא ץומיא יכילהב תאז השוע הנידמה ןיאש ךרדכ ,םידעוימה וירוהל דליה תריסמ

 ויתוביסנו הרקמ לכ אלא ,"יטמוטוא" השעמכ ריקסתל השירדה תא אוה החוד ךכיפל .יצרא-םינפ

 אל .ותוא תורתיימה תויאר וינפל תוחנומ רשאכ ריקסתה תשירד לע רתוול טפשמה תיב ידיבו ,תודחוימה

 תדמוע הניאש הבוח ,ריקסת םעפ רחא םעפ הכירצמה הנידמה תדמע לע המת טפשמה תיב ,וז ףא וז

 .ויתובא ינש םע הבוט םיסחי תכרעמ םייקמ אוהו ,תיבב רבכמ הז לדג דליהש םוקמב ,רשיה לכשה ןחבמב

 ךרוצ לכ ןיאו ,טפושה ינפב םייקה תויארה רמוחב קפתסהל ןתינ ול םימודבו ןנד ןודנב ,ןכ לע רשא

  138.שקובמה תורוהה וצ ןתמ םשל ריקסתב

 םלועה ריוואל םדלי תא םיאיבמה גוז ינב לש םחוכ הפיש אופא םידמל ונאצמנ ,ןיינע לש ורוציק

 יצרא-םינפ ךילהב תאז םישועה גוז ינב לש םחוכמ ,םיאומוה םה םלוככ םבורש ,ל"וח תואקדנופב

 םיאומוהה גוזה ינב ןכש ,תאז .דבלב םילאוסקסורטה ,וזה תעל ,םה קקוחמה תרזג לשבש ,לארשיב

 םה םילוכיו ,דבלב םהמ דחא לש החכוהב ידו ,דולייה לא םהינש לש תיטנגה םתקיז תא חיכוהלמ םירוטפ

 ףא תומיוסמ תועדלו ,יתקיספ תורוה וצ תועצמאב ןיסולכואה םשרמב םייטפשמה וירוה ינשכ םשריהל

 תפסונה התוהמיאב תיטפשמה הרכהה תא לבקל ולכוי אל םילאוסקסורטהה וליאו ,ריקסתב ךרוצ לכ אלב

   .ותלבקל ימדקמ יאנתכ ריקסת עוציבו תורוה וצ תלבק אלב ,תיטנגה םאה איה רשאכ םג ,םאה לש

                                                

 הבוח ןיא ינפבש הרקמב יכ הרובס ינא"( 17 'ספב ,םש ,ינולפ ןיינע ואר המוד הנקסמל .44 ,34–32 'ספב ,םש ,.ד.א.מ ןיינע 136
 טפושה לש ותעד לוקישל ןותנה ןיינע הניה ריקסתה תנמזה יכו יתקיספ תורוה וצ ןתמל יאנתכ דעס ריקסת תלבק לע תורוהל
 .)"תומיאתמה תוביסנל םאתהב ןידב בשויה

 הניד קספב הלוע ל"וח תואקדנופ לש רשקהב ריקסתב ךרוצה רותייל ףסונ קומינ .58–51 'ספב ,135 ש"ה ליעל ,.ד.א.מ ןיינע 137
 ובש תיסחי םדקתמה בלשה ןיבו ילארשיה ךילהב ריקסתה עוציב בלש תוינושאר ןיבש יתוהמה לדבהב ץוענהו קילג תטפושה לש
 רחאל לארשיל עיגמ ןיטקה ל"וחב םיעצבתמה תואקדנופ יכילהבו רחאמ" :הנושלכו .ל"וח תואקדנופ תרגסמב וז הקידב תישענ
 הרז הנידמב ןיד קספ ןתינ ללכ ךרדב ףאו ,םידעוימה םירוהה לש םדלי וניה ןיטקהש תעד תווח שיו תואקדנופה םכסה קדבנש
 יכילהמ יתוהמ ןפואב םינושה ,ולא םיכילהב תיחרכה הנניא ריקסתה תלבק יכ הארנ ,ןיטקה לש תורוהה ירשק תודוא
 .23 'ספב ,135 ש"ה ליעל ,ינולפ ןיינע ואר ."לארשי תנידמב םיעצבתמה תואקדנופה

 לע תורוהל טפשמה תיב לע הבוח ןיא היפלש ,המוד הנקסמ הקיסמ םנמוא קילג תטפושה .85–67 'ספב ,םש ,.ד.א.מ ןיינע 138
 תא איה הלעמ הירבד םויסב ,םלוא .ש"מהיב ינפב ואבויש תורחא תויאר ךמס לע םג העיבתב עירכהל ןתינ אלא ריקסת תלבק
 תסחייתמה יתקיספ תורוה וצ ןתמל העיבת לכ יבגל תורמסמ עובקל ידכ וז יתערכהב ןיא שגדויו" :האבה הרהזאה תראה
 – ןיטק ותוא לש תיטרקנוקה ותבוט – לעה ןורקע תא העיבתו העיבת לכב לוקשל שי אלא ,ל"וחב וכרענש תואקדנופ יכילהל
 המוד תיתקיקח העצהל .29 'ספב ,םש ,ינולפ ןיינע ."ואל םא ריקסת תשגהב ךרוצ שי םאה ןוחבל שי לעה ןורקע ותואל סחיבו
 ינש לש תיטנגה תורוהה החכוה םא היפלו ,דבלב תילאוסקסורטה תויגוזב יכ םא ,םייקה קוחה ןוקיתב איה ףא תדדצמה
 ידע כ"ח לש קוחה תעצה תא ואר ,ריקסת תלבקב ךרוצ לכ אלב יתקיספ תורוה וצ לבקל ידכ ךכב יד היהי ,םידעוימה םירוהה
–ד"עשתה ,)ילאיצוס דבוע ריקסת – ןוקית( )דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח תעצה ,1930/19/פ לוק

2013, www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1930.rtf.  
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 יתקיספה תורוהה וצ לש תונורסחהו תונורתיה .ד

 תונורתיה .1 

 תיטפשמה תורוהה תא עבקיש רדוסמ יטופיש ךילה לש ומויק .1.1

  ,יטוקאה ךרוצה לע רמואה תריצקב דומעל שקבא ,יתקיספה תורוהה וצ תונורתי תא הנומה ,הז קרפ-תתב

 תועצמאב תשקובמה תיטפשמה תורוהב ךילה לש ופוסב ריכיש רדוסמ יטפשמ ךילה לש ומויקב ,ימעטל

 ךא ,דבלב יביטרלקד-יתקיספ תורוה וצ ןתמב רבודמ רשאכ םג םיפי םירבדה .וצה ןתמ – שקובמה דעסה

 לכ לש ורדעיהל םינוכנ ולא תונורתי .יביטוטיטסנוק תורוה וצ ןתמב רבודמ רשאכ םייתעבש םה םינוכנ

 לכ טוקנל אלב ,תאז .ןיסולכואה םשרמב דליה לש ימתסה ומושירב קפתסמה רודסו הנבומ יטופיש ךילה

 ,םירתועה יפמ תחא אל הלעש יפכ ,תורוהה ירשקל אלמ יטופיש ףקות ןתמ ןתייש יטפשמ ילמרופ ךילה

 ,ןכאו .דבלב די רחאלכו ימוג תמתוחכ שקובמכ טפשמה תיב ידיב דעסה ןתמב רבודמ רשאכ ןיפולחלו

 ךרוצה אוה תינולפ ץ"גב ןיינע לש תבאוכה תישונאה הגסהמ ,יתעדל ,רתויב בושחהו יזכרמה חקלה

  .םקרנה ינוירפ ךילה לכ לע חקפל יטוקאה

 תינדפקה תרוקיבה טבש תחת ןתרבעהו ןידכו תדכ ךורע הזוחב תומכסהה לש ןנוגיע בויחב תאז לכ

 ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה תמגודכ ,תיביטרטסינימדא הדעו תועצמאב הנידמה לש

 םינושה םינוידב התלעהו הבשו התלעה הנידמה .טפשמה תיב ןתייש יטופיש רושיא תועצמאב ןיפולחלו

 ,ינוירפ ךילה לכב ןוחבל שי םתואש ,דליה תבוט הנושארבו שארבו ,םיירוביצ םיסרטניאו תוששח ללש

 תא ןוחבל ,וללה תויורשפאה יתשמ תחאב ,הנידמל תורשפא ןתמ קר ךכיפלו ,םירבוע תאישנ ךילהב רקיעב

 ןועטל יתשקיבש יפכ ,ימעטל 139.ולא ןיעמ תונעמו תונעט ,םצמצל רעצמלו ,עונמל לכוי םקרנה םכסהה

 תפפכהמ אלא סונמ ןיא ,םייטרפ ןוירפ ימכסה לש םפקותב ריכהל ונא םיצפח םא ,םימדוק םירקחמב

 םיכרעל תרחא וא ךכ םלועה ריוואל םדלי תא איבהל םידדצה ידיב ןתינה יטרפה םיזוחה שפוח

 דליה תויוכז הנושארבו שארבו ,ךילהל םינושה םידדצה תויוכז לע הרימשכ ,םינוש םייתרבח םיסרטניאלו

  140.דלוויהל דיתעה

 ךילה להנל טפשמה תיב לש ותלוכי אוה יתקיספה תורוהה וצב םולגה ןושארה טלובה ןורתיה

 ךילהל םינושה םידדצה תויוכז לע ותדימעב ,םידדצה תונעמו תונעט תא ותעימשב ,הנבומו רדוסמ ,יטופיש

 ויתויוכז תרימשו דליה תבוט תנירטקוד תא ותניחבב רקיעבו םהלש םינושה םיסרטניאה לע ותרימשבו

 ץומיאה וצ ןתמ ךילהל יתקיספה תורוהה וצ ךילה דואמ דע המוד ,השעמל הכלה ,ךכב .תונושה תוידיתעה

 םשל ןיא ותלב יאנתכ ריקסת תלבק ךירצמ ףא םיטפושהמ קלח תעדלש ,יטופיש ךילה םימייקמ םהינש –

 ךילהה תא ומזיש םירוהה לש תיטפשמה תורוהב הרכההו ץומיאב םימדוקה וירוהל הקיזהמ דליה קותינ

                                                

 עוגפל יושע רבדה )מ"י – ש"מעויה( עבתנה לש ודידל..."( 44 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינעב אבומה אבה ןועיטה תמגודכ 139
 הנידמה לש ילאמינימ ולו חוקיפ אלל טעמכ יטמוטוא ןפואב עבקת תיגולויב הניאש תורוה רשאכ ןיטקה תבוטב םוי לש ופוסב
 .)"ןיטקה תבוט הנחבנש ילבמו

 ךא תיטפשמ תורוה תננוכמכ תימכסהה תורוהב הרכהב ךרוצל תינולפ ץ"גב ןיינע לש המוצעה ותמורת תכרעהלו תרוקיבל 140
 ,29 ןידה ךרוע "הזוח ואיבת ?דלי םיצור" תילגרמ לאקזחי ואר הנידמה ידיב תחקופמו תרדוסמ הרוצב השענ רבדה רשאכ קרו

   .13 ש"ה ליעל ,"תורוה םינוב אל הככ" תילגרמ הבחרה רתיבו )2015( 103
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 תורוהה תא רוציל הזכש הנבומו רדוסמ ךילה לש וחוכב קר .רמאמב ונד םהבש םינושה םירשקהב ינוירפה

 השענ ךילההש אודיו בגא הנידמה ידיב תכלוהו תמקרנה תורוהב תימשר הרכה ןתמו תשקובמה תיטפשמה

 קיזמ וניאו ינעגופ אוה ןיאש אודיווב רעצמלו ,ול םינושה םידדצה רובע רתויב תיבטימהו הנוכנה הרוצב

  141.םהמ דחאל

 ןויווש .2.1

 ןיב תוושהל ,תיטוקאה יכ םא ,השימגה ותלוכי אוה יתקיספה תורוהה וצ לש דואמ בושח ףסונ ןורתי

 – םירדגמ .דחאכ םייצרא-םינפו םיימואל-ןיב ,םירבוע תאישנל םימכסה יכילהו החפשמ ינבמ ,םירדגמ

 תוהמיאה תשיכר ךילהל ןימזמה באה ידיב תיטפשמה תוהבאה תשיכר ךילה תא תוושהל ותלוכי

 םושמ דוחייב בושח רבדה .תילאוסקסורטה תויגוזב םירבוע תאישנ ךילהב הנימזמה םאה ידיב תיטפשמה

 תושעל שרדנ וניא רבגה וליאו ,תיטפשמה ומיאכ תרכומ תויהל ידכ דליה תא ץמאל םאה תא ךירצנ םאש

 איהשכ דוחייב ,דולייה םע הלש רשקב יפוד ליטמו םאב עגופ רבדה 142,תיטנגה ותוהבא תחכוהב יד אלא ןכ

 ינב לש םתלוכי תאוושה – החפשמ ינבמ 143.הלש הדלי תא ץמאל ךרוצב דרוסבא רצויו ,תיטנגה םאה םג

 הנושארבו שארבו ,םינושה ןוירפה יכילהב גוזה ינב ינש רובע תיטפשמ תורוה שוכרל םילאוסקסורטה גוז

 םירכומ תויהל םה ףא םישקבמה ,יבסל–ומוה גוז ינב ינשו ,םירבוע תאישנל םימכסה לש ךילה תועצמאב

 םא וזה תעל ירשפא וניא רחא יטפשמ ךילה לכש ןייצל רתומל אל .דליל םייטפשמ תוהמיא וא תובא ינשכ

 תוגוזל קרו ךא םידעוימ ותוא םייסמה תורוהה וצו הז ךילה ןכש ,יצרא-םינפ םירבוע תאישנ ךילהב רבודמ

 .דליל הנמואו ץומיא תמגודכ ,וזה תעל ,םייק יתלב טעמכ דע בכרומו השק אוהש וא םילאוסקסורטה

 היתועורז לע הנידמה תונדשח – םייצרא-םינפו םיימואל-ןיב םירבוע תאישנל םימכסה יכילה

 תוערכהל ועיגהש םיכילהה לכב טעמכ תינבומו תיטנרהניא איה ל"וחב םישענה ולא םיכילה יפלכ תונושה

 .םלועה ריוואל םדלי תא איבהל וז םיתחתח ךרדב ורחבש םיינימ-דח תוגוזב רבודמשכ יאדו ,טפשמה תיב

 םעפ .םירבדה ינפ םה ולא חרכהב אלש ףא ,םיידימ םידושחל םינימזמה םירוהה השעמל הכלה וכפה ךכב

 תא ,םינימזמה םירוהה תא רוקחל תורשפאה הנידמל הדמעש רחאמ יכ םיטפושה םיעבוק םעפ רחא

                                                

 ךכ"( 102 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע לשמל ואר הזכש רדוסמ ךילה לש ומויק תובישחב תודדצמה תויטופישה תועיבקל 141
 תא רצויו ריכמה רדוסמ יטפשמ ךילה םייקל ךרוצ שי יכ ליעל ]ץומיאה קוחו "תואקדנופ"ה קוח[ םיקוחה ינשמ דומלל ןתינ
 תעיבקל העיבתו ץומיא ךילה[ םירקמה ינשב"( 56 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע ;)"םהידליל םירוהה ןיב תורוהה רשק
 ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע ;)"תויפיצפסה תונעטה אולמ תניחבו ןועיט תוכז םידדצל וב רדוסמ יטפשמ ךילהב רבודמ ]תוהמיאה
 רשק תא רצויו ריכמה רדוסמ יטפשמ ךילה םייקל ךרוצ שי ]ץומיאה קוחו "תואקדנופ"ה קוח[ ל"נה םיקוחה ינש י"פע"( 63 'ספב
 ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ,לשמל ,ואר םירבדה ףוגב תאבומה הנורחאה העיבקב הכימתל .)"םהידליל םידעוימה םירוהה ןיב תורוהה
 ןיב ישעמה לדבהה יכ תינכדעה םתדמעב וריהבה םיבישמה"( רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 26 'ספב ,57 ש"ה
 ןתניי םרטב ילאיצוס דבוע לש ריקסת תלבק םתטישל םיבייחמ םיכילהה ינש יכו ,רכינ ונניא 'יתקיספ תורוה וצ'ל 'ץומיא וצ'
 .דועו 36 'ספב םשו )"וצה

 היהיש רשפאש "ליפשמה טביהה" אלב ל"וח תואקדנופ ךילהב תיטנגה םאה לש תיטפשמה תוהמיאב הרכהב תובישחה לע 142
 תא לבקל ןוכנל האור ינא"( 29 'ספב ,98 ש"ה ליעל ,ג.מ ןיינע ואר ,ץומיא תועצמאב אלא התוהמיאב ריכמ וניאש טפשמל
 דעס אלו ןיטקל הניב חכומה יטנגה רשקה רואל אקוד תוהמיא תרהצה לש דעס לבקל תשקבמה לש תישגרהו תיכרעה התדמע
 רגירט יבצ ואר ,םיינימ דח יאושינב הרכה יא לש רשקהב ,טפשמה לש ליפשמה טביהה לע .)"התשוחתל ,ונממ "תוחנ"ה
 טפשמה "טפשמב היליפורטהה תיילעו היבופומוהה תדירי :ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיב תקיספב םיינימ דח םיאושינ"
  .)2013( 27 ,14 הקיספ תוראה יקזבמ – םדא תויוכז :תשרב

 ירוהה הדמעמ תא תוושהלב תובישח האור ינא" :30 'ספב ,98 ש"ה ליעל ,ג.מ ןיינע :הלאה תועיבקה הז ןיינעל תופי 143
 ךרדב וא רחא דמעמ הל קינעהלו תשקבמה תא תולפהל הצור ינניא ]...[ באה-שקבמה לש הזל םאה-תשקבמה לש יטפשמהו
 םיעבותה .ףקותב ש"מעויה כ"ב י"ע שרדנה ץומיאה ךילהל םידגנתמ םיעבותה" :21 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע ;"תרחא
 ."הניטקה םע הלש רשקבו תעבותה לש התורוהב קפס ליטמ רשא ,ינעגופ ךילהב רבודמ יכ םישיגדמ
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 ,דליה תדלוה ךילהל םירושק ויהש ל"וחב םינושה םימרוגה תאו םיאיצממ םה םתואש םיכמסמה

 םירוהה לש םתנווכ תוניצרבו םרשויב ,םתונימאב יפוד ליטהל הלוכי איה ןיא ,ןכ התשע אל הנידמהו

 תטפושה דובכ לש טועימה תעדב ,ןכ לע רתי 144.ל"וחב דלונש דולייל םיביטימ םירוהל ךופהל םינימזמה

 תא תוושהל שי ,תולוספ תולועפ עוציב חכוה אל דוע לכ יכ תורורב הלע ש"מעויה ןיינעב יזוחמב ןורש-רהבל

 ,הזכש יצרא-םינפ ךילה תועצמאב םדלי תא ואיבהש םינימזמה םירוהל ולא םינימזמ םירוהל הנידמה סחי

 הרכהה תא רשפאל תובישח הנשמ שי ךכיפל 145.םינורחאה לע רשאמ רתוי םינושארה לע תושקהל ןיאו

 אלב ,ל"וחב םלועה ריוואל ודלי תא איבהש ימ לש םג ,יתקיספה תורוהה וצ תועצמאב ,תיטפשמה תורוהב

 ךילהב םלועה ריוואל ודלי תא איבהש ימב וז הרכה תרשפאמ הנידמהש ךרדכ ,תינימה ותייטנל רשק לכ

 .יצרא-םינפ

 ןימאו ריהמ ךילה .3.1

 תוריהמב דליה לש יטפשמה הרוהה והימ עובקל תלוכיה אוה יתקיספה תורוהה וצב ץוענה ףסונ ןורתי

 לוכהש טפשמ לוהינ ןיפולחל וא ץומיאה וצ תמגודכ ,רחא ירשפא יטופיש ךילה לכמ הנושב 146,תוליעיבו

 תויהל רומאה ,יתקיספה תורוהה וצ ןיבש יתוהמה לדבהה סוסיב םשל .בר ןמז ךוראל םה םילולעש םידומ

 ידיב רבכמ הז לדג דליה וננויד אשומ ןושארה ךילהב רבד לש ופוסבש םיעטהל שי ,ץומיאה וצמ ריהמ

 תא תיטפשמ ןגעל אלא שקבתמ טפשמה תיב ןיאו ,םייטפשמה וירוהכ םירכומ תויהל םישקבמה םיטרפה

 ובש ,םימכסהה קוחב עובקה תורוהה וצ ןתמ ךילהמ הנושב ,תאז .תמייקה תיטקרפה תואיצמה

 תא קודבלו ליחתהל שי םשו ,לעופב ומקרתיש םיסחיה תוכרעמ תא וננוכיש טפשמה תיב יווצ םישקבתמ

 תורוהב תימשר ריכהל ןויסינל סחיב דוחייב םירומא םירבדה 147.םיידיתעה םינימזמה םירוהה תמאתה

 םייקה יטפשמה בצמב ןהב ריכהל רשפא יא ,יטופיש רשכה ןהל ןתינ אל דוע לכש תיגולוכיספ וא תימכסה

 תיב לש ותלוכי איה וננויד אשומ תורוהה וצ לש ובקע לע הכורכה תפסונ הבושח הקיטקרפ 148.ץראב םויכ

 לע סופורטופאכ ריכהל םישקבמ ולש תיטפשמה תורוהבש לאודיווידניאה תא דימ טעמכ תונמל טפשמה

                                                

 הנידמה לש תרשפתמ יתלבה התדמע לע הפירח תרוקיבל .65 ש"ה ליעל ,"םידושח םירוה" יעלק ואר הנושארה העיבקל 144
 םסרופ( 19 'ספב ,ןיסולכואה םושיר תכשל - םינפה דרשמ 'נ ל.א 21206-10-10 )צ"לשאר החפשמ( ש"מת לשמל ואר בורק ןיינעב
 םלעתה ןוילעה ש"מהיב תארוהל סחייתהל שיש הז ש"מיב תייחנה תורמלו ןוילעה ש"מהיב תייחנה תורמל"( )2.1.2012 ,ובנב
 לע דומעל ךישמהו םיעבותה םעטמ םיריהצמה תא רוקחל שקיב אל ,ויתויחנהמו ןוילעה ש"מהיב תוארוהמ ש"מעויה כ"ב
 'ספב ,135 ש"ה ליעל ,ינולפ ןיינע ,לשמל ,ואר ןנד אשונב תויטופישה תועיבקל .)"תורשפהו תושימגה תרסח ,תינקוודה ותדמע

 .דועו 30 'ספב ,98 ש"ה ליעל ,ג.מ ןיינע ;65 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע ;95 'ספב ,135 ש"ה ליעל ,.ד.א.מ ןיינע ;36–35
 לכו ,תאז בייחמה יקוח רדסה ןיא דוע לכ"( ןורש-רהבל תטפושה לש הניד קספל 3 'ספב ,70 ש"ה ליעל ,ש"מעויה ןיינע ואר 145
 - תורשכ יתלב תולועפ ועצוב יכ ששח הלעמה ןפואב ולעפ םירוהה יכ טפשמה תיב ענכתשה אל וינפב וגצוהש תויארה יפ לע דוע
  .)"...ץראב תואקדנופה ךילהמ הנוש ןפואב גוהנל םוקמ ןיא

 ימ עדת הנידמה יכ הניטקה תבוט יכ םישיגדמ םיעבותה"( 22 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע לשמל ואר הז ןועיטל םידהל 146
 .)"תוריהמב המא

 ויפ לע םירבוע תאישנל קוחב בצמה ןיאו ליאוה..."( םיעבותה תונעטב י 'ספב ,135 ש"ה ליעל ,.ד.א.מ ןיינע לשמל ךכ לע ואר 147
 50 'ספב ,םשו ;)"החפשמה ייחב ןמז הז חכונ רבכ ןיטקה וב ,ןאכבש הזל המוד ,םירוהל קוניתה רסמנ םרט ריקסתה ךרענ
 לא וא ,םלועה לא ודלי איבהל רתיהל ןיתממש ימ לש ובצממ הנוש ,הניטקה תא םילדגמש ימכ ,םבצמש הדבועה רואל תאז..."(
 .)"אליממ םייק אוהש בצמ לע הרהצהו הזרכה ןתמב אלא רבודמ ןיא ןאכב .החפשמה קיח

 שבגתהל הלוכי הניא ,תיעבט תיגולויב תורוה הניאש תורוה"( 40–39 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע ואר וזכש תיללכ העיבקל 148
 יטפשמ ךילה י"ע קרו ךא תינקומ איה אלא ,הרוה תויהל דבלב אוהד ןאמ לש ונוצר דוסי לע ,תיטפשמ תוקפנ תלעב תורוה ללכל
 וזכש תיפיצפס העיבקל .15 'ספב ,135 ש"ה ליעל ,ינולפ ןיינעב הזכ ןועיטבו )"יתקיספ תורוה וצ ןתמ – תורוהה רשק תא רצויש
 הנותנ הניא תיגולויב הניאש תורוה"( )ו(17 'ספב ,םש ,.ד.א.מ ןיינע ;7 ש"ה ליעל ,תינולפ ץ"גב ןיינע ואר תימכסהה תורוהה רבדב
  .)"..."יתקיספ תורוה וצ" ךרד לע תושעהל הילעש אלא טרפה ןוצרל
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 דע ןייצל רתומל אל .תיבסל-ומוה תויגוזב רבודמש ןיבו 149תילאוסקסורטה תויגוזב רבודמש ןיב ,דליה

 תונושה הנידמה תועורז דגנכ החפשמכ םירכומ תויהל וירוהלו דליל תובר תעייסמ וז תורשפא המכ

   150.תשקובמה תורוהב האלמה תיטפשמה הרכהל דע םייניבה תפוקתב

 תיטפשמ תויפוסו תואדו .4.1

 תורוהב תיטופישה הרכהה לש התמלשהו התריצי םצעל ליעיו בושח ילכ אוה יתקיספה תורוהה וצ

 תורוה וצב רבודמ רשאכ םירומא םירבדה .ןיינעו רבד לכל תשרדנה תיטפשמה תואדווה תריציו תשקובמה

 ,ןתינ וצה רשאכ ,ןורחאה הרקמב .יביטוטיטסנוק תורוה וצב רבודמ רשאכ םייתעבש םיפיו ,יביטרלקד

 תיטפשמ תורוה לש רשק םירצויה םייביטוטיטסנוק טופיש יכילה םהינשש ךכב ץומיאה וצל אוה הווש

 ,וכמתסי םא השעיי בוטו ,דולייל דעוימה הרוהה ןיב תיטנג הקיז ןיא ובש םוקמב יטופיש וצ תועצמאב

 לכ דיתעב עונמל ידכ רתויב תובושחה תויפוסו תואדו גישהל ןתינ ךכב 151.ריקסתה יאצממ לע ,יתעדל

 םדלי אוהש דליב רבודמש אדוול ןתינ ךכ קר .דליה ןיבו םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ ביטב קופקפו רוערע

 יסחי תכרעמב תואצמיהה לשב םג אלא ,ןיסולכואה םשרמב ינכטה םושירה ןיינעל קר אל וירוה לש

 עירכהל תידוחייה תוכמסה הדיבש טופישה תוכמס ידיב תרכומה תימיטיגלו הפיקמ ,המלש דלי–םירוה

 תורוהב תיפוסו תיאדו הרכה תבייחמ דליה תבוט תנירטקוד םג יכ ןייצל רתומל אל 152.הז ןיינעב

 .םייטפשמה וירוהמ ול תועיגמה תויוכזה דגא אולמ תא ול תונקהל ידכ דולייה לע םירוהה לש תיטפשמה

 םשרתהל רומאה ,ריקסת וצה תאצוהל ימדקמ יאנתכ שרדנ ובש םוקמב םירומא יאדו םירבדה ,יתעדל

 תורוהה לש יטמוטוא רושיא ךילה ןיב עצמל ןתינ ךכב 153.ןיינעב דליה תבוטמ תיעצמא אל תומשרתה

 הבחרהב האראש יפכ ,ךוראה חווטב רתוי הברה יתייעבו רצקה חווטב ריהמ תויהל יושעה ,תשקובמה

-ומוה תוחפשמל ללכ ירשפא וניאו ,בוטה הרקמב עגיימו ינשלופ ,ךורא אוהש ,ץומיאה ךילה ןיבו ,ךומסב

 154.ערה הרקמב תויבסל

                                                

 יכ ינפב ןוידבו העיבתל התבוגת בתכב ש"מעויה כ"ב לש התשקב רואלו הזה בלשב"( 130 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע 149
 םפוגל 'טופאכ תעבותה לש הדמעמב תיטפשמ הרכה ךות תאז רשפאא ,תוהמיאה רבדב ןועיט תמלשהל ףסונ ןמז קרפ רשפאתי
 .)"םיניטקה לש םשוכרו

 ,דגמ-טממ ןיינע ;7 'ספב ,67 ש"ה ליעל ,.א.א.ס ןיינעב רכזנ ,14-03-39864 ש"מת ואר תיאומוהו תיבסל תויגוזב וז תורשפאל 150
 םיעגונה םיכילהב ליחתהל העינמ ןיא יכ רהבוה דוע"( רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 5 'ספב ,57 ש"ה ליעל
 הרוהה יונימל התמכסה תא ללככ ןתית הנידמה הז וצ ןתמל דע יכו ,דליה תדיל רחאל דיימ רומאכ ]יתקיספ תורוה[ וצ ןתמל
 .)"דליל סופורטופאכ יגולויב-אלה

 תרגסמב תורוה וצ ןתמ אוה תורוה לש רשק תריציל יאנת יכ ,עבק קקוחמה"( 43 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע לשמל ואר 151
 ליעל ,"לארשיב תואקדנופ" ידלאנירוק ואר יביטוטיטסנוקה תורוהה וצ לע .)"ריקסת תלבק רחאלו קוחב עובקה יטפשמ ךילה
 .101 ש"ה

 רשא אוהד ןאמ יפמ הנעט לכ םלועל הלעת אלש ןוצרה תא ויניע דגנל לקוש טפשמה תיב"( 23 'ספב ,59 ש"ה ליעל ,'א 'ס ןיינע 152
 הדועת לע תכמסנ וז תוהמיא יכ הרימאל חתפו תורשפא לכ עונמל שי .ןיטקה לע תשקבמה לש התוהמיאב קפקפל ידכ הב היהי
 .)"די רחאלכ האצוהש

 לע םיניטקה תבוט םע דחא הנקב הלוע תומקרה תקידב תכירע יכ ןעוט ש"מעויה כ"ב"( 46 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע 153
 22 'ספב ,67 ש"ה ליעל ,.א.א.ס ןיינע ;)"םתוהז רבדב קפס תלטהו םיניטקה לש םדמעמ רבדב תוידיתע תונעט עונמל תנמ
 תא תרשת ףאו ,דליל יגולויב אלה הרוהה ןיב תורוהה יסחי רבדב קפס לכ ריסהל הלוכי רומאכ ךרדב תורוה רשקב הרכה..."(
 ןהו תיגולוכיספ ןה ,)תונוש תוילכלכ תויוכז ראשו השוריל תוכזה ,תונוזמל תוכזה תוברל( תילכלכ ןה תונהיל לכויש דליה תבוט
 .)"תישגר

 תריציל עייסל ידכ וב שיו החפשמה יסחי תניחבל בושח ילכ וניה ריקסתה"( 37 'ספב ,101 ש"ה ליעל ,תוינולפ ןיינע ואר 154
 .)"םידדצב תילאמינימ העיגפ ךות ,תשרדנה תיטפשמה תואדווה
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 155תיתוהמ תורוה ןיבו םשרמ יכרוצל תורוה ןיב רעפה רושיג .5.1

 ,התע הז יתדמע וילעש ןורחאה ןורתיל רישי ךשמהבו יתקיספה תורוהה וצ תונורתי לש םתריקס םויסב

 ,הנוכנ הדמע וילעשו ,ןיינעה לש בורק טביהב אצומ ינא ותואש ףסונ בר ןורתיל םינפ ריאהל שקבמ ינא

 תורוהה" ןיב בחרתמו ךלוהה רעפה לע רשגל ינויחה ךרוצב רבודמ .דגמ-טממ ןיינעב טועימה תעד ,יתעדל

 ןיסולכואה םשרמב םימושר תויהל םישקבמה םיטרפה לש םמושירב ןגועמ רבדהש יפכ ,"םשרמ יכרוצל

 רבד לכל ולאככ םהלש ישיאה דמעמבו םתורוהב תיתוהמו האלמ הרכה ןיבו ,דליה לש םייטפשמה וירוהכ

 םשרמב יחרזא םושיר ןיב ןיחבהל םינש לבוימ רתוי הז לבוקמ ץ"גב תוקיספב ,עודיכ .השעמל הכלה ןיינעו

 ךא דקמתא ןוידה ךשמה ךרוצל .לעופב אלמ ישיא דמעמ תקנעה ןיבו ,םשרמ יכרוצל םושיר ,ןיסולכואה

 םשרמב תורוהו תויגוז לש ינכטה םושירה ןיבש לדבהה תא םוגדאו ונניינעל ךרצנה רצה טביהב קרו

 הכלהב וזככ תרכומ חרכהב הניאש לעופב ,תיגולויב-תיעבטה ,תיתוהמה תואיצמה ןיבל ןיסולכואה

 יבשותו םיחרזא םידוהי לש םהיאושינ ףקותב ןודל הרומא קקוחמה תריזגב ,וזה תעל ,ןיידעש ,תידוהיה

 ידוהי לש םיאושנכ םמושיר רכוה ,ךכו 156.תיטפשמה תורוהה תעיבק לע תובר העיפשמ ןיידעש ימכו לארשי

 תותדב םירכומ ולא םיאושינ ןיאש הדבועה ףרח ל"וחב םייחרזא םיאושינב ואשינש היידוהי אלו

 םשרממ םתקיחמ ,םהיניב רה הבגשמ ,ןכמ רחאלו ,םמושיר 157.תורצנב אלו תידוהיה הכלהב אל ,םיאשינה

 ירוירפאה הרכהה רסוח ףרח ל"וחב םייחרזא םיאושינב ואשינש םיינימ דח גוז ינב לש ןיסולכואה

  158.יחרזאה טביהב ןהו יתכלהה טביהב ןה ץראב ולא םיאושינב

 דליל תויטפשמ תוהמיא יתשכ תויבסל גוז תונב לש תורוהה םושיר יכרוצל הרכוה ,הזל המודב

 לש דליה תא הצמיא תיגולויב אלה םאה רשאכ תירבה תוצראבש הינרופילקב וזכש הרכה ולביקש רחאל

 דליל םייטפשמ תובא ינשכ םיאומוה גוז ינב ינש לש םמושיר םג רשפאתה דבלב הנורחאל 159.הגוז תב

 160.יטנגה באה וניא יאדווב םהמ דחאש הטושפה תיגולויבה הדבועה ףרח ל"וח תואקדנופ ךילהב דלונש

 ,ןיסולכואה םשרמ לש ולוהינמ הלועה "תימושיר"ה תואיצמה ןיב הרעפנש םוהתה הקימעמו תכלוה ,ךכו

 יתוהמה םירבדה בצמ ןיבו ,ונכותל יהשלכ היאר תניחבב וניאש ימכו דבלב יטסיטטס ףסאמכ ספתנה

 הרזגה תולובגב קוסעיש ,.3.ה קרפה-תתב הבחרה רתיב עמשיתש יפכ ,יתעדל 161.השעמל הכלה םייקה

                                                

 יניד" רקה ואר "תיתוהמ תורוה"ל "תילארודצורפ תורוה" ןיבש לוציפבש ישוקה לע רמואה תריצקבו ינושאר ןועיטל 155
 לדגמ" ןיטנובל ןתיא לשמל ואר םיאושינ םושיר לש רשקהב הז רעפ תויתייעב לע תרוקיבל .34 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"תוחפשמ
  .)2008( 129 אי לשממו טפשמ "ןיסולכואה םשרמ ינידו רגניזלש קנופ תכלה :ריואב חרופ

 ןידה לעו לארשי יבשותו יחרזא םידוהי לש םישוריגו םיאושינ יניינעב ןודל םיינברה ןידה יתב לש תידוחייה תוכמסה לע 156
–ג"ישתה ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוחל 2–1 'ס ואר וז תרגסמב ,תידוהיה הכלהה ,םהילע לחויש יתוהמה

 ליעל ,"?דלי התא ימ לש" ןרפז לשמל ואר תיטפשמה תורוהה תעיבק לע תידוהיה הכלהל שי ןיידעש הברה העפשהה לע .1953
 ;)1972( 665 ,664 ד םיטפשמ "ינברה ד"היב 'נ ןוראוב 283/72 צ"גב – תוהבא ינינעב טפשמו טופיש" ןמפיש סחנפ ;78 ש"ה
 .26–25 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,ןמפיש

 .)1963( 225 זי ד"פ ,םינפה רש 'נ רגניזלש קנופ 143/62 ץ"גב 157
 ןהת ;)21.11.2012 ,ובנב םסרופ( םינפה דרשמ 'נ ינולפ 12-09-11264 )א"ת החפשמ( ש"מת ;104 ש"ה ליעל ,ירא-ןב ןיינע ואר 158

 תינומלא 'נ תינולפ 56248-10-12 )א"ת החפשמ( ש"מת וושה ךא ,)8.12.2013 ,ובנב םסרופ( 'נ םינולפ 52224-11-13 )א"ת החפשמ(
 יפל תירבה תוצראב ואשינש תויבסל גוז תונבל םיאושינ תרתה לש דעס ןתיל יאשר וניא טפשמה תיב( )19.2.2014 ,ובנב םסרופ(
 .)ץראב ןיסולכואה םשרמב תואושנכ ומשרנ אל ןהש ןוויכ ,רזה ןידה

 .)2000( 368 )2(דנ ד"פ ,םינפה רש 'נ תינולפ 1779/99 ץ"גב 159
 .57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר 160
 תונוכנל הבורע םשרמה ןיא ,אסיג דחמ"( )1963( 2058 ,2048 זי ד"פ ,םינפה רש 'נ יאלקח-לקניפרוג 80/63 ץ"גב לשמל ואר 161
 ,158 ש"ה ליעל ,רגניזלש קנופ ןיינע :הבחרה רתיבו ,)"...םייטסיטטס םינותנ ףסוא רותב ןה ,אסיג ךדיאמו ,םימושרה םיטרפה
 לע תבקונ תרוקיבל .)9.8.2010 ,ובנב םסרופ( םינפה רש 'נ ןאדעק 6483/05 ץ"גב ;63 ש"ה ליעל ,סיו ןיינע ,252–249 ,244 'מעב
 לש וניד קספב ,159 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע לשמל ואר יתוהמ ןכות לכמ ןיסולכואה םשרמ לש השעמל הכלהו הז רשקהב ונוקיר
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 ותועמשמ ןכש ,הבר תויתייעב ךכב שי ,רמאמה תנקסמב םכסאש יפכו ,יתקיספה תורוהה וצ לש םייוארה

 לע רבד דוע דמלמ וניא השעמלש ,ןיסולכואה םשרמ לש תכשמנו תכלוהה ותקיחש איה הז רעפ לש

 יושנ םדא ולש תוהזה תדועתבו ןיסולכואה םשרמב םושר םדא םא םג ,התעמ רומא .תיתוהמה תואיצמה

 השעמל הכלה ונלציפ ךכב .םירבדה ינפ םה ולא ןכאש חרכהב דמלמ רבדה ןיא ,דליה לש יטפשמ הרוה וא

 םיטביהה לע קרו ךא ערתשמ אוה םויכו ,הרוההו יושנה לש ישיאה סוטטסה לש תויועמשמה תא

 יטילונומ סוטטסב דוע רבודמ ןיא ךא ,ןיסולכואה םשרמב םושירמ ןיפיקעבו ןירשימב םיעבונה םייחרזאה

 תונושה תוכלשהל הנושארבו שארב ,הז ישיא דמעמל שיש תונושה תויועמשמה ללכ תא עיבנמה יטנרהוקו

 לוציפב שיש הברה תויתייעבה לע םיבר ןיסומולוק ורבתשנ רבכו .ישיאה ןידה לע הז סוטטסל שיש

 162.סוטטסה

 ,רצלמ טפושה דובכ ןהו ןייטשניבור טפושה דובכ ןה ,טועימה תעד הדדיצ דגמ-טממ ןיינעב ,ןכאו

 תעדל אלא ,ןיסולכואה םשרמב דליה לש ינש יטפשמ הרוהכ יטנג אלה באה םושירב קפתסהל רשפא יאש

 הנושארבו שארב ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ףסונו םילשמ ,רדוסמ יטופיש ךילהב חרוכ שי םהינש

 יכרוצל תורוה"ה רחא ללוש תכלל ןיא ,ןייטשניבור טפושה דובכ תעדל .יתקיספה תורוהה וצ תועצמאב

 תשקבמ בורה תעדש יפכ ,ינכט קרו ךא וניאש ,ןיסולכואה םשרמב ימתסהו ילמרופה םושירב "םשרמה

 אוה םכסמ ,ןכ לע רשא .רבכמ הז המצע תא התצימ וז הקיתו הטיש ,ומעטל .םושירה תועמשמ תא גיצהל

 ויבא וניאש ימ יפלכ ודמעמ ןיינעב תבייחמו תיתוהמ תיטפשמ הערכהב דולייל היהת תישממ תלעותש

 .היוארו המלש היהתש תיטופיש העיבק תלבק םשל החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תונפל שי ךכיפל ,יטנגה

 היופא אל הגוע ןיעמ" איהו ,תועטהל הלולע לוכה תוזחכ םשרמב םושירה לע קרו ךא תוכמתסה ,ןכש

  :וירבד תא אוה םכסמ ךכו ,"יוארכ

 תורוה וצ ךילה דגנמו ,תועטהל הלולע דבלב םשרמב הרכה יכ ינרובסש ןויכ אקווד ,ימצעלשכ ךא

 םירתענ ונייה אל העמשנ יתעד וליא – ךלמה ךרד אוה ול םינכומ םיבישמהש זרוזמ יתקיספ

 םג ,הניטקה לש תיתימאה התבוט יניעב וז .הבוחכ ,ךלמ ךרד התואל םינפמו הז ןינעב םג תוריתעל

 163.תירחאו תישאר ,םירקיעה רקיע ןבומכ איהו ,דיתעל טבמב

 ריכהל ןיאש אוה רובסו ,ןייטשניבור טפושה דובכ לש ותעדב קיזחמ הרחמ רצלמ טפושה דובכ

 ךרוצ שי ,רמולכ .ףסונ יטופיש רורשא לכ אלב תפסונה תיטפשמה תוהבאה לע הרומה רזה ןידה קספב

 טפשמה תיב לש ןיד קספ תועצמאב לארשיב תמדקומ הרכה תומדב ךותיהה רוכ תא רובעת וב הרכהש

 דובכ התלעהש יפכ הבוט הצלמה רדגב אלו הבוחב רבודמ .ילארשי יתקיספ תורוה וצ תועצמאב ןיפולחלו

  :תוצרחנ אוה עבוק ךכו .בורה תעדב רואנ )זא הראותכ( תטפושה

                                                                                                                                                  

 םיטפושו םיאישנש ןייצל רתומל אל .ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספב ,104 ש"ה ליעל ,ירא-ןב ןיינע ;יבעוז טפושה
 םינשה ךרואל ודדיצ ,דרלגנאו לט םיטפושהו ןולא אישנל הנשמה ,יודנלו טנרגא םיאישנה תמגודכ ,ןוילעה טפשמה תיב לש
   .ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל ח 'ספב ,םש ואר .וז תרוקיבב

 טפשמב םירמאמ :ןיטנובל רפס "ויתויועמשמ לוציפל סוטטסה לוציפמ" ןמפיש סחנפ לשמל ואר סוטטסה לוציפ תייעב לע 162
 .)2013 ,םיכרוע 'חאו ןמסיו עשוהי( 317 ןיטנובל רודגיבא לש ודובכל

   .ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל אי ,בי–ח 'ספב ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ואר 163
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 ,אישנל הנשמה ,יתרבח תשיגל ,רומאכ ,ינא םיכסמ – ילארשיה "יתקיספה תורוהה וצ" יבגל

 םיחתופ ןיא םא ,וב טוקנל )מ"י – רוקמב השגדהה( הבוחש ךילהב רבודמש רובס יננה םלואו

 תורוה סוטטס לש תויוקפנ ול שי "יתקיספ תורוה וצ" ]...[ רזה קספב הרכה לש דרפנ ךילהב

 164 ]...[ ויתויועמשמ לכ לע ימוקמ

 תונורסחה .2

 165וב תונעל קקוחמל אוה ןיינע .1.2

 תינולפ ץ"גב ןיינעו תינולפ יזוחמ ןיינע ,תינולפ ש"מת ןיינעב תיטופישה היגולירטה לש תיזכרמה הנקסמה

 הקיקח חוכמ תימכסה תורוהב תיטפשמ הרכה עובקל טפשמה תיב לש תידסומה ותלוכי רסוח איה

 אל קקוחמה דוע לכש הנבותה ינשה טוחכ תרבוע טפשמה תיב לש תורחא תוקיספב םג 166.דבלב תיטופיש

 ,ןכאו 167.תרחא וא וזכ תיטופיש תויתריצי תועצמאב ונוצר תא ףוקעל רשפא יא ,שדח תורוה דסומב ריכה

 ראש יפלכ ןהו םידלי–םירוה םיסחיה תכרעמ לע ןה תויטמרד תוכלשה שי תיטפשמה תורוהה תעיבקל

 תלבקב ץוענה ברה ישוקה תא ןיבהל אוה ינויגה ךא ךכיפל .תונושה היתועורז לע הנידמה רקיעב ,םלועה

 ,יטופיש ךילהב םייטפשמ םירוהכ םירכומ תויהל תובורק םיתיעל םישקבמה ,םינימזמה םירוהה תונעט

 ,רקיעה תא חיכוהל ךירצה ןותמו רדוסמ ךילהב יטוקא ךרוצ שיש םגה .זרוזמו רצוקמ היהי רתויה לכלש

 תונידמ בורב םויכ תספתנ ןיידע איה הלש תכשמנו תכלוהה הקיחשה ףרחש ,םהלש תיטנגה תורוהה

 שדח דסומ השעמל תרצוי וזכש הלבק 168.תיטפשמה תורוהה תעיבקל רתויב לבוקמה ןנוכמה דוסיכ םלועה

 אלב הזכש ךילה תטיקנב הבר תיטנרהניא תויתייעב שיו ,קוחב תרכומ הניאש תילארשי תורוה לש

 שי תיטפשמה תורוהה תעיבקב ,ףוסבל 169.ולש םייוארה ראתמה יווק תא עבקו ןכות וכותל קצי קקוחמהש

                                                

 ןיד קספב וזכ תרוויע הרכהמ תימדקא תוגייתסהלו דודיצל .רצלמ )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 9 ,6 ,1 'ספב ,םש ואר 164
 תספסופמה תוהזה תדועת" טימשדלוג ןנח המאתהב ואר תיבסל תויגוזב תפסונה גוזה תב לש תיטפשמ תורוה לע ריהצמה רז
 וצ" הואש ;)2002( 217 ,7 טפשמה "ינימ-דח גוז ידי לע ץומיאל עגונב הקיספה לש תויטפשמ תוכלשה – ילארשי תחפשמ לש
 .)2002( 35 ב טפשמה תירק "הילע םילחה םיללכהו לארשיב רז־קספ לש הרישי הרכה" הואש השנמ ;108 ש"ה ליעל ,"רז ץומיא

 תורוה וצ' םאל קינעהל שי היפל הדמע"( 38 'ספב ,37 ש"ה ליעל ,'חאו ינולפ ןיינע לשמל ואר הז ישוק לש םינושה ויטביה לע 165
 טטוצ ,)"עובקל קקוחמה לעש חנומ אוה 'תורוה וצ'ש העש טפשמה תיב ידי לע הז גשומ תריציב יטפשמ ישוק הלעמ ,'יתקיספ
 תורוה וצ' עובקל ש"מעויה כ"ב לש ותשקב תייחד תא קמינ הליש טפושה 'בכ"( 4 'מעב ,70 ש"ה ליעל ,.ע.א ןיינעב המכסהב
 ,57 ש"ה ליעל ,דגמ-טממ ןיינע ;)"גשומ ותואל יקוח ןכות קצי אל קקוחמה דוע לכ וצה תתל ישוק םייק יכ רבסש ךכב 'יתקיספ
  .127 ש"הב ליעל אבוה טוטיצה ,לברא תטפושה לש הניד קספל 4 'ספב

 תרצונה תורוהב ריכמ וניא יביטיזופה ילארשיה ןידה יכ יתנקסמ חכונ"( 48-ו 32 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,תינולפ ש"מת ןיינע ואר 166
 ,ןכא ]...[ קקוחמל ריתוהל שי הז יכרעו ינורקע ןיינע .ולא תונעטל סחיב יהשלכ הדמע עיבהל םוקמ תאצומ יניא ,המכסה חוכמ
 .ןזואמו ללוכ רדסהל עיגהל תלוכיב טפשמה תיב ינפ לע הרורב תופידע קקוחמל ,תואקדנופה תמגוד ,תובכרומו תויכרע תולאשב
 ןיינע ;)"תויתקוחה תושירדב דמוע קוקחה רדסההש דבלבו ,הלא ןיעמ תויגוסב תיטופיש הקיקחל םוקמ שי םא יניעב קפס
 הרכה רשפאת רשא ןפואב תואקדנופ יכילהב הרכהה תבחרה"( יאקרב תטפושה לש הניד קספל 22-ו 18 'ספב ,םש ,תינולפ יזוחמ
 הלפנ אל יכ ינא הרובס ]...[ הקיספה ריצי תויהל הלוכי אלו תיתקיקח תוסחייתה ,יתעד תוינעל ,תבייחמ ]...[ 'תימכסה תורוה'ב
 תורוה' לש המויק תורשפא תלאשב הכאלמה ריתוהו תיתקיספ הקיקחמ ענמיהל ןוכנל האר תע אמק טפשמה תיב יפב הגגש לכ
 לשב אקווד"( לדנה טפושה לש וניד קספל 26 'ספב ,7 ש"ה ליעל ,תינולפ ץ"גב ןיינע ;)"קקוחמל תואקדנופ יכילהב 'תימכסה
 קספל 3 'ספ ,)"קוחה תרגסמב אלש ,ןיאמ שי יתקיספ הנעמ ול תתל יואר הז ןיא ,הלעמ אוהש תושדחה תולאשהו ןיינעה תושיגר
 תורוה' לש םירקמל םג – יתקיספה תורוהה וצ תומדב – הקיספה חוכמ תורוהה תבחרה"( ןארבו'ג )זא וראותכ( טפושה לש וניד
 ,)"הז טפשמ תיב לש ודיקפתמ והז ןיאו ]...[ תושעל קקוחמה לע ]...[ תיתועמשמ הבחרה איה ,דולייל תיטנג הקיז אלל 'תימכסה
 םוקמ ןיא ,ונינפבש הז תמגוד הרקמל יתקיקח רדסה ןיא דוע לכ ,םרב"( סינורג )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 5–4 'ספ
 לש אתכמסא אלב וז ךרדל אקנפשוג ןתיל יאשר וניא טפשמה תיב ,יתעדל ]...[ קקוחמה לש ומוקמ תא אלמי טפשמה תיבש
 .דועו )"קקוחמה

 .)2002( 69 )1(זנ ד"פ הלשממל טפשמה ץעויה 'נ תינולפ 1165/01 א"ע לשמל ואר 167
 .166–160 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,"יטנגה לדומה" תילגרמ ואר 168
  .44 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע ואר 169
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 תוחרזא תלבקו ץראל הסינכה תוכז תמגודכ ,דחאכ יתדו יחרזא ,ישיא דמעמ לש תולאש לע תובר תוכלשה

 תא ריתוהל יוארו ןוכנ הנידמו תד לש תושיגר הכ תולאשב ךכיפל .דועו ןיאושינל תורשכו ןיסחוי ,תילארשי

 טביהב ןהו יחרזאה טביהב ןה לארשי תסנכב שרדנה ךותיהה רוכ תא רובעי ןיינעהש רחאל קקוחמל ןיינעה

 .יתדה

 ?תיקדנופכ תנהוכ .2.2

 אוה ,םניד קספב וילע םינילמ םיטפושה תחא אלש ,יתקיספה תורוהה וצ לש ףסונ יזכרמ יתייעב ןורסיח

 םירקמב ,ל"וח תואקדנופב םינימזמה םירוהה לש תיטפשמה תורוהב הרכהל זופחו ףקוע לולסמ תריצי

 יתקיקחה תורוהה וצב וזכש הרכה לש לולסמה תמועל ,תאז .ריקסת אלב יתקיספ תורוה וצ ןתינ םהבש

 רקיעב תירוירפא םחתל שי הז ןועיט .ריקסת תלבק ןיא וידעלב יאנתכ בייחמה ,יצרא-םינפ ךילהב

 ,ל"וח תואקדנופ ןיבו יצרא-םינפה תואקדנופה ךילה ןיב םילאוסקסורטה גוז ינב לש רשקהב האוושהל

 ירעשב אובלמ ,וזה תעל ,םיעונמ םיינימ-דח גוז ינב ,םהמ הנושב .םהינפב םיחותפ ולא םיכילה ינש ירהש

 ,םהינפב החותפה ,ל"וח תואקדנופ ןיב תוושהל ללכ רשפא יא ךכיפלו ,קקוחמה תריזגב ץראב תואקדנופה

 דוע טלוב רוהט יטפשמ חותינב הז יביטמרונ ןורסיח .תורדומ םהילגר הנממש ,תיצרא-םינפ תואקדנופ ןיבו

 אוהש ךילה וטקנש ,םה אקוודש אוה דרוסבא .ל"וח תואקדנופ וטקנש םיאומוה תוגוזב רבודמ רשאכ רתוי

 הנידמה ןיא תימשרש ףאו דליה לש יטנגה באה אוה םהמ דחא קר רשאכ ,לילעב תוחפ רטונמו חקופמ

 לכ אלב ףא בור יפ לעו ,םיזרוזמ םיכילהב יביטוטיטסנוק תורוה וצ לבקל םילוכי ,םהיאושינ ףקותב הריכמ

  .תיטפשמה תורוהה תא ןיאמ שי רצויה תורוה וצב רבודמש םגה ,ךמות ריקסתב ךרוצ

 קוח חוכמ תלעופה םירושיאה תדעו תא רבכמ הז ורבעש םילאוסקסורטה גוז ינבמ הנושב ,תאז

 ,דליה לש םייטנגה םירוהה םג םה םהינש בור יפ לעשו ,ב קרפב ,ליעל יתרקס התדובע תאש ,םימכסהה

 ,רבכמ הז תמייקה תיטנגה תורוהב ריכמה ,דבלב יביטרלקד וצ אוהש ,יתקיקח תורוה וצ לבקל םישרדנה

 ,ל"וח תואקדנופ טוקנל וצלאנש תוגוזלש ייניעמ םלענ אל .ריקסת לש הלבקו הכירע אוה ןיא ותלב יאנתש

 תמגודכ ,םילטובמ אל םייתרבחו םיילכלכ ,םייגולויצוס םיישק שי 170,םיאומוה תוגוז םה םלוככ םבורש

 ץועיי ימרוגמו םירבחמ ,החפשמהמ קוחיר ;הז יתנידמ-ןיב ךילהב תוכורכה תורכינ תויפסכ תואצוה

 יתורישל השיג תלוכי אלב תחתפתמ ישילש םלוע תנידמ איה תחא אלש הרז ץראב הייהש ;םייטפשמ

 וא ,םירחוב םיבר תוגוז ליעל םייונמה םיישקה לכ ףרחש תוארל ןתינ תאז לכבו 171.דועו ,החוורו האופר

 תואיצמה לשב ,ךילה לש ופוסבו ,ל"וח תואקדנופ תועצמאב םלועה ריוואל םדלי תא איבהל ,םיצלאנ

 ,"ךופה לע ךופה" תניחבב קפס לכ אלל םה םירבדה האצותה ןחבמב ,לארשי תנידמב םויכ תמייקה

                                                

 ןיסולכואה תושר ינותנ לשמל ואר ,םיינימ-דח תוגוז םה ל"וח תואקדנופ םיטקונה תוגוזה לש םלוככ םבורש ןועיטב הכימתל 170
 לש םיאושנ תוגוז ויה ל"וחב תואקדנופה יעצבממ 32%"( םיילאוסקסורטה תוגוז םה םינופה ללכמ שילשכ קר םהיפלש הריגההו
 26.6.2013 ץראה "ל"וחב תואקדנופל היינפב קוניז :םיישקהו יפסכה ריחמה תורמל" רואיל ןליא לצא םיאבומה ,)"השאו רבג

www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2055593. םילאוסקסורטה תוגוז לש לטובמ אלה רפסמל ןייצל שי ,דגנמ 
 רתוי ריהמו ףקוע לולסמ תריצי רבדב ינועיט תא דואמ דע תדדחמה העפות ,םינוש םילוקישמ ל"וח תואקדנופ םה ףא םיטקונה
 .בכרומהו רקיה ,ךובסה ,ךוראה ,ילארשיה תואקדנופה לולסמל

 .56 ש"ה ליעל ,"רחא עסמ" רגירט ואר ,ולא םירגתאו םיישק לש רתוי האלמ הריקסל 171
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 172.הילע איה הפידע ףא אלא )תיצרא-םינפ תואקדנופ( תנהוככ איהש קר אל )ל"וח תואקדנופ( תיאקדנופו

  :לאה תועיבקה הז ןיינעל תופי

 לש ךילהב וטקנש ולאל אקווד יתרהצה ןיד קספ ןתמל "ריהמ לולסמ" קינעמ םויכ יטפשמה בצמה

 ךילהב טוקני יכ ךרוצ שי ,קוחה יפ לע ץראב תואקדנופ ךילהב טקונש ימל דועב ,ל"וחב תואקדנופ

 173;יואר וניאו יוצר וניא ןכא הז בצמ ]...[ "תורוה וצ" ןתמל השקב לש יטפשמ

 ךילה ולהינש ימ לש םניינע תפדעהו ]...[ העמשמ ]...[ "יטמוטוא" ןפואב יתקיספ תורוה וצ ןתמ

 174."לארשיב תואקדנופ ךילה םילהנמה ולא ינפ לע ל"וחב תואקדנופ

 175הכורא איהש הרצק ךרד .3.2

 ךילהב רבודמ ןכש ,וילותיחב ןיידע ,יתקיספה תורוהה וצ ,וננויד אשומו ליאוהש ריעהל שי ,רבד תישאר

 ויתוכלשהו ויתויועמשמ אולמ טפשמה תיבל ועיגה םרט ,דבלב תונורחאה םינשב הצואת רבוצו ךלוהה

 תורוהה תעיבק םא תכמסומ תיטפשמ תעד תווח וא הבושת לכ אצמנב ןיא ,ןכ לע רשא .וב ונודנ םרטו

 םאו ץומיאה וצ חוכמ םא וזכש תיטופיש העיבק לכל הווש יתקיספה תורוהה וצ תועצמאב תיטפשמה

 םע תעבקנה תיטפשמה תורוהה ןידש חינהל ןתינ ,ןכ לע רשא .םימכסהה קוחב עובקה תורוהה וצ חוכמ

 )תויוכזבו( םיבויחב גוהנל ,דליה תא ףא תבייחמ דגנמו ,םירוהה תא תבייחמ יתקיספה תורוהה וצ תלבק

 לש תיקוחה ותבוח ,הזל המודב 176.תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחב םיעובקה םינושה םיירוהה

 ץראה לכ ךרדכ םידלי תדלוהב תמייק איהש יפכ ,הז הרקמב םג הניעב דומעת ודלי תונוזמ םולשתב הרוהה

 דולייה תוכז לש בושחהו יזכרמה רשקהב ,םלואו 177.קוחב םיעובקה םינושה תורוהה יווצ תלבק תובקעבו

 ץמואמ דלי וא יגולויב דליכ דלי םירידגמה םיילאיצוס םיקוחב םגש ןכתייו ,םייטפשמה וירוה תא תשרל

 רבד לכל יטפשמ דליל דליה תא ךפוה וניא יתקיספה תורוהה וצש רמולו קולחל ןיד לעבל םוקמ שי ,דבלב

 ןוידל התלע םרט ,ףוסבל .רתוי רצ שוריפ ולא םירשקהב דליו הרוה חנומה תא שרפל שי ןכש ,ןיינעו

 ולטבלו וילע רערעל רשפא יאש ,רחא יקוח תורוה וצ לכ ןידכ וניד ןתינש יתקיספ תורוה וצ ןכא םא הלאשה

 העבקנ ותורוהש וא יגולויב דליל היונקה תיטפשמה תורוהה תא לטבל רשפא יאש יפכ רתוי רחואמ בלשב

  178.םימכסהה קוח וא ץומיאה קוח חוכמ תורוה וצב

                                                

 םילודיג בוני ףיסא 7120/07 ץ"גב ;'ז ,ז"ט ,תומבי ,הנשמ ואר ."תיקדנופכ תנהוכ אהת אלו" – יוטיבל הזארפרפ םה םירבדה 172
 ;)23.10.2007 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל זכ 'ספ ,לארשיל תישארה תונברה תצעומ 'נ מ"עב
   .דועו )21.7.2015 ,ובנב םסרופ( 4 תינולפ 'נ ינולפ 77890/5 )ש"ב( ינבר

 .41 'ספב ,37 ש"ה ליעל ,'חאו ינולפ ןיינע 173
  .40 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע ךכ לע ואר 174
   .)4.201323. ,ובנב םסרופ( 10 'ספ ,קי'זרונ קבטיל 'נ תיניטסלפה תושרה 368/13 א"ער תמגודכו 'ב ג"נ ןיבורע ,ילבב יפ-לע 175
  .1962–ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 17–14 'סב רקיעב ואר 176
 .1959–ט"ישתה ,)תונוזמ( החפשמה יניד ןוקיתל קוחל 4–3 'ס רקיעב ואר 177
 ידלאנירוק לאכימ ואר ,השוריה קוח ןיינעל םינוש תוירופ ילופיטמ דלונש דליל היונקה תיטפשמה תורוהה תודוא לע ןוידל 178
 תומ רחאל דלונש ימ לש השוריה תוכז ףקיהל ,ןוידה לש רתוי רצ טביהל .)2012( 333–299 תונובזעו תושורי ,תואווצ :השורי יניד
 ברקמ הדומ ינא .)2008( 213–207 הכלהו טפשמ ,ינרדומה ןדיעב 'וברו ורפ' ןירג יסוי ואר ,תוירופ ילופיט תובקעב ןבומכ ,ושירומ
 .הז וננוידל יטוקא ןיינע דודיחב הרזעה לע רגרב ןויצ ןב טפושה דובכל בל
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 םיניטקה תבוט לע ש"מעויה ןיינעב הבתכש טועימה תעדב תדמוע ןורש-רהבל תטפושה דובכ ,ןכ לע רתי

 יזכרמה ךרוצה ךכ םשלו ,ירשפאה םדקהב הצרא םתבשהב םידעוימה םירוהה לש םהיתויוכזו םדובכ דצב

  :איה תבתוכ ךכו .םינימזמה םירוהה לש תיטפשמה תורוהב רתויב הריהמה הרכהב

 םידוליה םע הצרא עיגהל םירוהל רשפאל תובישח שיש ירה םיניטקה תבוטב ןניקסעש לככ

 תפסונ הייהשב תוכורכה תופסונ תובר תואצוהב םירוהל ךוסחל ידכ קר אל ,ירשפאה םדקהב

 וכזי םהו ,רשפאה לככ םדקומ תוהז היהת םיניטקלש ךכל גואדל ידכ הנושארו שארב אלא ,ל"וחב

 179.בלח תפיט יתוריש תוברל ,לארשיב דוליי לככ םייאופר םיתורישו יאופר חוטיבל

 םהידליו םינימזמה םירוהה לש םקלח תנמ םהש םיישקה לע םילימ ריבכהל ךרוצ ןיא ,ןכאו

 לארשי תנידמב תימשר םירכומ םניא םידולייה רשאכ ישילש םלוע תנידמב םמצע תא ואצמיש רשפאש

 םירגתאהו םיישקה רתי תוברל ,ץראל הסינכ תרשאו ילארשי ןוכרד לבקלמ םה םיעונמ ןכלו ,םהידליכ

 תניחבב תויהל רומא וניא ירשפאה םדקהב הצרא םידולייה תא בישהל ןוצרה תאז םע 180.התע הז יתינמש

 םג 181.תונושה םהיתויוכזבו םיניטקה תבוטב עוגפל אוה לולע ךוראה חווטבו ,"ותערל וילעבל רומש רשוע"

 הצרא םתבשהב ןוזפיחה לשב םיניטקה תבוטב תירשפאה העיגפה תא הירבדב תרכזאמ תטפושה דובכ

 קפס ליטהל לולעה רבד ,םינימזמה םירוהה לש תיטפשמה םתורוה לש ידמ הזופח תויהל הלולעש העיבקבו

  182.דיתעב םידולייה לש םתוהזו םתד ,םדמעמ רבדב

 חווטב לוקישה תפדעה ינפמ ששחה אוה יתקיספה תורוהה וצ לש וחתפל ץבורה ףסונ יזכרמ ןורסיח

 יתנעטש יפכ ,ירהש .ךוראה חווטב הז בושחו יזכרמ לוקישב עוגפל אקווד לולעה ןיטקה תבוט לש רצקה

 וצ חוכמ עובקה יטפשמה הרוהה לש וחוכ הפי תיטפשמ הניחבמ ןכאש ונדיל עקתי ימ ,הז קרפ-תת חתפב

 ,ןכ לע רתי .םינושה םיקוחב םיעובקה תורוהה יווצ חוכמ עבקנש יטפשמה הרוהה ןידכ יטופישה תורוהה

                                                

 .ןורש-רהבל תטפושה לש ןידה קספל 9 'ספב ,70 ש"ה ליעל ,ש"מעויה ןיינע ואר 179
 םילארשיה םירוהה לש םקלח תנמ ויהש תושקה תוישיאה תוידגרטהו 56 ש"ה ליעל ,"רחא עסמ" רגירט לשמל ואר 180
 תאו םתוא דימעהש רבד ,םהילגרל תחתמ השק הרוצבו םימעפ המכ הדער ץראה רשאכ לאפנב םמצע תא ואצמש םינימזמה
 .תיתימא םייח תנכסב דולייה

 13-05-46382 )ש"ב יזוחמ( ימע תמגודכ ,רדנלדירפ המלש טפושה דובכ לש םינושה ויקספב ךכ לע ואר .12 ה ,תלהק יפ לע 181
 תוהמיא תעיבק" – ןהיפל ש"מעויה כ"ב תורהזא הז ןיינעל ואר .)24.05.13 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ קינמולוס דראודא
 וחוכ אב תונעטב ךכ לע ואר ,"רבגומ ןוכיסל ל"וח תואקדנופ יכילהב ודלונש םיניטקה תא תפשוח ]...[ יטמוטוא ןפואב תיטפשמ
 תרשי ץומיאה ךילה"( 33–30 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ינומלא ןיינע ;91 ש"ה ליעל ,תינולפו ינולפ ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויה לש
 וא הניטקה לש הדמעמ דגנכ ,לארשיל ץוחמ לשמל ,םינוש םימרוג דצמ דיתעב הפ ןוחתפל תורשפא ענמיו הניטקה תבוט תא
 לע ץומיא ךילה ךרעי ,יטנג ןעטמ ןיא םהבש םיניטקה תבוטש – החוורה דרשמ םע תוצעייתה רחאל הבישמ ינא ..."תורוהה רשק
 תורהצה סיסב לע "יטמוטוא" ןפואב יתקיספ תורוה וצ ןתמ"( 40 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע ;)"תוידיתע תונעט עונמל תנמ
  .)"םיניטק לש םתבוטב העיגפ העמשמ ...םדי לע ופרוצ רשא םיכמסמהו הז ךילה תרגסמב םיעבותה

ONFERENCE CAGUE H ,UREAUBERMANENT Pלשמל ואר ילבולגה רשקהב וזכש "תפפור" תיטפשמ תורוה לש ישוקה לע 182
ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, PRIVATE INTERNATIONAL LAW ISSUES SURROUNDING THE STATUS OF 
CHILDREN, INCLUDING ISSUES ARISING FROM INTERNATIONAL SURROGACY ARRANGEMENTS, Prel. Doc. No. 11, 
(Mar. 2011), available at https://assets.hcch.net/docs/f5991e3e-0f8b-430c-b030-ca93c8ef1c0a.pdf; PERMANENT 
BUREAU, HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, A PRELIMINARY REPORT ON THE ISSUES 
ARISING FROM INTERNATIONAL SURROGACY ARRANGEMENTS, Prel. Doc. No 10 (Mar. 2012) available at 
https://assets.hcch.net/docs/d4ff8ecd-f747-46da-86c3-61074e9b17fe.pdf; EUROPEAN PARLIAMENT, A 
COMPARATIVE STUDY ON THE REGIME OF SURROGACY IN EU MEMBER STATES 10 and passim (2013), available 
at http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf; 
PERMANENT BUREAU, HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, A STUDY OF LEGAL PARENTAGE 
AND THE ISSUES ARISING FROM INTERNATIONAL SURROGACY ARRANGEMENTS 68-79 (2014), available at 

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2014pd03c_en.pdf. ואר ,הז ןיינע לש יתיצמת םוכיסל Margalit, International 
Surrogacy Agreements, 12 'מעב ,57 ש"ה ליעל.  
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 תעיבקל לקשמו ףקות הנשמ ןתיל יושעה רחא טביה לכ וא ריקסת לש ורדעיה תא ןיינעל ףיסונ םא תעכ

 תיטפשמו תיתרבח הניחבמ םהב עוגפל רבדה לולע ,הדימה לע רתי זרוזמו רצק ךילהב תיטפשמה תורוהה

 לע ורערעי ,'דכו ןיאושינה םשרכ ,םינוש םיפוג ,םידליה ולדגי תע ,אובל דיתעלש שושחל שי ירהש .דחאכ

 ןיסחויב םגפ לפנש ימ םהב ואריו הז יטופיש ךילה תועצמאב "קרו ךא" העבקנש תיטפשמה תורוהה

    .לארשיו השמ תדכ ןיאושינה ירעשב אובל םיאכז םה ויהי אל ךכיפלו ,םהלש יתכלהה

 הקיז לכ אלב ןתינה יביטוטיטסנוקה תורוהה וצ לש רשקהב הנושארבו שארב םירומא םירבדה

 הרוהה לש תיטפשמה תורוהב ריכמה ריקסתב ךרוצ אלב ףא ,וניתוזוחמב לבוקמכ ,תובר םימעפו ,תיטנג

 הרדעיה ףרח ,גוזה ינב לש ןיאושינה דמעמב הרכה לכ ןיאש הדבועה ףרח ךכו .תיבסל-ומוה תויגוזב ףסונה

 תקידב לש ךילהה םג ,ריקסתב ךרוצה תא תורתיימה תוקיספה יוביר לשב ףאש ןכתייו ,תיטנגה הקיזה לש

 יביטוטיטסנוקה תורוהה וצ ןתמ ,ידידל ,ולא םירקמב .ידמל יתייעבו יקלח ,יחטש תויהל לולע דליה תבוט

 הצרפ תווהל רבדה לולע דליה לש וייח ךשמהב .די רחאלכ תיטפשמ תורוה תעיבק תויהל לולע שקובמכ

 איהש וז ךרדב ףסונה יטפשמה והרוהכ עבקנש ימ לש ותורוה לע רערעל שקביש בנגל אורקל הלולעה

 וצמ הנושב ,תאז .ךוראה חווטב הכוראכ ךילה לש ופוסב תולגתהל הלולע ךא ,רצקה חווטב הרצק םנמוא

 תויגוזב שמשמה ,יביטרלקדה יתקיספה תורוהה וצ ןיפולחלו ,םימכסהה קוחב עובקה ,יתקיקחה תורוהה

 תואקדנופ ךילהב תיטנג םא םג איהש הנימזמ םא לש תיטפשמה התוהמיא תעיבקב תילאוסקסורטה

 ,הגוז תבל התיציב תא המרתש תיבסלה גוזה תב לש תפסונה תיטפשמה תוהמיאב הרכהב ןיפולחלו ,ל"וח

  .המחרב רבועה תא האשנ וזו

 ,דבלב תיתרהצה איה תיטפשמה תורוהה תעיבק ,תיטנגה הקיזה לש המויק לשב ,ולא םירקמ ינשב

 זרוזמ ךילהב קרו ךא קפתסהל ןיא ךכיפל .תמייקה תיגולויבה תואיצמה תא תיטופיש הרכהב תנגעמ איהו

 ךילה עצבל שי אלא ,הצרא םידולייה תא בישהל ןתינ היהיש ידכ קר תפפור תורוה תעיבק לש רצוקמו

 וצ וא יטפשמ ץומיא וצ תלבק תמגודכ ,רחא יטפשמ ךילה לכב השענ רבדהש ךרדכ הנבומו רדוסמ יטפשמ

 תועצמאב דליה תבוט תחכוהב ,רעצמלו ,םאו תיטנג תורוה תחכוהב םא ,יצרא-םינפה לולסמב תורוה

 .ריקסת

  יתקיספה תורוהה וצ לש היוארה תיביטמרונה ותומדל .ה

 ?הז קיפאב דועצל יוארו ןוכנ ללכב םאה .1

 רעפל וידחי ורבח ,רקחמה לש ןושארה קרפב יתדמע ןהילעש ,תיאופרה המדקהו תיתרבחה תוחיתפה

 ,תיגולויצוסה תואיצמה ןיבו תילארשיה הקיקחב םויכ תמייקה תיטפשמה הרדסהה ןיב רבוגו ךלוהה

 תורוהה וצ .וניניע דגנל הנתשמו תכלוהה ,םינושה ,םידליו םירוה יסחיו תויגוז ,החפשמה ינבמ תוברל

 ותלוכיו ותגשה תוריהמ ,ותוליעי ,ותושימג – תונושה ויתולעמ קפס לכ אללו ,הז ללח אלמל דעונ יתקיספה

 תונש תריקס .תויבסל-ומוה תוחפשמל דוחייב ,רתויב יביטקרטאל ותוא וכפה – קוחה תולבגמ תא ףוקעל

 ןידהמ קתנתהל ךרדה החפשמ יניינעל טפשמה תיבל ,תחא אל ,הצא המכ דע תדמלמ תונורחאה טפשמה

 םולשת לוטיב ןיינעל ןהו ךרה ליגה תקזח לוטיב ןיינעל ןה ,םידליו םירוה יסחיב רושקה לכב יתדה
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 םחה וצומיא 183.רתוי תינויוושו תילרביל ,תיחרזא ,תינוליח הרדסה תבוטל ,באה ידיב ירדגמה תונוזמה

 דוע ףיסוהל אלש תשקבמה ,וז םלוע תסיפת םע דחא הנקב הפי הלוע יתקיספה תורוהה וצ לש בהואהו

 דיחיהו יביסולקסקאה החפשמה הנבמ תא לארשיו השמ תדכ ,תירוההו תיגוזה ,החפשמב תוארלו

 ץ"גב ךכ לע דמעש יפכ תאז םע 184.םיירשפא םינווגמו םיבר החפשמ ינבממ דבלב דחא הנבמ אלא ירשפאה

 ,תושרופמ ורבד תא רמא אל קקוחמה דוע לכו ,םיסוסה ינפל הרכרכה תא הז ןיינעב םותרל ןיא ,ומצעב

 185.החפשמ יניינעל טפשמה יתב תחא אל םימלעתמ וז האירקמ .ןיינעב תיטופיש הקיקח לכל םוקמ ןיא

 רתוי טעמ וגהני םא טפשמה יתב ושעי בוט שיגרו ךובס הכ ןיינעב ,ימעטלו ,ןנד ןודנל םג םיפי םירבדה

 .די רחאלכ ולא םייביטוטיטסנוק םייתקיספ תורוה יווצ איצוהל ורהמי אלו יטופיש ןוסיר

 יתינמ םתואש ,יתקיספה וצה לש ויתונורסחו ויתונורתיב ,יחטש ולו ,ןויעב יד יכ ינרובס ךכיפל

 הקיז תמייק רשאכ ,יביטרלקד תורוה וצב רבודמ דוע לכ יכ הנוכנ דומעל ידכ ,דחאל דחא םדוקה קרפב

 רשא .יוארו בוט יטפשמ קיפאב רבודמ ,ריכהל םישקבמ ונא תיטפשמה ותורוהבש טרפל דולייה ןיב תיטנג

 תואקדנופ תועצמאב ודלי תא איבהש ילאוסקסורטה גוזב תיטפשמ תוהמיא תעיבקב רבודמ דוע לכ ,ןכ לע

 תיציבה תא המרת תחאהש תויבסל גוזב ןיפולחלו ,תיטנגה םאה םג איה הנימזמה םאה רשאכ ,ל"וח

 לע יתדמעש יפכ .ויתונורסח לע יביטרלקדה תורוהה וצ לש ויתונורתי םיבר ימעטל ,ןויריהה תא תרחאהו

 ךילהב תיטפשמה תורוהה תא עבקיש רדוסמ יטופיש ךילה לש ומויקב רבודמ – םדוקה קרפב ליעל ךכ

 םשרמ יכרוצל קר אלש תיטפשמה תורוהה תעיבקב תויפוסלו תואדוול איבהל וחוכבש ןימאו ריהמ

 ןה רבד לש ופוסבש ,ויתויוכזו דליה תבוט תונירטקוד םע דחא הנקב הפי םילוע הלא םירבד .ןיסולכואה

 ןובשחב איבהל שי ןתואו ,הלעמב ןושאר לוקיש ןה ולא תונירטקוד ,עודיכ .ולוכ הז ךילה לש ואשומו ורקיע

  186.םירוהה תויגוזב םירושקה םיכילהל םג אלא םידליו םירוה יסחיל םירושקה םינושה םיכילהב קר אל

 דמעמל הנימזמה םאה דמעמ תא תוושהל שקבמה ,ירדגמ – םיטביה המכמ ינויווש ךילהב רבודמ
 לכ אלל ;תיטנגה תורוהה תחכוה רחאל יטפשמ הרוהכ רכומ תויהל תלוכיב ל"וח תואקדנופב ןימזמה באה

 גוזל תויבסל גוז תוושהל ותועצמאב ןתינ ירהש ,םידעוימה םירוהה לש תינימה הייטנל רשק

 רבודמ םא הלאשב תולת לכ אלב ;דליה לש םייטפשמה םירוהכ םירוהה ינשב הרכהב ילאוסקסורטה

 םישקבמה םינימזמה םירוהה לש םחוכ הפי ירהש ,יצרא-םינפ םירבוע תאישנ ךילהב וא ל"וח תואקדנופב

 תורוה וצ חוכמ וז הרכה םישקבמה לש םחוכל יתקיקח תורוה וצ חוכמ םייטפשמ םירוהכ םירכומ תויהל

 גוזב הנימזמ םאב הרכה לש רשקהב ,.3.ה ,ךומסבש קרפה-תתב ךכ לע דומעאש יפכ .יביטרלקד יתקיספ

 םא הלאשב רבודמשכ תוניועמ םיינזאמה תופכ ,ל"וח תואקדנופ ךילהב תיטנג םא הניאש ילאוסקסורטה

                                                

   .ד"עשת טפשמה תנש תריקסל 25–21 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"תוחפשמ יניד" רקה ואר 183
 ”one size fits all“ – תניחבב ,"החפשמ" ינידמ רובעל ,1 ש"הב דוחייב 13 'מעב ,םש ,רקה לש בלה תלאשמ תא ואר ךכ לע 184
 ."תוחפשמ" ינידל

 ץ"גב תעיבקמ החפשמ יניינעל טפשמה יתבמ םיטפוש המכ לש םתומלעתה איה וז המגמ השיחממה רתויב הבוטה המגודה 185
 ,ובנב םסרופ( גל 'ספב תינולפ 'נ ינולפ 1858/14 מ"עב ואר .הנממ םלעתהל רשפא יא ,ךרה ליגה תקזח קוחב הלטוב אל דוע לכש

 .ךרה ליגה תקזח ,שש ול ואלמ םרטש ןיטקב ,ונניינעב הלח ויפלו ,אוהש תומכ קוחה אלא ונל ןיא ונא ,םלואו" :)3.4.2014
 ןניא הלאכ .םירבדה עבטמ ,לקשמ תודבכ תויארב ךרוצ שי ,קוחל 25 'ס אפיס יפ לע ,תודחוימ תוביסמ וז הקזח תריתסל
 ןיב – ףוקישה לדומל ךרה ליגה תקזח לוטיבמ " תילגרמ לאקזחי דבלב הנורחאל ואר הז ןיינע לכל ."ונניינעב ןייד תומייקתמ
 ןיגב אווש תונולת :אטחמ םיפחה תועמד" לגס יבוק לשמל ואר וז העיבקב ןוידל .)טופיש יכילהב( "םיזוח יניד ןיבו החפשמ יניד
 .304 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"תוחפשמ יניד" רקה ;)2015( 149 ,137 ,48 האופרו טפשמ "ןהיתואצותו םידליב תינימ העיגפ

 ,227 א םיקוח "ןוממ יסחי קוחל 4 'סמ ןוקית תובקעב תומישמו םירגתא :ןוממו החפשמ יסחי" ץישפיל רחש לשמל ואר 186
306–310 )2009(.    
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 תורוה וצב רבודמו ליאוה אמש וא ,תורוהה וצב שמתשהל ימיטיגלו ,ליעלד םירשקהה ינשל אוה המוד

 .הז םיוסמ רשקהב תורוהה וצב שמתשהל ןיא ,דולייה ןיבו הניב תיטנג הקיז לכ ןיא ירהש ,יביטוטיטסנוק

 תוהמיאל תונעבותב קוסעל החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש םתוכמסב ,תיקוח ,קפס לכ אלל

 םהבש ןידה יקספמ םיבר .החפשמ יניינעל טפשמה תיב קוחל )4(1 ףיעס חוכמ ןיינעב עירכהלו תוהבאלו

 תורוה וצב םיקסוע ונא רשאכ ,יתעדל םלוא 187.שרופמב תאז םינייצמ הז רקחמ לש וכלהמב יתקסע

 הרוהה לש תיטפשמה תורוהב ריכהל םישקבמ תיטנג הקיז לש הרדעיה ףרח ובש םוקמב ,יביטוטיטסנוק

 רשאכ ,שגדויו .יתייעב אוה דבלב תיטופיש הקיקחב ותאצוה ךשמה ,"ןיאמ שי" תניחבב ,יגולויב אלה

 ןהו ל"וח תואקדנופב םדלי תא ואיבהש םיאומוה גוזב ןה ,םייבסל-ומוה גוז ת/ןב תרכהל השקבב רבודמ

 לארשי תנידמ לש תימשר הרכה ןיא תחא אל ,דליה לש תיגולויב םא איה דבלב ןהמ תחאש תויבסל גוזב

 ידלי לש הרוה םתויה חוכמ םהלש תיטפשמה תורוהב ריכהל רשפא יא רעצמל אליממו ,םהלש תויגוזב

 ,ולא םירקמב .תיגולויב הקיז לכ םהל ןיא םג רומאכו ,"הקיזל הקיז"ה חוכמ המגודל ,ימשרה וגוז ת/ןב

 ןוכנ ,קוחה יפ לע רתומ תירוירפאש המ לכ אל ,תמדוקה הקספה ףוסב יתינמש הרקמב םגש דואמ ןכתייו

 לש ויתונורסח לא םג החוכנ טיבהל שי םלוכ ולא םירשקהב ,וז ףא וז אל .השעמל הכלה ותושעל יוארו

 הבר הבחרהב רבודמ יכ קלוח ןיא ,תישאר .םנכותב םה םייתוהמ ךא רפסמב םה םיטעומ ילואש ,הז ךילה

 תוגוזל רשפאל איה ,וזה תעל ,ותוהמ לכש ,םימכסהה קוחב עובקה ירוקמה תורוהה וצ לש רתויב

 קיפאב הדיעצו ןיינעב תיטופיש הקיקח ךכיפל 188.םלועה ריוואל םדלי תא איבהל דבלב םילאוסקסורטה

 .רתסלפ קקוחמה ןוצר תיישע ,דובכה לכב ,איה תיבסל-ומוה תורוהב הרכה םשל ךלמה ךרדכ הז יטפשמ

 עמוש התא ןה ללכמ" ,וז ךרדב יטפשמ הרוהל ךופהל תורשפאב תושרופמ קקוחמה ריכה אל דוע לכ ירהש

  .םיברל השובכה ךרדב רבודמ וליאכ ןכ ושעי טפשמה יתבש יואר אלו ןוכנ אלו ,"ואל

 יזוחמ ןיינע ,תינולפ ש"מת ןיינעב תיטופישה היגולירטה לש תיזכרמה הנקסמה ,ליעל רומאכ ,תינש

 רתוי תיטפשמ תורוה שדחל טפשמה תיב לש תיתוהמה ותלוכי רסוח איה 189,תינולפ ץ"גב ןיינעו תינולפ

 תא שדחל ,תואכרעה שולש לכב דחא הפ עבקנש ,טפשמה תיב לש ותלוכי רסוח הנתשנ המ .קוחב עובקהמ

 ,םלועל דליה תאבהל תיגולויב המורת לכ םורתל הלוכי הניאש הכנ השיא לש רשקהב תימכסהה תורוהה

 תושעל תרערועמ יתלב )טעמכ(ה ותלוכי ןיבל ,ךרדה ךרוא לכל קפסב הלטוה אל תירוהה התולגוסמש םגה

 לכל ,וזה תעל ירהש ?ךילהל תיגולויב המורת לכ םרת אל אוה ףאש גוז ןבב ריכהלו תיבסל-ומוה תויגוזב ןכ

 דחי םייח ךאש םיטרפ ינש םה ודידל השעמלו ,ילארשיה טפשמב םירכומ םהיאושינ ןיא ,תימשר תוחפה

 תוערתשמ היתוכלשהש ,הכובסו השיגר תיתדו תיחרזא היגוסב רבודמ יכ קפס לכ ןיא .תחא גג תרוק תחת

 ןהו םהלש תיטרפה םיסחיה תכרעמב ןה ,דליה לשו םירוהה לש םיסרטניאו תויוכז לש רתויב בחר דענמ לע

                                                

 .92 ש"ה ליעל םיאבומה תונושה תויטופישה תואתכמסאבו םינושה םיירקחמה תורוקמב ואר וז תידוחייה ותוכמס לע 187
 תוגוזל ,תוקוור םישנל םג ץראב םירבועה תאישנ ךילה תא חותפל השירדב ץ"גבל ושגוהש תוריתעה לכ הכ דע וחדנ ךכיפל 188
 תואתכמסאב המאתהב ואר ,םלועה ריוואל דליה תאבהל תיגולויב המורת לכ םורתל הלוכי הניאש הכנ הקוורלו םיאומוה
 .135 ,47–46 ש"הב ליעל תואבומה

 .166 ש"הב ליעל תואבומה תואתכמסאה ואר 189
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 רחאל קרו ,תיטנרהוקו תרדוסמ ,הרורב הקיקח תועצמאב הנורתפ תא אוצמל תבייחה ,הנידמה יפלכ

  190.ילארשיה םיקקוחמה תיב לש ךותיהה רוכב רובעי רבדהש

 שילשכב יכ םא( םייבסל-ומוהה םירוהל רקיעב תטפושה תושרה הקינעמש םחה קוביחה ,תישילש

 ךילה תא ךפוה יתקיספה תורוהה וצב שמתשהל תורשפאה תשגנהב )םילאוסקסורטה תוגוזל םג םירקמהמ

 ץוחמ םלועה ריוואל םדלי תא איבהל םה םילוכיש ףא ,רתוי החוטבו הלק ,הריהמל םתורוהב הרכהה

 יביטוטיטסנוק תורוה וצב רבודמ ,קודו 191.רדסומ וניאו חקופמ וניא תחא אלש ךילהב ץראה תולובגל

 תורוהב ריכהל שקבמה ,)דבלב יטנגה םנעטמב םישמתשמה םיילאוסקסורטה תוגוזב רבודמ ןיא רשאכ(

 קוחב קר וזה תעל תמייק תורשפאהו ,וז תורשפאב תיתקיקח ריכה אל קקוחמה ובש םוקמב תיטפשמה

 .תיטנגה םאה הניא הנימזמה םאהשכ םג םימכסהה קוחבו ץומיאה

 תעכו ,םימכסהה קוח יפ לע ץראב ולעפש םילאוסקסורטה גוז ינב לש םירקממ ךכ לכ הנוש הז לכ

 הרכהל דע םקלח תנמ אוהש ךוראה יטפשמה הרכהה ךילהב דבלב דחא דעצכ ריקסת לבקל םה םישרדנ

 ופוסב תולגתהל הלולע יכ םא ,הרצקה ךרדה ייניעב דואמ תיתייעב ,תיעיבר 192.תיטפשמה םתורוהב האלמ

 ,ריקסת לבקל ללכ םיחרוט םניא ףא הנורחאלש ,החפשמ יניינעל טפשמה יתב םיטקונש ,הכוראכ רבד לש

 ,שקובמכ יתקיספה תורוהה וצ תא םה םיקסופ וז תחת .ךומסה קרפה-תתב הבחרהב ךכ לע דומעאש יפכ

 טפשמה יתב םיצפח םא .)!(ץראב םידליה חורזא םוימ דבלב עובש ףאו תועובש השולשמ תוחפ ףא םימעפ

 תשקב ןה יטופיש ןוסירב ,ימעטל ,ןיינעב גוהנל שי ,תונושה ויתויוכזלו דליה תבוטל םימתבו תמאב גואדל

 ,תחא אל םהב תזחואה ,הזפוחה ןותימב ןהו שקובמה יביטוטיטסנוקה תורוהה וצ ןתינ םהבש םירקמה

 העיבקב רבודמ ןכאש ,ריקסת תלבק תועצמאב תוחפה לכל ,הקימעמ הקידב לכ אלב וצה תאצמהב

  .ןיינעו רבד לכל דליה תבוט םע דחא הנקב הלועה תיטופיש

  

 193ריקסתב ךרוצה .2

 ןתמ לש ךילהה תרגסמב ריקסת תלבק לש ויתונורתי לע יתדמע ,וב רוזשה ינשה טוחכ ,ולוכ רמאמה ךרואל

 ריקסתה לש תוירשפאה ויתולעמ תא תיביטמרונ ססבל שקבא הז קרפ-תתב יירבדב .יתקיספה תורוהה וצ

 הז ילופיט ילכב שומישה לש ופקותבו ופקיהב טיעמהל תושקבמה ,תוקלוח תועד ינפמ יתדמע לע ןגהלו

 ימ עירכהל טפשמה תיב שרדנ רשאכ דוחייבו ,הזכש שומיש השענ םהבש םייטפשמה םיכילהה תרגסמב

                                                

 תוירקחמ תואירקל .25 'ספב ,48 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע ואר םירבוע תאישנל םימכסה לש רשקהב ךותיהה רוכ תובישח לע 190
 הריכמה תיטופיש הקיקח תועצמאב תויללכ רתיבו ,ערז תמורתב תיטפשמ תוהבאב הרכהב שיש תויתייעבל ילש תומדוק
 לש ךותיהה רוכב ויד ,ימעטל ,רבע רבדהש אלב םדקתמ ליגב םישנל תוירופ ילופיט ןומימבו התשגנהבו תימכסה תורוהב
 תעיבק תארקל" תילגרמ לאקזחי ;41 ש"ה ליעל ,Margalit, Artificial Insemination from Donor המאתהב ואר ,קקוחמה
 םייאופר םיבאשמ" תילגרמ ;)"העיבק תארקל" תילגרמ :ןלהל( )2012( 835 במ םיטפשמ "לארשיב המכסהב תיטפשמ תורוה
 .209 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,"םילבגומ )יתלב(

 לע חוקיפו היצלוגר רסוח היהת תויזכרמה תויעבה תחאש רשפא םש ,ל"וח תואקדנופב הצוענה תיטנרהניאה תויתייעבה לע 191
 קרפ ,57 ש"ה ליעל ,Margalit, International Surrogacy Agreements לשמל ואר ,תאשונה םאה לש אצומה תונידמב השענה
II.  

 ליעל ,ל.א ןיינע ,לשמל ,ךכ לע ואר .םירשקה המכב תורורב הז ןיינע הלע רקחמה לש וכרואל יתנד ןהבש תונושה תוקיספב 192
 אליממ ךוראה ןמזה תכראהל איבי ריקסת תכירעב "יטמוטוא"ו ףרוג שומיש יכ ןייצא ךרוצה ןמ הלעמל"( 71 'ספב ,36 ש"ה
 .)"...ריקסת תשגה םשל דליה ]רוקמב ךכ[ ןמל תורשל שרדנה

 בוצעל ףסונ םעט – תויעוצקמה תעדה תווחב םיכורכה םיישקה" ןרפז תור :הזה רקחמב תובר יתרזענ הז קרפ-תת תביתכב 193
 .)2013( 269 ול טפשמ ינויע "תירוהה תוירחאה לש התקולח תלאשב ןידה לש שדחמ
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 שקבא ,ייניעמ הרתסנ אל םידמולמה תרוקיבו ליאוה .וירוה ישוריג רחאל דליה לע תרומשמה תא לבקי

 ותלב יאנת אוה היהי םירקמה לכב אל ךכו ,ריקסתה תונורסחו תונורתי ןיב עצמיש ךכורמ לדומ עיצהל

 שארבו ,עוצקמ ישנאב תחא אל רזענ החפשמ יניינעל טפשמה תיב ,עודיכ .שקובמה דעסה ןתמל ןיא

 194.םיניטק לש םניינעב תקסועה ןד אוה הבש הנעבותב הערכה םשל ,םיילאיצוס םידבועב הנושארבו

 שומישה ףקיה ץראב רבגו ךלה תמדוקה האמה לש םינומשה תונש ןמל יכ םידמלמ םינוש םירקחמ

 החפשמ יניינעל טפשמה יתב תמקה םע רתוי דוע ץאוה לודיגהו ,ול ןתינש יסחיה לקשמה לדגו ,ריקסתב

 תווחב תוצוענ ךילהל תוינכטה תוביסה 195.תירבה תוצראב םג דעותמו רכומ הז ךילה .םירושע ינשכ ינפל

  196.רתוי תוללכושמו תונימז ושענש םיחמומה תעד

 תריצקב .ריקסתה לש וחתפל םיבצינה םייזכרמ םיישק המכ אוצמל ןתינ רקחמה תורפסב םלוא

 רקיעב רבודמ .םתונמיהמו םינוחבאה ףקות לש תויעב :הלאה תויזכרמה תורוקיבב רבודמ ,רמואה

 וליאכ ,תירוה תולגוסמ ךירעהל השק היפלש ,היגולוכיספה םוחתב רקיעב ,תילנויספורפ-םינפ תרוקיבב

 לע דוחייב איה תרוקיבה .םייאובנ םניאש םייגולוכיספ םילכב ,הדיחיו תחא תירשפא תמאב רבודמ

 ,תלבגומ תיעוצקמה םתונמיהמש םינחבמ לע ךמתסהל הרומא תירוהה תולגוסמה תעיבקש הדבועה

 ותרעשה תא ויאצממב ששאל שקבי החמומה היפלש ,םתרגסמב "שושיאה תייטה"ל ששחהו

 בורל אוה ריקסתה ןתונ 197.לודג אוה ,החוכנ תואיצמה לע ףיקשישמ רתוי תינושארה תיביטיאוטניאה

 ידיב תונתינ תויעוצקמה תעדה תווח .םישקונ תויארו הרודצורפ יללכמ ררחושמה יטופיש-ןיעמ ןגרוא

 ,םילבוכ םיילמרופ םילהנ לכ אלב תוילמינימ תוילרודצורפ תולבגמב ןתוא ןיכהל םיישפוחה םיחמומ

 רסוח אוצמל ןתינ לעופב ךכו .יהשלכ הנגה קדבנל תנתינש אלבו ,םהידיב תידעלב השענ ןיינעה בורל רשאכ

 יהמ ללכ רורב אלו ,ושענש תונושה תוקידבל דועית לכ ןיא םיבר םירקמב ;םינוש םיריקסת ןיב תודיחא

 ריקסתה לש תויביטקייבוסה תא ריבגמ רבדהו ,תעדה תווחב תואבומה תויתדבועה תועיבקל התכמסאה

  198.ותונמיהמב יפוד ליטמו

 םהל ןתינש דמעמה ,טפשמה תיבב רזוח ןקחש לככ .םירזוח םינקחש םה םיילאיצוסה םידבועה

 בצמ לש הפיקמו הקימעמ הניחב אלל תרוויע היהת םתעד תווח לע תוכמתסההש ששח שיו ,םר אוה

  199.ורושאל םירבדה

                                                

 דבוע לע תווצל טפשמה תיב יאשר" :1955–ו"טשתה ,)םירדענו שפנ ילוח ,םיניטק ינינעב ןיד ירדס( דעסה קוחל 2 'ס ןושל וזו 194
 ואר םיילאיצוסה םידבועה לש תיללכה םתוליעפ לע ."בתכב ריקסתב ותעד תווחלו ןיטק ןדינב רוקחל ןיד ירדס ןיינעל ילאיצוס
 .43 ש"ה 278 'מעב ,םש ,ןרפז לצא םיאבומה תורוקמב

 .84 ש"ה ,285 'מעב ,םש ,ןרפז 195
 .94 ש"ה ,286 'מעב ,םש 196
 טפשמ ,היגולוכיספב תויגוס "תירוה תולגוסמ ןוחבאב םיטבלו םילוקיש" ליגי דוד לשמל ואר ןיינעב םיחנמה םירקחמל 197
 Gershon Ben-Shakhar et al., Seek and Ye;)2008 ,םיכרוע 'חאו ליגי דוד( 183 טופיש ,לופיט ,ןוחבא :לארשיב הקיתאו

Shall Find: Test Results Are What You Hypothisize They Are, 11 J. BEHAV. DECIS. MAKING 235 (1998). 
 רואיתל .https://goo.gl/vGoXgS )2008( 15 ,5 ןיד ירדסל דעסה תודיקפ לש ןתדובע :אשונב הקידבה תווצ ח"וד לשמל ואר 198
 'צ םרוי ואר ןורתפ תעצה לעו היישק לע ,תירוה תולגוסמ תכרעה לע תעד תווח תתל שקבתמה החמומה תדובע לש יטקרפה
 ןוילעה טפשמה תיב תוכיראב שרדנ הז ןיינע לכל .)2001( 328 לבויה רפס טפשמו האופר "תירוה תולגוסמ ךירעהל ךיא" קידצ
    .)2011( 356 )3(דס ד''פ ,תינולפ 'נ ש"מעויה 1892/11 א���נדב

 ואר ןכ .)2008( 195 ,193 ,153 םישוריגב הייארו תרומשמ ירדסה בוציע לש םיעלקה ירוחאמ :טפשמב תורוה רקה הנפד ואר 199
 "החוורה תוריש ךרעמ תועצמאב דליה תבוט ןוחבאב הנבומה יטפשמה לשכה לע" תליג 'צ לארשי לש רתוי תמדקומה תרוקיבב
 .)2006( 403 ה טפשמ ינזאמ
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 תניחב תרגסמב שגומה ריקסתב רבודמ רשאכ םהל בר םחוכ ולא םייתוהמ םיקומינ ,ימעטל

 הז חיכשו ץופנ הרקמב .וירוה ישוריג םע דליה תרומשמ תעיבק לש םיכילהב דליה תבוטו תירוה תולגוסמ

 .םיפתושמ םידלי ודילוה ףאו ,תלטובמ אל הפוקת ךשמב הבוט תויגוזבו הברקב ויהש םירוה ינשב רבודמ

 תרומשמ לע בירל םתוא הליבומה האנשל םהל הכפה תימיטניא הברק התוא ,םהיניב רה הבגשמ ,התע

 לש יסחיה ילוגסה ולקשמ ,ירסרוודא אוה בור יפ לעש ,יטפשמה ןוידה לשב ,הזכש םירבד בצמב .םידליה

 תוטסל יטופיש ןויסינ לכו ,רבד קשיי ריקסתה יפ לע ,תגהונה הקיטקרפה יפל ירהש .םוצע אוה ריקסתה

 הז ןיינעל הפי .ליעל יתינמש םיישקה לע תעדה תא תתל אופא שיו ,יתייעבכ ספתנ תויעוצקמה ויתונקסממ

 לש םיניינעב – קסופ טפשמ-תיב אצמנ ןפוד-תואצוי תוביסנבו תורידנ םיתיעל קר" :ץ"גב לש תאזה ותעיבק

 ריקסת שקבתמ רשאכ ,הזל המודב 200."םיחמומ תעד-תווחל דוגינב – דלי לש תינפוגהו תישפנה ותואירב

 תא דבאל םידיתעה םייגולויבה םירוהה ןיב הבר תוירסרוודא שי םהבש םירקמב ץומיא יכילה תרגסמב

 ריקסתה לש ופקותו ודמעמ ,ןיינעו רבד לכל םדליכ וצמאל םישקבמה םיצמאמה םירוהה ןיבו יעבטה םנב

  .וחתפל תצבורה ליעל תרכזנה תרוקיבה לשב הבר תויתייעב שי ךכיפלו ,הלעמב םינושאר םה

 תרוקיבה ץקוע לטינ – תיטפשמה תורוהב הרכהה תמלשה – ןנד ןודנב רבודמ רשאכ ,הזמ הנושב

 תקיחרמ העיבקב רבודמ ,דואמ דע וניתוזוחמב חיכשהו ץופנה ,תרומשמ תעיבק לש רשקהב .ולוככ ובור

 ינש םע רשק תרימשב דימתי דציכו ,וייח תא תויחל דליה ךישמי ןכיה ןוגכ ,תולרוג עובקל היושעה תכל

 סומקל ריינכ ריקסתה לע בור יפ לע תכמתסמה ,וז תיטמרד העיבק ,שגדויו .תיזיפה םתדרפ ףרח וירוה

 הז בכרומו שיגר הכ רשקהב 201.בר קדצבו ,"תושפנ יניד" יוניכל הקיספב רבכמ הז התכז ,תולרוג ץרוחה

 תוקידבו םינוחבא לע ךמתסהש החמומ תקידב ךמס לע ץרחיי דליה לש ולרוגש לטובמ אל ששח שי ןכא

 םיללכמ ררחושמה יטופיש וניאש ךילה תרגסמב םישענ םירבדה רשאכ ,קפסב תלטומ םתונמיהמש

 םג תקזחתמ ,טפשמה תיבל דואמ רידת םישגומ ולא םיריקסתו ליאוה .םירודסו םינבומ םיילרודצורפ

 תוזחכ ספתיי ריקסתהש ששחה תא המיצעמה ,םירזוח םינקחש תניחבב םיחמומה תויה לע תרוקיבה

  .רבד קשיי ויפ לעו ,לוכה

 תמלשה תרגסמב השענה ריקסתה יכ הלוע החפשמ יניינעל םיטפוש םע יתכרעש תוחישמ םלוא

 ךומנ יסחיה ילוגסה ולקשמו ,טפושה ידיבש םילכה זגראב דבלב רזע ילכ אוה תיטפשמה תורוהב הרכהה

 תועצמאב ןיב ,התחכוהש אוה רורב ,דולייה ןיבו דעוימה הרוהה ןיב תיגולויב הקיז שי רשאכ .תיסחי

 רתוי הברה הבושח ,ךכל ךרע תווש תויאר תאצמה לכב ןיבו החפשמ ירשק תחכוהל תיטנג הקידב

 ,םינווגמו םינוש םידדמ םינחוב םיטפושה ,תיגולויב הקיז ןיא רשאכ םג ,םלואו .ריקסתה לע תוכמתסהמ

 .רבד לופיי דבלב ויפ לעש םימותו םירואכ ספתנ אוה ןיאו ,ריקסתה לש ופקות תא השעמל הכלה םיללדמה

 :הלאה הדימה תומא תונחבנ ,רתיה ןיב ,ג קרפב ליעל יתרקסש םינושה ןידה יקספב הבחרהב וניארש יפכ

 תורוה ימכסה הנושארבו שארב ,םהיניב תויגוז תומכסה לש ןמויק ;םירוהה ןיבש יגוזה רשקה ביט

 הרוהה לש לעופב ודוקפת ;דליה לש יטפשמ הרוה שמשל טרפה ןוצרו המכסה ,הנווכ םינחבנ ;םיפתושמ

                                                

 ןידה יקספב המכסהב הטטוצו הבש וז העיבק .)1998( 463 ,453 )1(הנ ד"פ ,לודגה ינברה ןידה תיב 'נ דיוד 5227/97 ץ"גב ואר 200
 'ע 31702-09-13 )'יח יזוחמ( ש"מע ;)1.7.2007 ,ובנב םסרופ( 24 'ספ תינומלא 'נ ינולפ 54297/02 )א"ת החפשמ( ש"מת :הלאה
 .)10.10.2013 ,ובנב םסרופ( רטל-ךירטשלמל תטפושה לש הניד קספל 5.11 'ספב ,'נ 'ש 'נ 'נ 'ש )ןיטק(

 'תושפנ יניד' רדגב יניעב םה החפשמ יניינעב םיכילה .ףסונ ןיינע לע דומעל ימצעל הבוח ינא האור" :תאזה העיבקה ואר 201
 לקריט טפושה לש וניד קספל 5 'ספ ,375 )5(אנ ד''פ ,ןשוש ןב 'נ ןשוש ןב 6810/97 א"ער ,"ועמשמכ ירה ,וטושפכ אל םא ;שממ
 .םיריקסתה לש םלקשמו םפקותב הז יתוהמ לדבה לש ודודיחב הרזעה לע תליג 'צ לארשיל תודוהל שקבמ ינא .)1997(
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 לע ןנד ןודנב תיטפשמ תורוה תעבקנ םהבש םיקיתה רפסמ .'דכו דליה יפלכ תוירוה תובוח אלממכ דעוימה

 שממתמה שיחרת ,ושרגתה וירוהש דלי לש ותרומשמ תעיבקבש הלאל סחיב דואמ ןטק אוה ריקסת ךמס

 202.תוגוז השולשמ דחאל בורק אוהו םיקחש עיקרמה לארשיב ןישוריגה רועיש לשב דואמ תורידת םיתיעל

 .דואמ ההכתמ רזוח ןקחש תניחבב ריקסתה שיגמ החמומה תויה ינפמ ששחה םג ךכיפל

 תונושה תוקיספב טפשמה יתב ועיבצה וילעש יזכרמה ינכטה ישוקה םע דדומתהל שקבא תעכ 

 תכירע ךילה לולע םייטעבש ,דליה ןעמל תורישה םויכ לבוס םהמש םירסחה םינקתה – ליעל ורקסנש

 ונא התואש ,דליה תבוטב עוגפל לולע ריקסתב ףרוגו חישק ךרוצ אקווד ךכו .בר ןמז ךוראל ריקסתה

 דואמ בושחה ,יתוהמ יטופיש-ילופיט ךרוצ לע רתוול רשפא יא ,דובכה לכב םלוא 203.רמשל םישקבמ

 תיללכ האירק תונפהל שי ,תישאר .תיסחי תולקב ותוא רותפל ןתינ השעמלש ,ינכט ישוק לשב ,ייניעב

 אלמל ידכ רתוי ןיבר םינקתו םיביצקת ,םיבאשמ תונפהל לארשי תנידמב תויביצקתה תוטלחהה ילבקמל

 הכ םניאש םיריקסתב רבודמש ךכ לע דליה ןעמל תורישה תא דימעהל שי ,תינש .ןיינעב םייקה ללחה תא

 תתל שי ןכלו ,םירוהה תרומשמ תעיבק לש רשקהב ךורעל םישקבתמ םהש םיריקסתה תמגודכ םיכורא

 תואקדנופ ךילהב תורוה וצ תלבק תרגסמב ריקסת תלבק וזה תעל יכ בל לא םשוי .רתוי הובג ףודעית םהל

 הלטוב אל ךא השירדה הככור קוחה תעצהב םג םנמוא 204.תירוטוטטס הבוח רדגב ןיידע איה יצרא-םינפ

 תבוטב העיגפל ששח םייק יכ טפשמה תיבל ילאיצוס דבוע עידוה ובש הרקמ לכב הבוחכ הרתונ איהו ,לילכ

 ,ןכ לע רשא 205.השקבב ותערכה םרטב ריקסת לבקל בייח טפשמה תיב היהי הלא םירקמב .דלווייש דליה

 תעיבק ךרוצל ריקסתה תונורתי לע הז הקיקח רבדמ קיסהל ןתינ ,ןיינעב יתקיקח יוניש השענ אל דוע לכ

 ןיב ךוסכס לכ עלגתנ אל םלועמ היפלו ,רמאמב ליעל יתדמע הילעש הדבועה ,ןכ לע רתי .תיטפשמ תורוה

 תוברל ,תילארשיה היצלוגרה ךילה דציכ לוכמ רתוי תדמלמ אקווד ,םינימזמה םירוהה ןיבו תאשונ םא

  206.ותוא ףילחהל יאדכ אלו ,חצנמ סוס תניחבב אוה ,ריקסתב ךרוצה

 תמדוקה הקספב ייתואירקש תורשפאה לע תעדה תא תתל שיו ,בשוי יכונא ימע ךותב תאז םע

 ,"יראה תא עיבשמ ץמוקה ןיא" ,בוטה ןוצרה לכ םעש ןיפולחל וא ,תולרע םיינזוא לע לופיל תולולע

 ופיסוי םיינכטה םיישקה ןיעל הארנה חווטב םא אלפתא אל ךכיפל .ואלמתי הרהמב אל םירסחה םינקתהו

 לדומ עיצהלו תונושה תורוקיבה תא םינפהל ינא שקבמ ,ןכ לע רשא .דליה ןעמל תורישה לש וחתפל ץוברל

 ריקסת ךורעל ןוכנו יוצר ,ידידל .יתקיספ תורוה וצ ןתמל רבוע ריקסת לש ותכירעל השירדב רתוי ךכורמ

 טרפה ןיב תיגולויזיפ וא תיטנג ,תיגולויב הקיז שי ובש םוקמב יביטרלקד תורוה וצב רבודמ רשאכ

 הנימזמה םאה תוהמיאב הרכה םה ולא םירקמ .דולייה ןיבו ריכהל םישקבמ ונא תיטפשמה ותורוהבש

 ומרת תויבסל גוז רשאכ ןיפולחלו ,ל"וח תואקדנופ ךילהב תיטנג םא םג איהש תילאוסקסורטה תויגוזב

 ,םדוקה קרפב יתינמש תונורתיה דענמ לשב בושח הז ךרוצ .ןויריהה תא היינשהו התיציב תא תחאה

 תורוהה וצ רשאכ ייניעב םייתעבש םה םינוכנ ךא ,יתקיספה תורוהה וצ לע תויללכב ורמאנ םנמואש

                                                

 לע .)2005( 127 ,127 גכ ירבעה טפשמה ןותנש "לארשיב טג תונברס תעינמל ןיאושינ-םדק ימכסה" רומבל לחר ואר הז ןותנל 202
 )2015( 10 ,6 לארשיב תובלושמ תוחפשמ בונויצ תלייא ואר הנורחאל ךלוהו רימאמה ןישוריגה רועיש

www.cbs.gov.il/publications/pw89.pdf. 
 .34–32 'ספב ,135 ש"ה ליעל ,.ד.א.מ ןיינע ואר 203
 .10 ש"ה ליעל ,םימכסהה קוחל 11 'ס 204
 .60 ש"ה ליעל ,םימכסהה ח"הצהל 14 'ס ואר 205
 ךרוצה תוברל ,תיחכונה התנוכתמב תילארשיה היצלוגרב םיאורה ,42 ש"הב ליעל תואבומה ,םינושה םידמולמה תועד ואר 206
 .םלועב תורחא תונידמב יוקיחל יוארה רדסה ,יתקיקחה תורוהה וצ תא לבקל ידכ ריקסת תכירעב
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 לש ילוגסה ולקשמ ,רבכמ הז תמייק תיגולויבה הקיזהו ליאוה םלוא .ריקסת לע ,ראשה ןיב ,ךמתסמ

 ,הכורא הפוקת ךשמתהל ריקסתל השירדה הלולע ןיינעה תוביסנב םא ךכיפל .תיסחי תחופ ריקסתה

 טפשמה תיב לכוי ,דליה תבוטב עוגפל םג רבד לש ופוסבו ,םינימזמה םירוהה לע הדימה לע רתי דיבכהל

  .ריקסתה תשירד לע רתוול

 ףרח ובש ,יביטוטיטסנוק תורוה וצב רבודמ רשאכ ריקסתב ינא אצומ רתוי לודג ןורתי םלוא

 ותורוהב ריכהל תאז לכב םישקבמ ונא ,דולייה ןיבו דעוימה הרוהה ןיב תיגולויב הקיז לכ ןיאש הדבועה

 וא ל"וח תואקדנופב תיטנג םא הניאש הנימזמ םאב רבודמ ולא םירקמב .ןיינעו רבד לכל תיטפשמה

 הקיזהו ליאוה .דולייל תיגולויב הקיז לעב וניאש יבסל-ומוהה גוזה ןב לש תפסונה תורוהב הרכהב

 סחיה ביטו דליה תבוט לש הקימעמ הניחב תועצמאב הז רסוח אלמל ךרוצ שי ,םש תמייק הניא תיגולויבה

 תרגסמב הרצבלו דליה תבוט תא אדוול ידכ ,דולייה ןיבו םניבו גוזה ינב ןיב םייקה יטקרפהו יטפשמה

 ךרוצה תא ריתוהש ךכב ןוילעה טפשמה תיב הגש ,דובכה לכבו ,ימעטל ,ךכיפל .םייטפשמה וירוה תעיבק

 יביטוטיטסנוק תורוה וצ ןתמ לש רשקהב ןיא ותלב יאנתכ ותוא בייח אלו החותפ הלאשכ ריקסתב

 תומימע םיידי יתשב וצמיא טפשמה יתבש אלפתהל ןיא ךכיפל .הז קרפ-תתב הבחרהב יתינמש םיקומינהמ

 םנודב םהינפלש תוביסנב אליממו ,טפשמה תיב לש ותעד לוקישל ןותנ רבדהש תוצרחנ ועבקו וז תיתקיספ

 יירבד םירומא התע דע םא 207.ריקסתב ךרוצ לכ ןיא ומוהה גוזה ןב לש תפסונה תוהבאב הרכה לש השקבב

 תוביסנב בשחתהב ןכש ,הדיבכמ הכ הניאש השירדב רבודמ ,ימעטל ,תיטקרפ םגש ירה ,יביטמרונ חותינב

 רבכ ותכירעב ליחתהל רשפאש לקמו ריהמ ריקסתב קפתסהל ,תובורק םיתיעל ,ןתינ ןיינעה לש תודחוימה

   .תיסחי םימצמוצמ תויהל םילוכי ופקיהו ותנוכתמ רשאו ,דליה תדילל רבוע

  

 

 

 םייוארה הרזגה תולובג .3

 תורוה וצ תועצמאב ועבקי טפשמה יתבש תיתא וא תיקוח העינמ לכ ןיאש ינרובס ליעל וננויד רואל

 תואקדנופ ךילהב תיטנגה םאה םג איהש הנימזמה םאה לש תיטפשמה התוהמיא תא יביטרלקד יתקיספ

 הניאש ףא תיטנג-תיעבטה תואיצמה לש דבלב יתרהצה-יטופיש ןוגיעב רבד לש ופוסב רבודמ .ל"וח

 ,הזל המודב .ןיינעו רבד לכל דולייה לש תיטפשמה םאה איה היפלש ,תיגולויזיפה תוהמיאב םג תקזוחמ

 תיבסלה גוזה תב לש תפסונה התוהמיאב יתקיספה תורוהה וצ תועצמאב ריכהל ןתינ תיחרזא הניחבמ

 אל .ףתושמה םדלי תא םלועה ריוואל דחי המיע האיבהו המחרב ּהאשנש הגוז תבל התיציב תא המרתש

 ריכמ אוה םג ןכש ,הדימה לע רתי קקוחמה לש ולובג תא תוגיסמ ןניא ולא תועיבק יתשש ןייצל רתומל

                                                

 לבקל הבוח טפשמה תיב לע ןיא יכ יתעד החנ םידדצה תונעטב ןויע רחאל" :הלאה תויטופישה תועיבקה הז ןיינעל תופי 207
 שיו טפשמה תיב לש ותעד לוקישל ןותנה ןיינע הניה ריקסת תנמזה ]...[ יתקיספ תורוה וצ ןתמל יאנתכ דעס דיקפ ריקסת
 תוהבא לע ריהצמה ןיד קספ ןתיל ןתינ יכ ינרובס ,ליעל וטרופ רשא תודבועה רואל" ;"...תומיאתמה תוביסנב ךכ לע תורוהל
-63355 )א"ת החפשמ( ש"מת ;49 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,ל.א ןיינע המאתהב ואר ."ריקסתב ךרוצ אלל תאזו ,תוניטקה יפלכ רואיל

 םיפסונה םיטוטיצב ואר ,הז לע ףסונ .)םינולפ ש"מת ןיינע :ןלהל( )24.12.2015 ,ובנב םסרופ( 22 'ספ ש"מעויה 'נ םינולפ 03-15
 .137–136 ש"הב ליעל םירכזנה
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 שי תניחבב השדח תיחרזא-תיטפשמ תוהמיא תעיבקב רבודמ ןיא ,רמולכ 208.יטנגה דוסיה חוכמ תוהמיאב

 םיפסונה תונורסחה ינש םג ,הזל המודב .ייניעב תיתייעב תיטופיש הקיקחב רבודמ ןיא אליממו 209,ןיאמ

 סחיב המגודל ,ידמ ריהמו זופח ךילהב רבודמ ןיא ןכש ,םינייאתמ ,םדוקה קרפה יהלשב ,ליעל יתינמש

 ירהש .תיתייעבו תיקלח תיטפשמ הרכה ןתמבו ,םימכסהה קוחב עובקה יתקיקחה תורוהה וצ ןתמ ךילהל

 וצ ןתמב הצמתמ טפשמה תיב לש ודיקפתו ,תיטפשמה תורוהה תא הנקמ תיטנגה הקיזה רבד לש ופוסב

 תונורתי לש הריהז הניחבב ,רמולכ .דבלב םישקובמה הרכההו דעסה תא הנקמו ךכ לע ריהצמה תורוהה

 וז הנבות יכ ןייצא םירבדה ילושב .תונורסחה לע תונורתיה ימעטל םירבוג ויתונורסחו וננויד אשומ ךילהה

 תוארל – רתויו רתוי הצואת הל תרבוצו תכלוהה ,וננמז ינב הכלהה יקסופ בור תעד םע דחא הנקב הלוע

  210.דולייה לש תיטפשמה םאה תיטנגה םאב

 ךילהב הנימזמה םאה לש תיטפשמה תוהמיאב ריכהל תיקוחו תירוירפא ןתינ םנמוא הזל המודב

 קוחב תמייקה תורשפאה יפכ ,יתקיספה תורוהה וצ חוכמ ךילהל התיציב תא המרת אלש ל"וח תואקדנופ

 ,תיגולויבה התקיז רסוח ףרח תיטפשמ םאכ תרכומ תויהל הנימזמה םאה הלוכי םש םגש ,םימכסהה

 לש הבחרהה תוימיטיגל לש הלאשב תוניועמ םיינזאמה תופכ ןאכ םלוא 211.דולייל תיגולויזיפהו תיטנגה

 תיטופיש הקיקח תועצמאב קקוחמה לש תירוקמה ותנווכל רבעמ לא תיטפשמה תוהמיאב הרכהה תולובג

 רשקהב קר וזכש תיטופיש הרכהב שרופמב םירומא וירבד ירהש .יביטוטיטסנוק תורוה וצ ןתמ בגא

 ריכהלו ץראה תולובגלו םלובגל רבעמ לא םירבדה תא ביחרהל ןויסינב םיקוסע ונא וליאו ,יצרא-םינפה

 וצב רבודמ הז הרקמב .הנש םירשע ינפל "קר" בתכנ קוחהש ףא ,ותעד לע ללכ התלע אלש תרגסמב םהב

 אל ףאו תיטנג םא אל הניא הנימזמה םאהש הדבועה ףרח תיטפשמה תורוהה תא רוציל שקבמה תורוה

 המרב רבודמש חכשנ לב םרב .םימייקו םירירש הז הרקמב תורוהה וצ לש ויתונורתי .תיגולויזיפ םא

 אצי ,הזכש ךילהב ריקסת ךירצנ אל םא ,הזל המודב .קקוחמה לובג תגסה לש ,תגיוסמ םא םג ,תמיוסמ

 ,תיצרא-םינפ תואקדנופב רבודמ רשאכ יתקיקחה תורוהה וצל סחיב ריהמ אוה ל"וח תואקדנופ ךילהש

 אלב ולש תיטפשמה םאכ הנימזמה םאב םיריכמ ונא רשאכ דליה תבוטב עוגפל רבד לש ופוסב לולע רבדהו

 יתב ושעי בוט ,ידידל ,ןכ לע רשא .ותבוט םע דחא הנקב הלוע וז העיבק ןכא םא תוידוסיבו קמועל ןוחבל

 הרדסהה תעיבקל דע הז ידוחיי רשקהב םינתונ םהש םיווצה ןתמ ףקיהב יטופיש ןוסירב וגהני םא טפשמה

  .קקוחמה יניעב ןיינעב היוארה תיקוחה

 ריכהל תורשפאב ,ץ"גב תוברל ,טפשמה יתב לש שומישה ייניעב תוחפ דוע ימיטיגל ,ףוסבל

 תיטפשמה תוהמיאב הרכהבו ל"וח תואקדנופ ךילהב ומוהה גוזה ןב לש תפסונה תיטפשמה תוהבאב

 תאבהל תיגולויזיפ וא תיטנג ,תיגולויב המורת לכ הלא ומרת אל ובש םוקמב תיבסלה גוזה תב לש תפסונה

                                                

 ואר ןכו ,3 ש"הב ליעל ואבוה םתשולש ,14-03-37745 ש"מתו "םירוה ינשמ רתוי" סוקרמ ,"תוהמא תרדגה" ןרפז ואר ךכ לע 208
 .דועו 568–556 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,"המלידל הנעמ" תילגרמ ;5 ש"ה ליעל ,"יטנגה לדומה" תילגרמ הבחרה רתיב

 .)1995( 578 ,)2(טמ ד"פ ,)סנוי( ינולפ 'נ )הדמח( תינולפ 3077/90 א"ע ואר וזכש השדח תיחרזא-תיטפשמ תוהבא תריצי לע 209
 תוהבא" ידלאנירוק לאכימ המאתהב ואר ,ילארשיה טפשמב םידליו םירוה יניד לש םחורזא לעו ןידה קספ תועמשמב ןוידל
 תילגרמ לאקזחי ;)2007( 489 ו טפשמ ינזאמ "ןישח לאשימ טפושה עבקש םידקתה לע סוטטסה ינידו ןיאושינל ץוחמ דליל
 הטלוקפה – ןליא-רב תטיסרבינוא ,"היפוסוליפב רוטקוד" ראותל רמג תדובע( 233–231 המכסהב תיטפשמ תורוה תעיבק
 .854–851 'מעב ,190 ש"ה ליעל ,"העיבק תארקל" תילגרמ ;)2011 ,םיטפשמל

 .70 ש"הב ליעל יתאבהש תורוקמב ואר יתכלהה טביהל .4ג ,2ג-1ג קרפה-יתתב ליעל וננויד המאתהב ואר ולא םירשקה ינשל 210
 תרוקיבה לעו תונושה תויחרזאה היתויעב לע ,וז תורשפא לע .4ג קרפה-תתב ןיינעל יטנוולרה ןוידה ואר הז יתוהמ ןיינע לע 211
 .11 ש"הב ליעל יתאבהש תורוקמבו 35 ש"ה ליעל ,"תויציב תמורת" 'ץיבלשי'צ המאתהב ואר ,הז יקוח תורוה וצ לע תיתכלהה
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 תורוהב הרכהב ולא םירקמב רבודמ 212.ימשר בלוצ ץומיא ךילהב ךרוצ לכ אלבו םלועה ריוואל דליה

 םהילע םירבוג הז רשקהב ,יתעדל ,םינושה ויתונורתי ףרחש ,יביטוטיטסנוק תורוה וצ חוכמ תיטפשמה

 תועצמאב הרכהב :קקוחמה לש ולובג לש תדבכנו תבחרנ הגסהב רבודמ .תאש רתיבו רוריבב תונורסחה

 תישאר ,תימשר ורכויו בטומש ,תויגוז ינבמב םג ךכמ אצוי לעופכ אליממו ,תורוה ינבמב תיטופיש הקיקח

 לכ ןיא רשאכ יאדו ,הזל המודב .תיתקיספ םהב ריכהל וזרדזי טפשמה יתבש םדוק ,קקוחמה ידיב רבד

 תורוהה וצל סחיב ידמ הזיזפכ רבד לש ופוסב תולגתהל הלולעה ,הריהמ ךרדב רבודמ ,ריקסתב ךרוצ

 .יתקיקחה

 תורוה וצ אמש שושחל שי ,תרדענ תיגולויזיפה וא תיטנגה ,תיגולויבה הקיזהו ליאוה ,ףוסבל 

 ביטב קפקפלו רערעל אוהד ןאמל הפ ןוחתפ ןתייו קוחרה חווטב דליה תבוטל םג אטחי די רחאלכ ןתנייש

 תיתאהו תיתדה ,תיטפשמה ,תיתרבחה תובכרומהו תושיגרה לשב אקווד .וירוה תויהל םיזחנה םע ויסחי

 דוחייב םירומא םירבדה .ירשפאה םדקהב דסחל וא טבשל ןיינעב הנעיש קקוחמל יוארו ןוכנ ןיינעה לש

 דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח תעצה לע תיתקיקח תופיצר ליחהל תורשפאה לשב
 האירקבו םירשה תדעו תא תמדוקה תסנכה יהלשב הרבעש ,2014–ד"עשתה ,)2 'סמ ןוקית( )דולייה

 תורוה יווצ איצוהל ורהמי אל םא טפשמה יתב ושעי בטומ זא דעש ינרובס םלוא 213.תסנכב הנושאר

 ,ריקסת תועצמאב דליה תבוט תא קמועלו תוידוסיב ןוחבל אלב יאדוו ,הרגשבש ןיינעכ ולא םייתקיספ

   .וילע תיטפשמה תורוהה תעיבק לש םינושה םיטביהה תא רידסהלו

 לש רשקהב ירשפא יטופיש ךילה לש ומויק תומדב הרשפ תעצה עיצהל שקבא לוענמה תופכ לע

 לשב ,תאז .דולייה לש תיטפשמה תורוהה תעיבקב תוניתמב ןודל םידדצה לכל רשפאיש ל"וח תואקדנופ

 הלולעה ,ל"וחב הבוצק אל ןמז תפוקתל יטפשמ ובמילב וירוה תאו דולייה תא ריתוהל אלש ןוצרה

 םלועב רקחמה תורפסב וחוודשו תושק וכבתסהש ל"וח תואקדנופ ירקמבכ ,םימי םייתנשל םג ךראתהל

 ול המיכסהש ךילהה תא ץמאל תואית הנידמה םא היהי הז רשקהב רתויב קדוצהו ןוכנה ,ימעטל 214.ולוכ

 ןתנש רוערע תושר תשקבב רבודמ .רכומ אוה המכ דעו םא עדוי יניא יכ םא ,ימידקת ןיד קספב רבכמ הז

 ץעויה רוערע תא תוחדל שי יכ ,ימלוע הדימ הנקב ינמודמכ ,תימידקת ,עבקנ הבו ,ןוילעה טפשמה תיב

 ךילהב דלונש דוליי ץראל סינכהל ןתינ ויפל .יזוחמב ןוידב עבקנש רדסהה תא םייקלו הלשממל יטפשמה

 החפשמ יניינעל טפשמה תיב ינפב ןודלו ץראה יבשותו יחרזא םילארשי םיאומוה גוזל ל"וח תואקדנופ לש

 םייטפשמה םיכילהה לוהינ ךרוצלו תינמז יכ םא ,םינימזמה םירוהה לש תיטפשמה תורוהה תעיבקב

                                                

 ןיד קספ םסרפתה םוסרפל הז רמאמ תלבק רחאל .2גב יטנוולרה ןוידבו 3ג קרפה-יתתב ליעל וננויד המאתהב ךכ לע ואר 212
  .207 ש"ה ליעל ,םינולפ ש"מת ןיינע ואר .ריקסתב ךרוצ לכ אלב ,םיאומוה גוז לש הלופכה תוהבאב ריכמה ףסונ

   .60 ש"הב ליעל יתאבהש תורוקמב ואר 213
 Yamada v. Union of:ךכ לע ואר ."Baby Manji" – םשב לוכמ רתוי ילוא רכומה יגארטה ידוה–ינפיה הרקמה תמגודכ 214
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BERKELEY J. INT'L L. 412, 417–420 (2012); Anika Keys Boyce, Protecting the Voiceless: Rights of the Child in 

Transnational Surrogacy Agreements, 36 SUFFOLK TRANSNAT'L L. REV. 649, 663–666 (2013). רתוי אלמ רואיתל 
 ליעל ,Margalit, International Surrogacy Agreements :אבה ירמאמ לש הנושארה תיצחמב ואר וז תיטוקא תויתייעב לש
 תוקוצמה רואיתבו ש"מעויה ןיינעב ןורש-רהבל תטפושה ירבדמ יתאבהש הטטיצה הז ןיינעל הפי ילארשיה רשקהב .57 ש"ה
 המאתהב ואר ."הנתמהב אמיא" ירטנמוקודה טרסב אבומה דועיתה תמגודכ ,םינימזמה םירוהה לש םקלח תנמ ןהש תוישונאה
 .180–179 ,73 ש"הב ליעל ידי לע םיאבומה תורוקמב
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 ןתנית אלו תיטנגה תוהבאה חכות אל םאש תורשפאל םיקפסמ תונוחטיב תדקפהל ףופכב ,תאז .דבלב

   215.הנידמהמ דולייה אצוי ,תיטפשמה תוהבאה

 תואדווב חכותש אלב לארשי תוחרזא לבקיו ץראל דלי סנכוי אלש תוניתמב אדוול ןתינ ךכ קר

 רובעיש אלבו ,םמיע םייטפשמה ויסחי ביט קמועל קדבייש אלב ,תוחפה לכל וירוהמ דחאל ,תיטנגה ותקיז

 םיכילה םייקל ןתינ ,ץראב וירוה םע רבכמ הז אצמנ דליה רשאכ .רדוסמו קודה ,הנבומ חוקיפו הרקב ךילה

 ותקוצמ לשב די רחאלכו ןוזפיחב דולייה לש וניינעב הערכה לבקל חרוכה אלב םינותמו םינבומ  םייטפשמ

 דליה תבוט .ישילש םלוע תנידמב תחא אל ,ל"וחב םיאצמנ םה םהבש םירקמב וירוה לשו ולש תינמזה

 ,ץראה יבשותו יחרזא ,וירוה םע ביטימו בוט לופיט לבקלו םדקהב הצרא רוזחל לכויש איה ףא תשקבמ

 איה תחא אלש רכנ ץראבמ בוט היהי בור יפ לעש ,יאופר לופיט תלבקמ תונהילו יעבטה םהירוגמ םוקמב

 לש םלוככ םבורב תונושה ויתויוכזו דליה תבוט לע רומשל לכונ ךכ .לארשיכ תחתופמ אלו תחתפתמ הנידמ

 ץראל רוזחל ץלאיי אוהו ,יטנגה םדלי דליה ןיאש ררבתי ןכא םהבש םירופס םירקמ טעמל ,םירקמה

   .ותדלומ

 לש היעפומ ללכ תא תיקוח רידסהל קקוחמל האירק – םויס םוקמב .ו 

 תיטפשמה תורוהה תעיבק תמליד

 המדקל תודוה הרצונש ,טרפב םידליל םירוה ןיב םיסחי לשו ללכב החפשמה יניד לש תבכרומה תואיצמה

 םינשה – עבש–ששב דוחייב ןנד ןודנבו – תורשעב היפנכב האיבמ ,תיתרבחה תוחיתפלו תיאופרה

 דמלמ םוחתב רבעה ןויסינ .תובכרומו תופיכת רתיב תיטפשמ תורוה תעיבק לש תונוש תומליד תונורחאה

 דמוע רבכמ הזש ,דיתעה לש רתוי תובכרומה תומלידה חכונל ודמגתי םויה לש תובכרומה תומלידה יכ

 שיש דחאכ תויתכלההו תויחרזאה ,תויטמרדה תוכלשהה דענמ לשב ,קפס לכ אלל ,ןכא .ונלתוכ ירוחאמ

 וז יתאירק םנמוא .םדוק תחא העש הפיו .וב תונעל קקוחמל אוה ןיינע ,תיטפשמה תורוהה תעיבקל

 תדמעה ידכ רקחמב שיש ינרובס ךא ,םינוש םידמולמ לשו טפשמה תיב לש תומדוק תואירקל תפרטצמ

 ןכש ,ןיינעב םיילגר רורגלו ךישמהל דוע רשפא יאש העיבקו 2018 תנש תליחתב קקוחמה ינפ לומ לא הארמ

 שי םהבש םינוש םיירוהו םייגוז םישיחרתו םירקמ לש תיטירק הסמ הל תרבטצמו תכלוה לדוגא דצב בקע

  .תיטנרהוקו הפיקמ העיבק תיטפשמה תורוהה תא עובקל ךרוצ

 רורב ךא ,"הקיתשה תוכז" לע רומשלו םימ ויפ אלמלו ךישמהל קקוחמה לש וחוכב םנמוא

 ותואש ,יטופישה םזיביטקאב קובדלו ךישמהל טפשמה יתבל תמעור הקדצהו הרימא שי וז ותקיתשבש

 זועמה תא םמצעב םיאור ץ"גבו החפשמ יניינעל טפשמה יתבש חכשנ לב .הז ירקחמ תונקסמב יתרקיב

                                                

 טפשמה תיב לש ותטלחה .תוחדיהל השקבה ןיד" – וירבד תנקסמב ,5 'ספב ,ןילביר )זא וראותכ( האישנל הנשמה בתוכ ךכו 215
 טפשמה תיב ]...[ םידדצה תויוכז לע יתוהמ ןפואב עיפשהל ידכ הב שי דציכ רורב אלו ,הכיפה יתלב תואיצמ תרצוי אל יזוחמה
 ךכשמו ,ןידה הרומ ךכ יכ םיכילה לש םפוסב ררבתי םא לארשימ 3 בישמה לש ותאיצי תחטבהל תוקפסמ תובורע שרד יזוחמה
 יטפשמה ץעויה 7414/11 מעב ;)10.10.2011 ,םסרופ אל( 12340-10-11 ש"מע ואר ."הנידמל ךיפה יתלב קזנ תרצוי ותטלחה ןיא
 יתא ;133 'ספב ,36 ש"ה ליעל ,תינולפ ןיינע :םיאבה תורוקמב רכזנ ןוילעב ןידה קספ .)29.11.2011 ,םסרופ אל( ינולפ 'נ הלשממל
 ,445 ,435 וט לשממו טפשמ "לארשיב תואקדנופ לש תלחוז היצזיביטמרונ :ףדמ-רצומל יאורה השעממ" ןיקפיל רפונו הממס
 .)2013( 38 ש"ה
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 אשונה תויה לשבו ,תיטרקומד םג אלא תידוהי קר הניאש הנידמב תויסיסב םדא תויוכז תנגהל ןורחאה

 תורוהה ירעשב אובל םישקבמה םתוא לכל שקובמה דעסה תא תתל אלא הררב םדיב ןיא ,ןועט הכ

 תינשנו תרזוחה האירקב קפתסהלו ךישמהל יד אלש ןכתיי .קקוחמה ידיב םויכ רדסומ וניא םניינעש

 אלא ,םא יהימו בא והמ ,החפשמה גשומל תוינרדומה תויועמשמה רורוואב ךרוצה תא ןוחבל קקוחמל

 קקוחמה לע ,ןכ לע רשא .רתוי יטנרהוקו קימעמ ,ףיקמ תוכרעמ דודיש עוציבל תעה העיגהו םיאנתה ולשב

 המגודל הלעש יפכ ,תורוהה וצ לש ויניעב םייוארה םייביטמרונה ויתולובג תא עובקלו םדקהב אשונב ןודל

 וצ ןתמב ךרוצה תא רתיי קוחה תעצהב ןוידה םג םרב 216.ב קרפב ,ליעל הבחרהב יתרקסש קוחה תעצהב

  .רתוי הברה םינווגמו םיבחר םירשקה ונרקס ונרמאמב וליאו ,דבלב תואקדנופ לש רשקהב יתקיספ תורוה

 היעפומ לע תיטפשמה תורוהה תעיבק לש תומלידה ללכל שרדיי םא קקוחמה השעי בוט ךכיפל

 קקוחמה תעד תא קיסהל ןתינ היהי ונממש תואקדנופה ןיינע תא רידסי םא רעצמלו ,םדקהב םינושה

 תב ובש םוקמב ןה ,דליה לש תויטפשמ תוהמיאכ תויבסל גוזב הרכה תמגודכ ,םירחאה םירקמל עגונב

 ץראב הז ןיינעבש הלגנו ידמ רחואמ ררועתנ אלש ידכ .ללכ תיגולויב םא הניא םא ןהו ,תיטנג םא איה גוזה

 תא הכירדמה איה – קקוחמה רבד אלו – תיטופישה הקיקחה השעמל הכלה יכו 217,"דמועה לע ץורפה בר"

 רחא םעפ לגלגי אלו ודועיי תא אלמי םא קקוחמה השעי בוט ,תיטפשמה תורוהה תעיבקב טפשמה יתב

 ,תוישונא תומליד ןתוא הליחתכלמ וענמיי ךכ קר .טפשמה יתב לש םחתפל הז טהול המדא חופת םעפ

 דע םלוא 218.וננויד אשומ ,תיתא-תיטפשמה הכובמהו תיתרבחה תוחיתפה ,תיאופרה המדקה ורבח ןהלש

 ייניעב היוארה תידיתעה הקיקחל ראתמה יווק תעצהכו ,ללכב םא ,הזכש תוכרעמ דודישל הכזנ רשא

 יתקיספה תורוהה וצ ןתמ ימעטל ימיטיגל ובש ,יביטרלקד תורוה וצ ןיב ירמאמב ןיחבהל יתשקיב ,םוחתב

 דע יטופיש ןוסיר רתוי טעמב וב וגהני םא טפשמה יתב ושעי בוטש ,יביטוטיטסנוק תורוה וצ ןיבו ,שקובמכ

 טביהב ןה לארשי תסנכב שרדנה ךותיהה רוכ תא רובעיש רחאל קקוחמה ידיב רבדה ערכוי רשא

  219.ידוהיה טביהב ןהו יטרקומדה

                                                

 תאישנל םימכסה קוח תעצה 2470/20/פ ךכ לע ואר ,קוחה תעצה התלעוהו הבש ךשמהב ךא .60 ש"ה ליעל ,קוחה תעצה ואר 216
 םאה לע הרימשהו הנגהה תבחרהו םירבוע תאישנ יכילהל תואכזה תבחרה – ןוקית( )דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע
 .11.1.16 םויב םירשעה תסנכה ןחלוש לע החנוהש ,2016–ו"עשתה ,)תאשונה

  .)1.2.2006 ,ובנב םסרופ( 2 'ספ ,י"דמ 'נ רייאמ וילא 7724/05 חמ תמגודכו 'א ,'ז הכוס ,ילבב יפ לע 217
 תעיבק אשונ" :8 ש"ה ליעל ,תינולפ ש"מת ןיינעב 50 'ספב "םויס ינפל הרעה"כ תאבומה ,האבה העיבקה הז ןיינעל הפי 218
 הלוע ןהבש תומלידה ללכ לש תיטנרהוקו הפיקמ הרדסה .הביקעו הרורב תיתקיספ וא תיתקיקח הרדסה רדענ לארשיב תורוהה
 רפכב םינוש תומוקמב תמייקה 'תוילרביל'הו ,עדמהו האופרה לש ץאומה םחותיפ ]...[ קקוחמה ידי לע תושעיהל הכירצ היגוסה
 ."םדקהבו ,תיתקיקח הרדסהל לועפל קקוחמה תא םיבייחמ ,ילבולגה

 קקוחמל ץעייו םוחתב תונושה תויוחתפתהב תועיבקב ןודיש ןונגנמ דסמל קקוחמל אורקלו בושל שקבא םירבדה ילושב 219
 ,ולא תובכרומו תוכובס הכ תויתא-תויטפשמ-תויעדמ-תוישונא תויגוסב םהל ורוביש הרשיה ךרדה איה וזיא טפשמה יתבלו
 תצעיימ לע-תדעו םיקהל תינושאר העצהל .יתקיספה תורוהה וצב שומישה תיישעב ררועתהש ךרוצה רותיי הנושארבו שארב
 ;7 'מעב ,54 ש"ה ליעל ,ףסוי רומ תדעו המאתהב ואר ןוירפל תימואל תושר םיקהל רתוי תזעונו הפיקמ העצהלו םוחתב תיצרא
 .308–305 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,"םילבגומ )יתלב( םייאופר םיבאשמ" תילגרמ
 


