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"פרקי אבות" – על החלטת בית הנוגעת לרישום זוגות בני
אותו מין כהורים לתינוקות שהובאו בהליך פונדקאות-חו"ל
מבזק הארת פסיקה זה עוסק בשתי עתירות שהוגשו לבית המשפט העליון בשבתו
כבג"ץ .שתי העתירות עוסקות בסיפורם של זוגות בני אותו מין אשר מבקשים
להירשם כהוריו של ילד שהביאו יחד לעולם באמצעות בהליך פונדקאות-חו"ל,
ונתקלים בקשיים מול גורמי מדינה .העתירה הראשונה עסקה בדרישת המדינה
שהאב הביולוגי יוכיח את דבר אבהותו באמצעות בדיקה גנטית ,וכך תאפשר
להעניק לילד מעמד בישראל .העתירה השנייה עסקה בדרישה מבני זוג מאותו המין
שהאב הלא-ביולוגי יעבור הליך אימוץ בישראל ,על מנת שיוכל להירשם כאביו של
הילד שהובא בהליך פונדקאות ,יחד עם אביו הביולוגי .יצוין כי בני הזוג שהגישו
את העתירה השנייה נרשמו זה מכבר כאבות מחוץ לישראל בהתבסס על צו שיפוטי
שהוצא בבית המשפט של פנסילבניה ,ארצות-הברית.
השאלה המשפטית בעתירה הראשונה הייתה אם צדק משרד הפנים
בדרישתו לביצוע בדיקה גנטית לאור העובדה שסעיף (4א)( )8לחוק האזרחות,
התשי"ב– ,2598המגדיר כי יש להעניק אזרחות ישראלית לילדו של אזרח ישראלי
הנולד בחו"ל ,מכוון להורות ביולוגית ,היינו לקשר גנטי בין הורה לילדו .בית
המשפט דחה את העתירה ואישר כי לצורך מתן מעמד בישראל לילד שנולד בחו"ל
יש להוכי ח את היותו ילדו של האזרח הישראלי .חרף זאת ,ציין בג"ץ כי ישנן
דרכים אחרות לברר את הסוגיה מלבד בדיקה גנטית כגון תצהיר של רופא שטיפל
בתהליך .השאלה המשפטית בעתירה השנייה הייתה אם הצו שניתן בבית המשפט
בפנסילבניה ותעודת הלידה מארצות-הברית שבה רשומים שניהם כהוריה של
הילדה הם "תעודה ציבורית" כהגדרתה בסעיף  85לפקודת הראיות [נוסח חדש],
3

מבזקי הארות פסיקה  | 82יוני 8024
פרקי אבות

התשל"א– 2592ומשכך לפי הוראות חוק המרשם די בהם כדי לחייב את פקיד
המרשם לרשום את ההורה הלא-ביולוגי כאביה של הילדה .בעתירה זו קבע בית
המשפט כי על משרד הפנים לרשום בני זוג מאותו המין כאבות כאשר אלו מציגים
בפניו תעודת לידה שבה שניהם רשומים כהורים וראיות שהם ערכו הליך פונדקאות
בחו"ל .עוד נקבע כי אין לדרוש מהאב הלא ביולוגי שיעבור הליך של אימוץ לשם
הרישום.
עו"ד יהודית מייזלס ,עו"ד חגי קלעי וד"ר יעקב בן-שמש מאירים את הפסיקה.
מעבר להחלטה ולהארות הפסיקה ,בלחיצה עליהן
פסק הדין :בג"ץ  1//655ממט-מגד נ' משרד הפנים
הארה  :5עו"ד חגי קלעי – הורים חשודים
הארה  :2ד"ר יעקב בן-שמש – על מקרים קלים שמובילים לדין רע
הארה  :3עו"ד יהודית מייזלס – קול הדם במקום קול אדם
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