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8.9.1. 

 

 

 לכבוד 

 היועץ המשפטי לממשלה

                ד"עו, ויינשטיין יהודהמר 

 

 

 ,נכבדי

 

 

 

 שנולדו באמצעות פונדקאית הפסקת נוהל בדיקת רקמות לני זוג מאותו מין וילדיהם: הנדון 

  .השופט פוגלמן' כב מפי החלטת בית המשפט העליוןבעקבות           

           

. כמייסדת ארגון משפחה חדשה העוסק בזכותו של כל אדם להקים משפחה, הנני פונה אליך בעניין שבסמך

 .משפחות מידי שנה 02,222בלמעלה מ  הארגון מטפל

 

כי בנות זוג שהייתה , עולה .58.55-20-1( א"ת)ש "השופט עוזי פוגלמן בעניין רמ' בעקבות פרסום החלטת כב

של בת )כי ההורות המשפטית בית המשפט קבע , ראייה של זו עם בתה של האחרתהביניהן מחלוקת בדבר הסדרי 

ה לשם יצירת הליך מלא של אימוץ הילד עבורר מן הצורך לטשווה להורות ביולוגית ופ (הזוג שאינה אם ביולוגית

 . הסדרי ראייה כפועל יוצאו יחסי הורות

 

רישום הורות של ילדים בנושא  5559511ץ "במסגרת בג, הגשת את עמדתך בכתב 155550210ביום , כזכור

ניתן יהיה להסתפק בצו בית , כי עד להשלמת החקיקה בנושאהודעת , כמו כן ,ל"פונדקאות בחושנולדו בדרך של 

 .א יהיה צורך בהליך האימוץ הממושך עבור בן זוגו או בת זוגו של ההורה הגנטיוללקביעת הורות משפט 

 

אין חשיבות של ממש לגורם הגנטי המאמת , משפחה בה מתפקדים שני הוריםבעולה כי גם אתה סבור ש, מתוך כך

כך עליה מקפידים כל בדיקה ש. מתייתרת הדרישה לבדיקה לסווג רקמות מכאן שגם. את ההורות הביולוגית

 (."ל"נוהל חו"-להלן ) "ל"נוהל חו"ל הידוע כ"של פונדקאות הנעשית בחובמסגרת ההליך הלא רשמי 

 

שם ייצגתי את מר דן  12-.1.815-2( ם-י)ש "עמבבית המשפט המחוזי בתיק   ל"חולראשונה נבחן נוהל , כזכור

ל על אדם המסתייע בשירותי "בהתאם לנוהל חו ".פרשת התאומים מהודו"בפרשה שזכתה לכינוי ' גולדברג ואח

מאם לאזרח ישראלי לבצע בדיקה לסווג רקמות להוכחת הורותו על מנת לאפשר לילד שנולד , ל"פונדקאית בחו

  .פונדקאית להיכנס בשערי הארץ

 

ות מסתמן כי הכול דוגלים בגישה שיש להור ,מתוך כל האמור ונוכח עמדתך הברורה ועמדת בית המשפט העליון

הורה משפטי הוא  טיבו להבין שיזאת משום שהכול ה ,גנטית-ביולוגיתמשפטית חשיבות שוות ערך ומשקל להורות 

עשה לשם כך מאמצים  האדם שחפץ כל כך בהורותו המשפטית. הורה שהתכוון ורצה בכל מאודו להיות הורה

ראוי ורשאי ד מחלוקת שהוא ולכן אין עובמאבקו להורות שילם במיטב כספו ולעיתים אף הסתכן , כבירים

 .בין אם הוא נשוי להורה השני ובין אם לאו, להירשם ולהיות הורה
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 לפיה ,עד היום דורשת פרקליטות המדינה מכאן אינני מוצאת כל הסבר המניח את הדעת לדרישה הדרקונית אותה

די שהרי , תו הורה ביולוגיהיועובדת ל יצטרך להוכיח את "אדם המביא לעולם ילד באמצעות פונדקאית בחו

הקיימת מידת הרצון והשקיקה להורות הורות משפטית זו מוכחת על פי . להסתפק בדרישה להורות משפטית

הוא מוכן לקבל על עצמו במסעו הוכיח ש, ל באמצעות פונדקאית והביא ילד לעולם"באדם שיצא למסע הורות בחו

 . ואף למעלה מכך את כל החובות ההוריות

אלא תחייב אותו במסע , אין זה מתקבל על הדעת שמדינת ישראל לא תפתח את שעריה בפני ילדושאני סבורה 

שהרי עתה היא מובנת , שלו להורותהחוקתית עלויות כלכליות עצומות וסבל ועינוי דין עד קבלת הזכות , ייסורים

 .מאליה

 

בשל נהלים קשים שאפשרו , בתאילנד" גאמי"רק לאחרונה אירעה פרשה קשה של נטישת התינוק שזכה לכינוי 

מצב שלא היה אפשרי אילו קבלת  ,להורים מיועדים לחמוק מאחריותם ולהשאיר ילד לא רשום במדינה זרה

ובדיקות  האחריות ההורית הייתה נעשית מייד בסמוך ללידה מבלי הצורך להמתין ולעבור רגולציה מעכבת כל כך

זוהי הוכחה נוספת שיש להחיל את האחריות ההורית בשלבים מוקדמים  .חודרניות של הוכחת ההורות הגנטית

 .  דרישה שיש עמה היגיון והיא עולה בקנה אחד עם טובתו של הילד, וסמוכים ללידתו של אדם

 

הסדר שמקובל , אלא בנוהל שהשתרש על ידי פרקליטות המדינה עת בנתה, הואיל ואין מדובר כאן בדבר חקיקה

בידך אדוני היועץ המשפטי לשנות נוהל זה באופן  ,ל"הנולדים בדרך של פונדקאות בחועליה להבאת ילדים 

 .באמצעות הנחייה מנהלית, על ידי בית המשפט העליון גם מעתהוצהרת משיתאים לתפיסת עולמך והתפיסה ה

 

את  הינה פגיעה של ממש בכבוד האדם וחירותו ומעתה גם סותרת, המשך הדרישה לבצע בדיקה לסווג רקמות

 .עמדתך ועמדת בית המשפט העליון

 

נוהל "את הצורך בבדיקה לסווג רקמות על פי להורות לפרקליט המדינה לבטל אני פונה אליך בבקשה , לפיכך

 .ל"במסגרת נוהל חו מלבצעה ה המיועד ותינוקוולשחרר את ההור "ל"חו

 

 ,וקבלת עמדתי אודה לך על התייחסותך

 

 ,בכבוד רב

 

 
 ד"עו, אירית רוזנבלום

 

 

 

 


