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  :כדלקמן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת

: להלן(מכון הפוריות , 2ולמשיב ") המשרד: "להלן(משרד הבריאות , 1להורות למשיב  .1

  .לבטל את החלטתם הקודמת בעניין כפי שיפורט להלן") המכון"

  .להורות למשרד ולמכון לאפשר לעותרים לקבל תרומת זרע במטרה להרות .2

  

  מבוא

  

 שלא לאפשר לעותרים קבלת תרומת זרע כיוון 2עניינה של עתירה זו היא בהחלטתו של המשיב 

  .גלות ההורית שהתבצע על ידושלא עברו את הליך המסו

   

רמת פיגור שכלי קל ב מאובחנת עם תסמונת דאון 1העותרת . העותרים הם בני זוג נשואים

מנהלים משק בית משותף ובני הזוג עצמאיים לחלוטין .  מאובחן ברמת פיגור שכלי קל2והעותר 

  .חייהם תקינים ומאושרים

  

 פנו 2כתוצאה מגלוי עקרותו של העותר . חהבני הזוג כבר מנסים מספר שנים להרות ללא הצל

העותרים למשיבים בבקשה לקבל תרומת זרע במטרה להפוך להורים ולגדל יחדיו את ילדם 

המשיבים סירבו לבקשת העותרים בטענה שלא עברו את הליך המסוגלות ההורית . המשותף

  . המתבקש



יהם החוקתיות להורות החלטתם של המשיבים שלא לתת תרומת זרע לעותרים פוגעת בזכויות

  .1998 -ח"תשנ,  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויותולשוויון ונוגדת את הכתוב בחוק 

  

החלטתם . ההליך המנהלי שבוצע על ידי המשיבים התנהל שלא לפי כללי המשפט המנהלי, כמו כן

בחוסר סבירות ללא ציות לחובת שימוע התנהל שלא לאפשר למשיבים לקבל תרומת זרע 

  .ההנמקה ותוך הפרה בוטה של חובת הנאמנות המוטלת על כל רשות מנהלית באשר היאו

  

 פעלה שלא כראוי שכן 2העובדת הסוציאלית שבחנה את המסוגלות ההורית מטעם המשיב 

תוך התרשמות ראשונית וחיצונית בלבד וללא ביצוע שיחה עם בני , הבדיקה בוצעה במספר דקות

את סביבתם ואת , את עצמאותם, בחנה את תפקודם היומיומי העובדת הסוציאלית לא .הזוג

  .האמצעים המעומדים לרשותם

  

במידה והבדיקה על ידי העובדת הסוציאלית הייתה מתבצעת כראוי העותרים היו עוברים אותה 

בהצלחה ומוכרזים ככאלה שיש להם את המסוגלות ההורית הדרושה לקבלת תרומת הזרע  שכן 

  . הם של העותרים אינם פוגעים ביכולתם לגדל ילדים בהצלחהמוגבלותם ונסיבות חיי

  

וכל הפניות , כאשר זכותם של העותרים להורות לשוויון ולכבוד נפגעת קשות, בנסיבות אלה

לא נותרה עוד ברירה אלא להביא , שנערכו בעניין לגורמים המוסמכים אצל המשיבים לא נענו

  . הנכבדאת עניינם של העותרים לפתחו של בית המשפט 

  

  

  :ואלה נימוקי העתירה

  הצדדים לעתירה. א

 המאובחנת עם תסמונת דאון 30הינה אישה כבת , 1980ילידת שנת , אורית ששון, 1העותרת 

  .2עותר  ל2005י משנת "נשואה כדמו. ברמת פיגור שכלי קל

  

  .  המאובחן ברמת פיגור שכלי קל31גבר כבן , 1978יליד , כפיר ששון, 2העותר 

  

הינו משרד ממשלתי האחראי על נושאי הבריאות השונים ובכלל זה , משרד הבריאות, 1 המשיב

ל משרד "מדיניות זו מיושמת לפי חוזר מנכ. גם על המכונים לטיפולי הפוריות וקביעת מדיניותם

ח "תשס, "כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית "-20/07הבריאות 

08.11.2007.  

  

מכון זה . הינו מכון רפואי שמטרתו לספק טיפולי פוריות לציבור הרחב, מכון הפוריות, 2המשיב 

  . ומדיניותו בנושא1כפוף למשיב 

  

הנוגע  בכל 1 ואחראי על הוצאה לפועל של נהלי המשיב 2המשיב הינו המנהל של , רופא המכון

  .2לטיפולי הפוריות שמתקיימים בתחומו של המשיב 
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  .הינה עובדת סוציאלית מטעם המכון,  לויאוסנת'  הגב

  

  הרקע העובדתי . ב

אשר מנהלים יחד משק בית משותף בדירתם ,  הם בני זוג נשואים2 והעותר 1העותרת  .1

לשני העותרים משפחות מבוססות . הפרטית בהצלחה רבה ואורח חיים עצמאי לחלוטין

י העותרים אינם אולם יש להדגיש כ, איתן העותרים בקשר קבוע וקרוב, ותומכות

לאור , כל רצונם של בני הזוג כיום. נזקקים לסיוע מבני משפחותיהם בפעולות היומיום

  .הוא להרות ולהקים משפחה, נישואיהם

לאחר סדרת בדיקות .  ניסו בני הזוג להרות אך ללא הצלחה2005- מאז נישואיהם ב .2

לא שימוש בתרומת ארוכה התברר כי כפיר עקר ולפיכך אין לבני הזוג אפשרות להרות ל

 פנו העותרים אל מכון 1/1/2008ביום , בעצתו של רופא קופת החולים של בני הזוג. זרע

הפוריות על מנת להתחיל בסדרת בדיקות וטיפולים אשר בתקווה תקרב אותם אל 

מטרתם ושאיפתם להפוך להורים ונקבע לבני הזוג תור למכון ופגישה עם הרופא מספר 

  .שבועות מאוחר יותר

מייד בתחילת .  הגיעו בני הזוג אל מכון הפוריות ונפגשו עם רופא המכון15/2/2008יום ב .3

הובהר להם שעליהם , לאחר שראה את אורית ועוד בטרם שוחח עם בני הזוג, הפגישה

לפני , עובדת סוציאלית של המכון/ י פסיכולוגית"ע" מסוגלות הורית"לעבור בדיקת 

  ). א נאמר להם מלכתחילהדבר של(תחילתו של ההליך הטיפולי 

לא היה שום צורך , זה המקום לציין כי במידה ולבני הזוג לא הייתה בעיה של פוריות .4

גם לא הייתה נדרשת בחינת , לפיכך. בהתערבות חיצונית ופנייה למכון לצורך תרומת זרע

  .המסוגלות ההורית של העותרים ולא היה דבר העוצר בעדם מלהיות הורים

תמיהה על דרישת ביצוע בדיקת המסוגלות ההורית לאור חייהם בני הזוג הביעו  .5

 על נישואיהם וכך גם העובדה שלא נמסר להם מידע , המשותפים והעצמאיים יחד

ח שהפנה אותם ולא בעת קביעת הפגישה עם רופא "י רופא קופ"לא ע, דרישה זו קודם

. נתו להמשיך בהליךרופא המכון הבהיר כי ללא קבלת תוצאות בדיקה זו אין בכוו. המכון

  .לנוכח קביעת אולטימטום זה בני הזוג הסכימו לביצוע הבדיקה בלית ברירה

בני הזוג ". מסוגלותם ההורית" זומנו בני הזוג חזרה למכון לצורך בדיקת 25/3/2008ביום  .6

לאחר שיחה קצרה בינה . עובדת סוציאלית מטעם המכוןה,אוסנת לוי' נפגשו עם הגב

ללא התייחסות , כללה שאלות בנוגע למוגבלותה של אורית בלבדלבין בני הזוג אשר 

קבעה זו נחרצות כי אין , לעצמאותם של בני הזוג ויכולתם להעניק סביבה חמה ואוהבת

יש להדגיש כי החלטה זו לא הוסברה . מקום לאפשר את המשך טיפול הפוריות במכון

  .לבני הזוג וכך גם לא נומקה כלל
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וניסו לפנות מספר פעמים ,  המכון וכך גם המדרך בה התקבלהבני הזוג הופתעו מהחלטת .7

עניינם , על כן. לוי וכך גם אל רופא המכון אך פניותיהם לא זכו למענה' נוספות אל הגב

  . לזכויות אנשים עם מוגבליות שבאוניברסיטת בר אילןשל העותרים הובא אל הקליניקה

ורים שונים ולנסות ולקבל מענה על במסגרת הטיפול בקליניקה נעשו ניסיונות לערוך ביר .8

נעשה ניסיון לפנות לסגן שר . הבדיקה שנערכה לבני הזוג ואופייה אך ללא הצלחה

, לוי' וכך גם ניסיונות נוספים ליצור קשר עם רופא המכון וגב, מר יעקב ליצמן, הבריאות

  .למענהזכו ומכל אלו לא , העובדת הסוציאלית

, ה של העותרים שאינם מקבלים מענה מספקנוכח האמור לעיל ולאור מצבם הקש .9

, משמיצתה הקליניקה את כל דרכי הפניה למשיבים ולא הצליחה לקבל מהם כל תגובה

  .מוגשת עתירה זו לבית המשפט הנכבד

  

 הרקע הנורמטיבי . ג

יצוין . הוראות ותקנות שיש להן נגיעה לנושא העתירה, להלן תובא סקירה של חוקים .10

אלו מובאים לצורך הבהרת המצב המשפטי ואין נדרש סעד שחלק מחוקים והוראות 

  . כפי שיפורט בהמשך, מתוכם

   1998 -ח"תשנ,  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. 1.ג

הינו החוק ") חוק השוויון: "להלן (1998 -ח"תשנ,  חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות .11

חוק זה . ת בתחומי החיים השוניםהמרכזי המסדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלו

להשתתפות פעילה בחברה , לכבוד, מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלויות לשוויון

  .ולקבלת החלטות הנוגעות לחייהם

  :  מוגבלות עם מגדיר מיהו אדם5 סעיף  .12

, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית,  אדם עם לקות פיסית-" אדם עם מוגבלות"

אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי , קבועה או זמנית

  ";החיים העיקריים

  

קובע את זכותם של אנשים עם מוגבלויות ,  לחוק השוויון1סעיף , פרק עקרונות היסוד .13

הכרה בערכם וקבלת יחס שמכבד אותם כבני אדם ואת מחויבותה של המדינה , לשוויון

  :לזכויות אלה

,   ים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלהזכויותיהם של אנש"

על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון , מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון

  ."כבוד הבריות
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זו מדגישה את הזכות לשוויון של אנשים עם ,  מובאת מטרת חוק השוויון2 בסעיף  .14

עצמאי ומיצוי מלוא יכולותיו של אדם עם מוגבלויות ואת החשיבות של ניהול אורך חיים 

  : מוגבלות

ולעגן את זכותו , חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות"

וכן לתת מענה הולם לצרכיו , להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים

תוך , ודבפרטיות ובכב, המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית

  ."מיצוי מלוא יכולתו

  

שמהלשון הברורה של החוק עולה שמניעת אפשרות למיצוי יכולות ,  יודגש כבר עתה .15

רק לאחר שהובהר מעל  אישיותו של אדם עם מוגבלות היא החריג לכלל ויש לאפשרה

  . המצדיקות זאתלכל ספק שמתקיימות נסיבות 

  

לקבל החלטות הנוגעות ,  מוגבלות לחוק השוויון קובע את זכותו של אדם עם4סעיף  .16

  :לחייו

והכול , על פי רצונו והעדפותיו, אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו"

  ."בהתאם להוראות כל דין

  

 קובע עיקרון כללי לפיו לאדם עם מוגבלות נתונה מלוא  השוויוןחוק, 4 כעולה מסעיף  .17

תערבות או מניעה של מימוש עצמאות יו וכל היהסמכות והעצמאות לקבל החלטות על ח

  .זו צריכה להיעשות לפי הוראות מפורשות שנקבעו בדין

את חובתם של גופים ) א(6בסעיף , במסגרת העקרונות הכלליים,  חוק השוויון קובע .18

ציבוריים לתת שירות לאנשים עם מוגבלות במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים 

  : הקפדה על כבוד האדם חירותו ופרטיותו, רשותלכלל הציבור תוך ביצוע התאמות נד

"(               -מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו ) א

) 1(    ;תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו

) 2(    תוך ביצוע , במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור

          ;"שות בנסיבות העניין כאמור בחוק זה                ההתאמות הנדר

       

את השוויון ומניעת , החוק מקים נציבות שמטרתה לקדם את עקרונות החוק, כמו כן .19

ההפליה של אנשים עם מוגבלויות ולעודד את השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות 

  :בחברה

. 20"  ".מוקמת בזה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  

   -הנציבות תפעל . 21"

) 1 (    ;לקידום עקרונות היסוד של חוק זה

) 2 (    ;לקידום שוויון ולמניעת הפליה של אנשים עם מוגבלות
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לעידוד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות ) 3 (

  ".;בחברה

  

הקמתה של נציבות זו מהווה המחשה נוספת לחשיבות בעיני המחוקק של מתן שוויון  

  . פשרות למימוש עצמי לאדם עם מוגבלותוא

  

  עםשוויון מבטא בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את עמדת המחוקק שלאדםהחוק  .20

להשתתפות פעילה , למימוש עצמי,  ישנן זכויות מוגנות לשוויון,מוגבלות באשר הוא

  .בחברה  ולהגנה על כבודו ועל חירותו

  

 1962 -ב"שכת, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 2.ג

קובע כי ") חוק הכשרות: "להלן (1962 -ב"תשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .21

קיימת , במסגרת אפוטרופסות זו. הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם

. כל עוד מתקיימת הדאגה הראויה לקטין ולטובתו, להורים הזכות לדאוג לצרכי ילדיהם

חוק זה מובא לצורך . י לקשר הטבעי שבין הורים וילדיםזו אינה זכות קניין אלא ביטו

  . הבהרה של יחס המחוקק לזכות להורות ואין דרישה של סעד בעקבותיו

  :קבועה חזקה לפיה, 14בסעיף , בחוק הכשרות .22

"  ".ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטנים

כאשר חזקה זו , יולוגיקיימת חזקה בחוק שהאפוטרופוס הטבעי של קטין הוא הורהו הב

הנטל להפרכת החזקה הוא על , כטבען של חזקות. איננה מסויגת בבריאותו של ההורה

  . הטוען לכך שמתקיימות נסיבות בהן חזקה זו לא מתקיימת

  : לחוק הכשרות נקבע15בסעיף  .23

, לרבות חינוכו, אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין"

. ופיתוחם, ניהולם, וכן שמירת נכסיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד ועבודתו, לימודיו

  ".והסמכות לייצגו, וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו

  : לחוק הכשרות נקבע17בסעיף  .24

באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים "

  ".ייןהיו נוהגים בנסיבות הענ

  

  1960 -ך"תש, חוק הנוער טיפול והשגחה. 3.ג

קובע את דרכי הטיפול של ") חוק הנוער: "להלן (1960 -ך"תש, חוק הנוער טיפול והשגחה .25

החוק נוגע . רשויות הרווחה והסעד במקרים של קטינים בסיכון או הנזקקים לסיוע

של הקטין ושמירה על הגנה על זכויותיו , לתחומים רבים של מתן סיוע נפשי ופסיכיאטרי
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כלומר קטין שמתקיימות לגביו נסיבות , "קטין נזקק"חוק הנוער מגדיר מיהו , בין היתר .26

  .לרבות הוצאתו מחזקת הוריו, שמאפשרות לרשויות הרווחה להתערב לטובתו

  : לחוק הנוער2בסעיף ראו 

  :קטין הוא נזקק כשהתקיים בו אחד מאלה"

  .לא נמצא אחראי עליו .1

האחראי על הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את  .2

 .הטיפול או ההשגחה

 .הוא עשה מעשה שהוא עבירה פלילית ולא הובא בפלילים .3

 .1953 -ג"תשי, בודת הנוערפושט יד או רוכל בניגוד לחוק ע, הוא נמצא משוטט .4

 .הוא נתון להשפעה רעה או שהוא חי במקום המשמש דרך קבע מקום עבירה .5

 . שלומו הגופני או הנפשי נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת .6

 )". סינדרום גמילה(הוא נולד כשהוא סובל מתסמונת חסר בדם  .7

כלומר מתקיים " (קקקטין נז" במקרים בהם פקיד סעד סבור כי קטין מסוים מוגדר כ .27

ושלמען הטיפול בו יש צורך )  לחוק הנוער2אחד התנאים לפחות שמופיעים בסעיף 

כיוון שהאחראי על הקטין לא מסכים לאבחנה של הפקיד , בהתערבותו של בית המשפט

לנקוט בדרך של , בין היתר, רשאי בית המשפט, או שהקטין לא מציית לאחראי עליו

אם סבור שאין דרך אחרת להגן ולסייע לאותו , י עליוהוצאת הקטין מחזקת האחרא

 . מדובר בהליך ארוך טווח ובעל תנאים רבים. קטין

  : לחוק הנוער מוגדרות דרכי הטיפול וההשגחה של קטין נזקק3בסעיף  .28

 היה פקיד סעד סבור שקטין הוא נזקק ושלמען הטיפול בו וההשגחה עליו יש צורך"
או שהוא מסכים אך , סכמת האחראי על הקטיןמשום שאין ה, בהחלטת בית המשפט

רשאי הוא לפנות בבקשה אל בית המשפט לנקוט באחת או , מציית לו אין הקטין

רשאי , ומשנוכח בית המשפט כי הקטין הוא נזקק, סעיף זה באחדות מהדרכים לפי

  ...הוא

דרך  אם ראה בית המשפט שאין, להוציא את הקטין ממשמורתו של האחראי עליו) 4(

ולמסור אותו למשמורתה של רשות סעד אשר , חרת להבטיח את הטיפול וההשגחהא

מקום חסותו או להורות על החזקתו במעון או במעון נעול כמשמעותם בחוק  תקבע את

   ".1971 –א "תשל, )ענישה ודרכי טיפול ,שפיטה(הנוער 

אשר מדובר ניתן לראות כי לרשויות הסעד יש הרבה כוח וסמכות לפעול כ, מהאמור לעיל .29

רשויות הסעד יכולות להפעיל סמכותן ולפעול להוצאת הקטין מחזקת ". קטין נזקק"ב

 7



, ועל אחת כמה וכמה הוצאתו מרשות הוריו" קטין נזקק"הגדרתו של , במילים אחרות .30

יעשו אך ורק לאחר תהליך ממושך שכולל בדיקה פרטנית ומעקב של מספר גורמים 

  . ן והפעלת שיקול דעת משפטימקצועיים לאורך זמ

  

  1981 -א"תשמ, חוק אימוץ ילדים. 4.ג

מסדיר את נושא אימוץ ") חוק האימוץ: "להלן (1981 - א"תשמ, חוק אימוץ ילדים .31

מוגדרים בחוק התנאים והכללים בהם יתאפשר אימוץ של קטינים אשר נדרש . קטינים

קטינים אשר להוריהם לא בין אם מדובר בקטינים שהוריהם מסרו אותם או , להם סיוע

חוק זה מסדיר גם את התנאים , כמו כן. הייתה מסוגלות הורית לטפל בהם כראוי

חוק זה מובא לשם הדגשת תפיסת . לאימוץ שזוג המעוניין לאמץ צריך לעמוד בהם

  .המחוקק בנושא ולא לשם דרישת סעד בעקבותיו

  : לחוק האימוץ מגדיר את משמעות צו האימוץ1סעיף  .32

"(  .שיינתן לפי בקשת מאמץ, משפט-מוץ יהיה על ידי צו של ביתאי) א

המשפט שהם לטובת -צו אימוץ וכל החלטה אחרת לפי חוק זה יינתנו אם נוכח בית) ב(

  ".המאומץ

גם ללא הסכמת ,  לחוק האימוץ קובע את התנאים להכרזת הקטין בר אימוץ13 סעיף  .33

 :הוריו

, ת היועץ המשפטי לממשלה או נציגולפי בקש, רשאי בית משפט, באין הסכמת הורה"

  ...אם נוכח כי נתקיים אחד מאלה, אימוץ-להכריז על ילד כבר

מלקיים במשך ששה חדשים , ללא סיבה סבירה, ההורה הפקיר את הילד או נמנע) 4(

 ;רצופים קשר אישי אתו

מלקיים במשך ששה חדשים רצופים את חובותיו , ללא סיבה סבירה, ההורה נמנע) 5(

  ;כולם או עיקרם, הילדכלפי 

ואין סיכוי , ההורה אינו מסוגל לדאוג לילדו כראוי בשל התנהגותו או מצבו) 7(

שהתנהגותו או מצבו ישתנו בעתיד הנראה לעין על אף עזרה כלכלית וטיפולית סבירה 

  ". כמקובל ברשויות הסעד לשיקומו

הכרזה על קטין כבר  ניתן לראות כי החוק מתייחס להתנהגותו של ההורה המזיק לצורך  .34

בית המשפט בוחן האם התנהגותו או . אימוץ ויכול על פיה להוציא את הקטין מחזקתו

מצבו של ההורה אינו מספק לצורך דאגה הולמת לקטין והאם מדובר במצב רגעי או 

נבחנת טובתו של הקטין על מנת לקבוע האם היא נפגעת כתוצאה , כך גם. מתמשך
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קטין יוכרז כבר אימוץ רק לאחר שהיועץ המשפטי או נציגו פנו בבקשה לבית המשפט  .35

שתי רשויות יפעילו את . להוצאת הקטין מחזקת הוריו ובית המשפט בחן את הנושא

  .שהקטין יוכרז כבר אימוץסמכותן על מנת 

  

  1996 -ו"תשנ, )אישור הסכם ומעמד הילוד(חוק הסכמים לנשיאת עוברים . 4ג

חוק : "להלן (1996 -ו"תשנ, )אישור הסכם ומעמד הילוד(חוק הסכמים לנשיאת עוברים  .36

לפיו מסכימה האם , עוסק בהסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת, ")הפונדקאות

לשאת את ההיריון עבור ההורים , רך של השתלת ביצית מופריתהנושאת להתעבר בד

הבאת . המיועדים ולמסור את הילוד לאחר הלידה להורים המיועדים בנוכחות פקיד סעד

חוק הפונדקאות אינה למטרת סעד אלה למטרת היקש והבהרת עמדת המחוקק לכל 

  .הנוגע לזכות להורות

חונים שבהם צריכים לעמוד ההורים אבהאת הקריטריונים ו, בין היתר, החוק מפרט .37

  :כפי שיופרט להלן,  בהליךפותהמיועדים  כתנאי להשתת

 לחוק הפונדקאות קובע את התנאים ההכרחיים לביצוע הפריה חוץ גופית בדרך 2סעיף  .38

  : של פונדקאות

בין האם הנושאת וההורים המיועדים : קרי, יש לערוך הסכם בכתב בין הצדדים"  .א

  ").ההסכם"להלן (

  .ההסכם לקבל את אישור וועדת האישוריםעל   .ב

  . הצדדים להסכם הם בגירים תושבי ישראל  .ג

 .הזרע המשמש להפריה הוא של האב המיועד והביצית אינה של האם הנושאת  .ד

  .אם הנושאת הינה בת דתה של האם המיועדת  .ה

  ".האם הנושאת אינה נשואה ואינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים  .ו

". ועדת האישורים"שר הבריאות ממנה ועדה ששמה , וק הפונדקאות לח3לפי סעיף  .39

הועדה מונה שבעה אנשי . לוועדה זו קיימת הסמכות לאשר את הסכם הפונדקאות

 : כפי שמפורט להלן, מקצוע 

  .שני רופאים בעלי תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה  .א

  .רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית  .ב

  .פסיכולוג קליני  .ג

  .ציאליעובד סו  .ד
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  .נציג ציבור שהוא משפטן  .ה

  .לפי דתם של הצדדים להסכם, איש דת  .ו

החלטות ועדת האישורים מתקבלות ברוב קולות של חבריה וישיבות הועדה הן בדלתיים 

  .סגורות ואין לפרסם דברים שנאמרו או נמסרו בוועדה

ש בקשה לאישור הסכם הפונדקאות י על מנת להגיש,לחוק הפונדקאות) א (4 עיףלפי ס .40

  : לועדת האישורים את  המסמכים הבאים, להמציא

  ;הצעה להסכם לנשיאת עוברים. א

היכולת של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון או כי -חוות דעת רפואית בדבר אי. ב

  ;ההיריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה

  ;חוות דעת רפואית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מן הצדדים להסכם. ג

  ;רכה פסיכולוגית בדבר התאמה של כל אחד מן הצדדים להסכםהע. ד

אישור של פסיכולוג או של עובד סוציאלי כי ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי . ה

  ;מתאים לרבות בדבר אפשרויות הורות אחרות

  . גם הוא יועבר לאישור ועדת האישורים-הסכם התיווך בשכר. ו

לאופן שבו תבוצע בחינת התאמתם של ההורים משרד הבריאות פרסם קווים מנחים  .41

המיועדים ולאם הפונדקאית לתהליך כפי שמפורט בהנחיית משרד הבריאות שכותרתה 

  ):2006מאי " (קווים מנחים לחוות דעת פסיכולוגית להורים המיועדים ולאם הנושאת"

מטרת האבחון הפסיכולוגי היא לבדוק את התאמתם של ההורים המיועדים והאם "

 ,ומעמיק מפורט קליני ראיון הערכה האבחונית כוללת. שאת להליך הפונדקאותהנו

  המסתיימת,פסיכולוגית דעת וחוות למאובחנים משוב שיחת ,פסיכולוגיים מבחנים

  ."הפונדקאות לתהליך להתאמה באשר בהמלצה

 ומבחנים אחרים אינטליגנציה מבחני ,השלכתיים מבחנים(הפסיכולוגים  המבחנים"

את  לעומק לבדוק כשמטרתם, )המאבחן הפסיכולוג של הדעת ולשיקול ורךלצ בהתאם

 באיתור ולסייע אבחנה לצורך לשמש ,הקליני בראיון שעלו השאלה וסימני ההערכות

  ."חמורות אישיותיות פתולוגיות של או אלימינציה

  הוראות משרד הבריאות קובעות כי בנוסף לאבחונים השונים שעל ההורים המיועדים  .42

יש להשלים את בחינת התאמתם על ידי ביצוע שיחת משוב  עם ) המפורטים לעיל(ור לעב

  . יוצגו המסקנות מהאבחונים השוניםהההורים המיועדים ב

 במועד, כלומר( כתובה דעת חוות לכדי וסיכומו עיבודו לאחר ,האבחוני התהליך בתום"

 והן המיועדים ריםההו עם הן ,משוב שיחת  תיערך)עצמו ממועד האבחון ונפרד מאוחר
 הכתובות האבחון מסקנות עיקרי יימסרו ,בשיחה זו .נושאת אם להיות המועמדת עם

 ,והמתוארכת המתועדת המשוב  שיחת.והספק הקושי נקודות כולל ,הדעת בחוות
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  :מפורט למי יש את הסמכות לבצע את האבחונים והבדיקות  ההנחיות קובעות באופן  .43

 בעל(מומחה  קליני פסיכולוג י"ע יבוצעו ,הדעת וחוות  המבחנים,הקליני הראיון"
 הסכמים לאישור החוק ואת הפונדקאות תהליך את המכיר באבחון ניסיון שנות חמש

   1996)".,עוברים לנשיאת

וראות משרד הבריאות הנחיות ספציפיות   מפורטות בה,  בנוסף להנחיות שהובאו לעיל .44

  :לעניין חוות דעת הפסיכולוגית על ההורים המיועדים

   

  הפונדקאות לתהליך ההתאמה על תתמקד הדעת חוות"

 - הזוג מבני אחד כל של הרלבנטית האישית להיסטוריה בנוסף - תתייחס הדעת חוות

  .אותהפונדק לתהליך הרלבנטית,  זוגית-  לאינטראקציה הבין גם

 על להתבסס יש הצורך במידת רק(הקליניים  הראיונות על תתבסס הדעת הנחיות חוות
  :הבאים מידע בנושאים ותכלול) מבחנים

 .לתהליך הנדרש קוגניטיבי תפקוד  .א

 גמישות ,קשיים לצפות ויכולת מצבים הערכת ,נפשית יציבות :אישיותיים גורמים  .ב

 צרכי ,לגבולות  התייחסות,יפליל עבר ,תסכול סף ,חדשים והסתגלות למצבים

 .אמינות והגינות ,אחריות ,שליטה

 .קשר ליצור יכולת :בינאישיים יחסים  .ג

 באשר ציפיות .הפונדקאית כלפי לֶאמפתיה מסוגלות: לפונדקאית ביחס עמדות  .ד

 .ואחריה בלידה ,ההיריון היחסים במהלך למערכת

 .התהליך את לסכן העלולות חמורות נפשיות הפרעות של לסימנים להתייחס יש  .ה

 ".ההתאמה לבדיקת רלבנטיים במבחנים יש להשתמש ,ספק של במקרה

 

מסדיר בחקיקה ראשית את האפשרות של הורים שאינם הפונדקאות חוק , לסיכום .45

 החוק מפרט ..להביאם באמצעות אם פונדקאית, יכולים להביא ילד לעולם כדרך הטבע

יכולתם של בני   אשר בודק אתמגדיר הרכב, את התנאים הנדרשים מההורים המיועדים

והרפואיות הנוגעות שיש  הזוג להביא יחדיו ילד לעולם ואת ההערכות הפסיכולוגיות

לחוק מצורפות הנחיות וקווים מנחים  לאופן הפעלת שיקול הדעת . לבצע אצל בני הזוג

 .בעת בחינת בקשת ההורים

  

  תיתל משרד הבריאות בדבר תרומת זרע להפריה מלאכו"חוזר מנכ. 5ג

ל "חוזר מנכניהולו של בנק הזרע וההנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית מוסדרות על ידי  .46

כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה  "-20/07משרד הבריאות 

ל זה מופיעים התנאים השונים לניהול "בחוזר מנכ. 08.11.2007ח "תשס, "מלאכותית
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  : ייעוץ בקשר להתאמת בני זוג נקבע- ל" לחוזר המנכ26בסעיף  .47

בטרם תאושר הזרעה מלאכותית לאישה פנויה או לזוגות שלגביהם מתעוררת שאלה "

רשאי הרופא , סוציאליהנפשי או ה, הבריאותי, של התאמה מבחינת מצבם השכלי

הפסיכולוגיה או העבודה הסוציאלית או , להתייעץ עם מומחים בתחום הפסיכיאטריה

  ". מומחים בתחומים אחרים לפי הנדרש

במידה ומתעוררת אצלו שאלה של , רופא המכון רשאי ואין זו חובה,  לפי סעיף זה .48

בין אם , חששותיולפנות למומחה הרלוונטי ל, ות הוריםיהתאמה של מבקשי התרומה לה

עובדת סוציאלית ועוד לשם קבלת החלטה מושכלת בדבר מתן , פסיכולוג, זה פסיכיאטר

  .התרומה

 - על, 2008- ח"התשס, הצעת חוק תרומת זרע להזרעה מלאכותיתלאחרונה הועלתה גם  .49

יש לציין כי בהצעת חוק זו אין סעיף מפורש הקובע את . ידי חבר הכנסת עתניאל שנלר

כפי , ופא המכון לבחון את התאמתם של ההורים המבקשים את התרומהסמכותו של ר

  ).עדיין מדובר בהצעת חוק בלבד, אולם(ל "שמצוין בחוזר המנכ

ל בנושא בקשת תרומת זרע לצורך הפרייה מלאכותית מעוגנת "הסמכות של חוזר המנכ .50

  . בעלת ערך נורמטיבי נמוך, רק בהוראה מנהלית

ל קווים מנחים לגבי ביצוע בדיקת המסוגלות ההורית "נכלא מופיעים בחוזר המ, בנוסף .51

  . על ידי המומחים השונים ומהם הקריטריונים לפסלות התאמתם של הפונים

  

  סיכום ביניים. 7.ג

הזכות להורות נתפסת כזכות מהותית ביותר לאדם באשר הוא וכל התערבות של הרשות  .52

פסת כדבר חריג שיבוצע אך נת, בזכותו של אדם להפוך להורה או לשמש כהורה לילדו

כשרק , במקרים רבים בפיקוחו של בית המשפט, ורק לאחר הליך ממושך ומדוקדק

, בהמשךשיפורט כפי . בסופו של הליך שכזה תסויג או תיפגע זכותו של אדם להורות

,  אמיתיתמבלי שנעשתה בדיקה, קופחה זכות העותרים להורות, במקרה נשוא עתירה זו

 . ויב שלא כדין וכמחזאת

  

  הטיעון  המשפטי . ד

  הזכות להורות. 1.ד

  הזכות להורות הינה זכות חוקתית מוגנת. א.1.ד

בדומה למחוקק גם לבתי ,  כפי שפורט עד כה בפרק הקודם של הסקירה הנורמטיבית .53

הזכות להורות הוכרה . המשפט ישנה עמדה ברורה לגבי מעמדה הרם של הזכות להורות
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המרכז המשפטי , עדאלה, 7052/03צ "יה בבג'ראו את דבריה של כבוד השופטת פורקצ

שקובעת , )פורסם בנבו , 14.05.06ניתן בתאריך  (שר הפנים' לזכויות המיעוט הערבי נ

ממימוש משמעות החיים ונמצאת שהזכות להקמת משפחה והורות מהווה לא פחות 

  :כגון הזכות לקניין וחופש העיסוק, במעמד שעולה על זכויות יסוד אחרות

  

ניתנת הגנה חוקתית לזכות האדם , בצד זכות האדם להגנה על חייו ועל קדושת חייו"

הזכות למשפחה היא טעם החיים . לממש את משמעות החיים ואת טעם החיים

בלא הגנה . דם להגיע לידי הגשמה עצמית ומימוש עצמישבלעדיו נפגעת יכולתו של א

ונמנעת , נגרעת זכותו לאוטונומיה אישית, נפגע כבודו של האדם, על הזכות למשפחה

ממנו היכולת לקשור את גורלו עם בן זוגו ועם ילדיו ולקיים חיים מתוך שותפות גורל 

היא קודמת . ליוןניצבת זכותו של אדם למשפחה במדרג הע, בין זכויות האדם. עימם

היא משקפת . ואף לפרטיות ולצנעת הפרט, לחופש העיסוק, בחשיבותה לזכות הקניין

  ".את תמצית הווייתו של האדם ואת התגלמות הגשמת עצמיותו

  

) פורסם בנבו, 13.06.06ניתן בתאריך  (שרות בתי הסוהר' דוברין נ, 2245/06צ " בבג .54

 חברת כנסת המבקשת להגביל את זכותו של נדונה עתירתה של, ")פרשת דוברין: "להלן(

האסיר יגאל עמיר להיות אב באמצעות הזרעה מלאכותית של בת זוגתו הנמצאת מחוץ 

בפרשה זו בית המשפט פסק פה אחד כי לא ניתן לפגוע בזכות להורות גם אם . לכלא

היושב , המבקש הוא אחד הפושעים המוקעים ביותר בתודעה הלאומית הישראלית

  .ח שלא יזכה לגדל את ילדיו כללבאשמת רצ

  :8בעמוד , יה בפרשת דוברין'ראו את דבריה של כבוד השופטת פורקצ

. נתונות לאדם בישראל זכויות יסוד חוקתיות, על פי עקרונות משפט חוקתיים כלליים"

") חוק היסוד"–להלן (כבוד האדם וחירותו : בחוק יסוד, בין היתר, אלה משתקפות

מצויה זכות , בין זכויות אלה. חוקתי-האדם ומקנה להם מעמד עלהמעגן חלק מזכויות 

  ".וממנה נגזרת הזכות למשפחה ולהורות, האדם לכבוד

  :10ובמשך פסד הדין בעמוד 

הזכות להקים . זכות אדם למשפחה ולהורות, כמו לכל אסיר, עומדת לעמיר, בענייננו"

שנגזרה עליו גם אם משפחה ולהביא ילדים לעולם לא הופקעה ממנו מעצם הענישה 

שלילת החירות הנלווית למאסר שוללת את יכולת האסיר לממש באופן מלא את חיי 

  ".המשפחה

אך קיימות דעות ,  נראה כי קיימת הסכמה בעניין מעמדה העל חוקתי של הזכות להורות .55

דעה מקובלת אחת רואה בזכות להורות נגזרת של הזכות . רבות לעניין מקור הזכות

, נחמני' נחמני נ 2401/95א "בפסק הדין דנ, ו דבריו של כבוד השופט ברקרא. לפרטיות

 "):פרשת נחמני: "להלן (661, )4(ד נ"פ
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הורה או שלא להיות  מנקודת המבט החוקתית מוכרת כמובן החירות החוקתית להיות"

  ".חירות זו נגזרת מכבוד האדם ומהזכות לפרטיות. הורה

  

עה זו ואף מוסיפה כי הזכות להורות מצויה בגרעין יה תומכת בד' כבוד השופטת פורקצ .56

' משפחה חדשה נ, 4293/01צ "ראו דבריה בפסק הדין בג. המהותי של מושג כבוד האדם

משפחה חדשה נגד : "להלן(, )פורסם בנבו, 24.03.09ניתן בתאריך  (שר העבודה והרווחה

  "): שר העבודה

מה של עקרון האוטונומיה של הזכות למשפחה נגזרת מן הזכות לפרטיות ומן ההגש"

  ".רצון הפרט המצויה בגרעין המהותי של מושג כבוד האדם

  

דעה מקובלת אחרת טוענת כי הזכות להורות היא נגזרת של החירות והאוטונומיה של  .57

 כהן בפרשת נחמני קובעת שכל אדם באשר -כבוד השופטת  שטרסברג. הרצון הפרטי

  :אהוא חופשי לבחור האם להיות הורה או ל

  

טבועה , זכות טבעית מולדת, מהותה ומאפייניה, פי טיבה-על, הזכות להיות הורה היא"

  ".לאו שכל אדם חופשי לבחור ולהחליט אם להיות הורה אם.. באדם

  

  :ראו  דברים דומים של כבוד השופט זמיר אשר נאמרו באותה הפרשה .58

  

  ". ותזכות זו לפי טיבה היא חיר. הזכות להיות הורה היא זכות יסוד"

  

שהבחירה האם להקים תא משפחתי היא , גם כבוד השופט גולדברג קובע באותה הפרשה .59

  :זכותו הבלעדית של כל אדם

  

את בחירת , בין היתר, המכבדת, הזכות להיות הורה מבוססת על אוטונומית הרצון"

  ". הפרט להקים תא משפחתי

  

 אדם בהחלטתו האם כבוד השופטת דורנר מדגישה בפרשת נחמני כי חופש הבחירה של .60

כבוד השופטת , כמו כן. מבטא את חירותו במלוא מובן המילה, להיות הורה או לאו

מוסיפה שהעמדת צאצאים מהווה הכרח קיומי לרוב בני האדם ונותנת משמעות 

  :לחייהם

חירות במובנה המלא אינה רק חופש מהתערבות חיצונית של השלטונות או של "

לממש את מאווייו הבסיסיים , אדם לכוון את אורח חייוכלולה בה גם יכולת ה. אחרים

אחד הביטויים , בחברה האנושית. ולבחור בין מגוון אפשרויות תוך הפעלת שיקול דעת
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קובעת כי יש , יה'כבוד השופטת פורקצ, נחמניבפסק דין שניתן לאחר פסק הדין בפרשת  .61

ראו דבריה . להימנע מהגבלת בחירותיו של האדם בכל הנוגע לפגיעה בזכות להורות

  : 18בפסקה , שר העבודה' משפחה חדשה נב

  

ולזכותו , הזכות למשפחה ולהורות נקשרת למושג האוטונומיה האישית של האדם"

או גורם , ידי התערבות השלטון- בה עלהיא נתפסת כחירות שאין לפגוע. לפרטיות

זוהי זכות שאין כנגדה חובה של השלטון לפעול באופן אקטיבי כדי לאפשרה וכדי . אחר

חברה חופשית ממעטת בהטלת הגבלות על בחירותיו הרצוניות של , ואכן. לממשה

  ".הפרט

  

, עצמאיתגורסת שהזכות להורות היא זכות , דעה נוספת בנוגע למקורה של הזכות להורות .62

זכות זו היא . זכות טבעית הנובעת מהצורך והאינטרס העמוקים של כל אדם בצאצא

משפחה חדשה , 2548/01צ "ראו דבריו של כבוד השופט חשין בג. קיומו של המין האנושי

פרשת : "להלן (32בפסקה , 419) 1(ד נז"פ, הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים' נ

  "):משפחה חדשה

  

-כל-הזכות להורות היא ביסוד....  זכות היא שבאה אלינו מן הטבע–רות הזכות להו"

היא שאיפתו של , היא קיומו של המין האנושי, התשתיות-כל-בתשתית, היסודות

  ". וזכות זו היא בעלת עוצמה,  בוודאי שאיפתה של אישה–האדם 

  

סק הדין  לפ7 כהן בפסקה -ראו דברים דומים שנאמרו על ידי כבוד השופטת  שטרסברג .63

  : בפרשת נחמני

  

טבועה , זכות טבעית מולדת, מהותה ומאפייניה, פי טיבה-על, הזכות להיות הורה היא"

  ".באדם

  

הזכות להורות הינה זכות לפיה ת המשפט העליון י לאור העמדה הברורה והמפורשת של ב .64

זכות על הכלולה במכלול הזכויות המוגנות במסגרת חוק יסוד כבוד האדם , חוקתית

 לחוק 8מתחייב כי פגיעה בזכות זו תיעשה בכפוף להגבלה המעוגנת בסעיף , חירותוו

כלומר לא ניתן להגביל את הזכות להורות אלא רק בחוק ההולם את ערכיה של , היסוד

 15



  

: כי זכותה להיות הורה מוגנת היא בחוק יסוד, דעתי היא כי יש מקום לטענת התובעת"

עולה , ומכוחה עולה כי מניעה מאדם להיות הורה ולהוליד ילדים, כבוד האדם וחירותו

 לחוק 8הרי שכהוראת סעיף , ובה לכך חיוביתבאם אכן התש. כדי פגיעה בכבוד האדם

, ניתן להגביל את הזכות להורות רק בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, היסוד

  ".ובמידה שאינה עולה על הנדרש, שנועד לתכלית ראויה

  

 לפסק 21בפסקה , שר העבודה' משפחה חדשה ניה ב'כבוד השופטת פורקצ,  ברוח דומה .65

יתן לפגוע בזכות להורות אלא על ידי עמידה במבחני פסקת ההגבלה קובעת כי לא נ, הדין

  :ומדגישה את הזהירות שיש לבצע במאזן מול הערך הנוגד

  

, עליה להימצא במתחם איזונים ראוי, כדי שפגיעה בזכות אדם תעמוד במבחן חוקתי"

מזכות האדם לכבוד נשאבת ... המאזן בין משקלה של הזכות למשקלו של הערך הנוגד

  ".ולפיכך היא מהווה זכות חוקתית המוגנת על פי חוק היסוד, כות האדם למשפחהז

  

  הזכות להורות בראי המשפט הבינלאומי. ב.1.ד

ראו לשם המחשה . הזכות להורות הינה זכות מוגנת גם במשפט הבינלאומי,  באופן דומה .66

 שר' משפחה חדשה ניה בפסק הדין 'סקירה המובאת על ידי כבוד השופטת פורקצ

  : לפסק הדין19בפסקה , העבודה

 להכרזת זכויות האדם 16סעיף . הזכות להקים משפחה מוכרת גם במשפט הבינלאומי"

 לאמנה בדבר 23כך קובע גם סעיף . מעגנת את זכות האדם להינשא ולהקים משפחה

לאמנה בדבר ) 1(17 להכרזת זכויות האדם וסעיף 12סעיף . זכויות אזרחיות ופוליטיות

רחיות ופוליטיות מעגנים את הזכות לפרטיות וההגנה מפני התערבות זכויות אז

 את הזכות 8האמנה האירופית לזכויות אדם קובעת בסעיף . שרירותית בחיי המשפחה

  ." את הזכות להינשא ולייסד משפחה12ובסעיף , לכיבוד הפרטיות וחיי המשפחה

  

כות להורות וקבע כי ב דן בשאלה מהי מעמדה של הז"כך גם בית המשפט העליון בארה .67

 Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535ראו. הזכות להורת הינה זכות חוקתית מוגנת

(1942) ,at .541 :  

"The right to procreate is one of the basic civil rights of man…"  
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  חשיבותה של הזכות להורות בחיי הפרט והחברה. ג.1.ד

  

ראו דבריה . רכזית של ההורות בחיי הפרט והחברהדומה כי אין חולק על חשיבותה המ .68

, "בעקבות פרשת נחמני: על סימטריה וניטרליות"של פרופסור דפנה ברק ארז בספרה 

  :200עמוד  , 197) 1996 –ו "תשנ(' עיוני משפט כ

  

אלא מושרש בקיום , מימושה של אופציית ההורות אינו רק דרך חיים אפשרית"

אחר יתמודד באמצעותה עם תודעת ; זור לבדידותיהיה מי שימצא בה מ. האנושי

יש לה משקל מעבר לכך ; הבחירה בהורות אינה רק בחירה לגבי דרך חיים... המוות

  ". היא מבטאת צורך קיומי בסיסי. בקיום האנושי

  

 מביעה את החשיבות של 5בפסקה ,  כהן בפרשת נחמני- גם כבוד השופטת שטרסברג .69

  : ברה ואת ההגשמה העצמית של כל פרטההורות כמבטיחה את המשכיות הח

  

אלה הם . אין מי שיחלוק על מעמדה של וחשיבותה של ההורות בחיי הפרט והחברה"

החברה האנושית קיימת בזכות . מושכלות ראשונים בתרבות האנושית לדורותיה

זהו צורך .. מימוש היצר הטבעי של פרייה ורביה הוא מצווה דתית מן התורה. ההולדה

  ".בטחת המשכיות החברה ולהגשמה עצמית של הפרטבסיסי לה

  

כך גם כבוד השופט חשין מדגיש את חשיבותה של ההורות בחיי הפרט ומציג זכות זו  .70

, פליציה בינשטוק' נ י"קרן לב 1212/9א "ראו בע. כאינסטינקט של הישרדות והמשכיות

  :723עמוד , 705) 3(ד מח"פ

  

אותו אינסטינקט של , ינקט שבאדםקיומו של אינסט... דיברנו בהקשר זה על"

המשכו , אינסטינקט שראשיתו בצורך הדוחק להורות, הישרדות ושל המשכיות

-המשך, )והוא האינסטינקט שבחיה(בשמירת הורים על ילדיהם בעודם חסרי הגנה 

וסופו ברצונם של הורים להיטיב עם ילדיהם , המשכו בדאגת הורים לילדיהם משבגרו

  ...".מות-לאחר

  

מדגיש את הצורך הפסיכולוגי של " דיני המשפחה בישראל", פסור שיפמן בספרו פרו .71

דיני המשפחה ", בפרופסור שיפמןראה . האדם בהבאת צאצאים ויצרית המשכיות

, כרך ב, ש הארי סאקר"המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע, "בישראל

  :174עמוד , )ט"תשמ(

לא פחות , ח המשכיות לעצמו לאחר מותוובדרך זו להבטי, הרצון של אדם להיבנות"

הוא ללא ספק עובדה פסיכולוגית , מאשר הסיפוק המקווה מגידול ילדים בחייו

  ".יסודית
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  פגיעה בזכות להורות תתאפשר רק לאחר תהליך איזון אינטרסים זהיר. ד.1.ד

 ככל, הזכות להורות הינה זכות אנושית יסודית לה זכאי כל אדם אך גם זכות חשובה זו .72

ולעיתים יהיה צורך לאזנה מול זכויות אחרות , איננה זכות מוחלטת, זכות אחרת

יש לשקול בזהירות , כשנוצר צורך לאזן אינטרסים אלו, אולם. המתנגשות עימה

  :יה בפרשת דוברין'ראה דברי כבוד  השופטת פורקצ. התערבות בתחום זה

בערך זה טמונה זכותו של . הזכות להורות הינה זכות אדם המעוגנת בערך כבוד האדם"

מעמדה של . אדם לאוטונומיה אישית ולהגשמת עצמיותו במסגרת הבאת ילדים לעולם

. הזכות להורות מטילה על הרשות השלטונית חובה לכבדה ולייחס לה משקל רב

ההגבלה על . במסגרת שיקוליה גם מקום שהמבקש לממשה הינו אסיר עולם בכלא

לאכותית של בת הזוג מחוץ לכלא אינה מתחייבת הזכות להולדה באמצעות הזרעה מ

גם זכות זו , כדרכן של זכויות אדם, עם זאת. באורח מובנה מהגבלת חירותו של האסיר

והיא עשויה במקרים מסוימים לסגת מפני אינטרסים כבדי משקל , אינה מוחלטת

י מתחייבים טעמים כבדי משקל במיוחד כד, נוגדים אולם בהינתן עוצמתה של הזכות

ועל עקרונות האיזון להתיישב עם תנאיה של פיסקת , לגבור עליה ולהצדיק פגיעה בה

  ".על מרכיבי התכלית הראויה והמידתיות המעוגנים בה, ההגבלה

  
ד "פ, פלוני' פלונית נ, 413/80א "עתו בע-ברוח דומה ראו את דבריה של כבוד השופטת בן .73

   :81-82עמודים  , 57, )3(לה

אין ; שכל כולם בתחום צנעת הפרט, ולידה הם אירועים אינטימייםהיריון , התעברות"

הנעוצים בצורך להגן על זכות , המדינה מתערבת בתחום זה אלא מטעמים כבדי משקל

  ".הפרט או על אינטרס ציבורי רציני

כי עצם השליטה ,  לפסק הדין447בעמוד ,  כבוד השופט חשין קבע בפרשת משפחה חדשה .74

כנולוגיים הנדרשים להתעברות והולדה אינה מאפשרת לרשות של הרשות באמצעים הט

  :להגביל את השימוש באמצעים אלו באופן הפוגע פגיעה כה מהותית בזכות להורות

שאיפה ,  בשאיפתה של אישה– יצר הקיום וההישרדות –עיקר הוא ביצר זה שבאדם "

 דרך אחת בימים שמכבר ידע האדם אך. ילד בשר מבשרה, לילד פרי בטנה, כלות-עד

, בימינו. וכך כמסתבר אף נוצר התא המשפחתי, נפשו-בלבד לקיים את משאת

נדרש , שהטכנולוגיה עשויה להיות לעזר לאדם גם במקום שהטבע כדרכו אינו עומד לו

ביודענו כל זאת נתקשה . נימוק מכריע שלא לאפשר לאישה להיעזר באותה טכנולוגיה

בקצה הקיצוני ביותר של "פונדקאות נמצא להסכים לטיעונה של המדינה כי תהליך ה

-כל-בתשתית, היסודות-כל-הזכות להורות היא ביסוד". 'הזכות להורות'מדרג 

 בוודאי שאיפתה של –היא שאיפתו של האדם , היא קיומו של המין האנושי, התשתיות

רבה עד שלא תתקשה להתגבר על טענה כטענתה -וזכות זו היא בעלת עוצמה כה, אישה

  ..". נהשל המדי
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יותר יכולת אפקטיבית להתערב מאשר בהולדה , אולי, הפעם יש לחברה, אכן "

אבל האם יש . במיוחד רופאים, נוכח הצורך במעורבותם של אנשים אחרים, הטבעית

הצדקה להתערבות על ידי הטלת הגבלות על ההיזקקות לטכנולוגיות החדישות של 

רה הוא הרצון שלא לפגוע משקל לשלילת התערבות החב-שיקול כבד? ההולדה

הבה לי בנים ואם "בבחינת , בציפיותיהם של אנשים המבקשים להביא ילדים לעולם

  ".אין מתה אנוכי

  

  סיכום ביניים. ה.1.ד

זכות בעלת מעמד על חוקתי המעוגנת בחוק , הזכות להורות הוכרה בפסיקה כזכות יסוד .75

יש . על זכויות יסוד אחרותזכות זו נמצאת במעמד שעולה . יסוד כבוד האדם וחירותו

הרואים בזכות להורות הנובעת מהזכות לפרטיות והזכות לאוטונומיה ויש הרואים בה 

לזכות להורות יש חשיבות מרכזית . כזכות טבעית הנובעת מהצורך של כל אדם בצאצא

זכות זו מבטיחה את המשכיות החברה ועת ההגשמה העצמית . גם בחיי הפרט והחברה

 לחוק 8יעה בזכות להורות תעשה אך ורק בכפוף להגבלה המעוגנת בסעיף פג. של כל פרט

כבוד האדם וחירותו ותתאפשר רק לאחר איזון אינטרסים זהיר ועל המדינה : יסוד

עצם השליטה של רשויות באמצעים . לשקול בזהירות רבה התערבות בתחום זה

ל את השימוש טכנולוגים הנדרשים להתערבות והולדה אינה מאפשרת לרשות להגבי

הזכות להורות מוגנת גם . באמצעים אלו באופן הפוגע פגיעה כה מהותית בזכות להורות

  .במשפט הבינלאומי ובית המשפט העליון האמריקאי

כפי שיפורט בהמשך הזכות להורות של העותרים הופרה על ידי המשיבים שלא כדין וללא  .76

  .איזון ראוי המתבקש בפסיקה

  

  עקרון השוויון. 2.ד

   כללי -עקרון השוויון. א.2.ד

ראה דבריו של השופט  . הזכות לשוויון עוגנה בפסיקה עוד לפני חקיקתם של חוקי היסוד .77

צ "דבריו של ברק בבג, 698 ,693,)1(ד כד "פ, שר האוצר' ברגמן נ 981/69צ "לנדוי  ב בג

 .332, 309, )2(ד מב" פ,ראש עיריית תל אביב יפו' פורז נ 953/ 87

הזכות לשוויון קיבלה משנה תוקף , כבוד האדם וחירותו:  של חוק יסודלאחר חקיקתו .78

 ראה דבריו של כבוד השופט אור .כמעוגנת בחוק זה וקיבלה מעמד חוקי על חוקתי

ניתן ביום  (רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, "יד ושם"' הופרט נ 5394/92צ "בבג

  ]).12[362' בעמ, )פורסם בנבו, 12.5.94

 110, 94) 4(ד מט"פ, שר הביטחון' נ אליס מילר 4541/94צ "בה בבגהוזכר ביתר הרח .79

כי אין לנהוג בחוסר שוויון אלא אם חוסר השוויון נובע ) "פרשת אליס מילר: "להלן(
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הרי בכך טמון שורש ההבדל בין הפליה ש, שונות רלוואנטית עשויה להצדיק הבחנה"

שאת עצם , כתנאי להשגתו של שוויון מהותי חובה לקבוע....פסולה לבין הבחנה כשרה 

יש לבחון בכל מקרה נתון בשים לב למטרה , ואת מידתה, השונות הרלוואנטיות של

הזיקה הנדרשת בין , לאמור. הפרטיקולארית שלשם השגתה מיושמת ההבחנה

לבין המטרה שלשם השגתה , דות המצויות באחד ואינן מצויות בזולתוהתכונות המיוח

  ".חייבת להיות ישירה וקונקרטית, מותר להעדיף את האחד על פני האחר

ד "פ, המועצה המקומית כפר שמריהו' נ' ישראל פרץ ואח  626/62צ "השופט זוסמן בבג .80

הציבור ולכן השימוש עמד על כך שהרשות היא נאמן של ,  2115, 2101, 1962- ב"תשכ, טו

 .של הרשות בסמכותה חייבת להיעשות תוך שמירה על עקרון השוויון

בין פלוני לאלמוני ולבור לו את " להפלות"בעוד שאזרח פרטי רשאי : עינינו הרואות "

אסורה אפליה מטעם ,  סבירים-אלה שאתם יעסוק אפילו יהיו נימוקיו ומניעיו בלתי

השתמשה בנכסיה או בעשותה את פעולותיה נטלה כי ב, הטעם הוא. רשות ציבורית

ובתור שכזה חייבת הרשות להתייחס , הרשות על עצמה תפקיד של נאמן כלפי הציבור

הרי זו עילה , ומשהפרה עקרון יסוד זה והפלתה אזרח שלא כדין, יחס שווה אל שווים

  ".להתערבותו של בית משפט זה

 

  שוויון לאנשים עם מוגבלויות. ב.2.ד

  שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה). 1(.ב.2.ד

 לחוק השוויון קובע את זכותם של אנשים עם מוגבלות לחיות בכבוד וליהנות 2סעיף  .81

,  לחוק השוויון1לאורו של סעיף . מימוש עצמי והנאה מלאה מחייהם, מחירות אישית

ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בגוף , החברה מחוייבת לאפשר ולהעניק זכויות אלו

 .על מנת לשלב אנשים עם מוגבלויות כשווים בחברה, תי כלשהוממשל

 לאור חוק השוויון ניתן לראות את גישת המחוקק בנוגע לחשיבות שילובם של אנשים עם  .82

, ראו דבריו של השופט רביד. מוגבלויות בחברה והפיכתם לחלק פעיל ומרכזי בקהילה

 ת רפואה מעייני הישועהבי' אברהם אבישג נ 168/96) ם-י(א"בפסק הדין המחוזי ת

 : לפסק הדין30בפסקה , )פורסם בנבו, 09.01.2003 -ניתן ב(

לפיה מן הראוי , נראה כי גם המחוקק הישראלי בחר לבטא את אותה תפישה חברתית"

  ".שאנשים עם מוגבלות יהוו חלק מהקהילה וישתתפו בה באופן שוויוני ובכבוד

 עמותת -יתד, 2599/00צ "סק הדין בגראו את דבריו של השופט אור בפ, ברוח דומה .83

  :855, 834) 5(ד נו"פ, משרד החינוך' הורים לילדי תסמונת דאון נ
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דבר זה אף עולה מעקרון השילוב הבא לידי ביטוי בחוק שוויון זכויות לאנשים עם "

אשר מגמתו היא העדפת שילובו של אדם עם מוגבלות , 1998-ח"התשנ, מוגבלויות

 ".בחברה

ברה מוטלת החובה לפעול על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לחיות על הח, כאמור .84

היות וכל אדם נולד בצלם האל ולכל אדם מגיעות זכויות , כמו כל אדם אחר, חיים רגילים

' עאליה אבו אלחוף נ  3939/06) 'נצ(א "ראו דברים של השופטת הוד בפסק הדין ת. שוות

פרשת : "להלן (43בפסקה , )פורסם בנבו, 18.01.2009-ניתן ב (חי-המכללה האקדמית תל

  "):חי-תל

חוק יסוד כבוד האדם עיגן , חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותעוד בטרם נחקק "

בסיס לזכות זו נמצא אף במשפט . לשוויון, באשר הוא אדם,  את זכותו של אדםחירותוו

כי כל אדם נוצר בצלם אלוהים ולכל אדם זכות , ההנחה הבסיסית ביהדות הינה. העברי

עליה . על החברה מוטלת החובה להעניק לכלל אזרחיה זכויות שוות. מולדת לכבוד

מוטל על החברה לפעול במטרה . מוגבלויותלפעול לשם הבטחת זכויותיהם של בעלי 

  ".ככל הניתן, לסייע לחבריה בעלי המוגבלות לחיות חיים רגילים

  

 איסור הפליה של אנשים עם מוגבלויות עקב מוגבלותם). 2.(ב.2.ד

חוק השוויון מתייחס רבות לאיסור הפליה פסולה של אדם עם מוגבלות הנובעת עקב  .85

 וכך גם עקב היותו, לאום וכדומה, מין, דת, קע גזעאסור להפלות אדם על ר. מוגבלותו

על פי נתונים , בחינה של התאמת כל אדם צריכה להיות שוויונית.  מוגבלותאדם עם

, חי-ראו דבריה של השופטת הוד בפרשת תל. ללא קשר למוגבלות, רלוונטיים לבחינה

 : לפסק הדין77בפסקה 

ה ללימודים תבחן באופן שוויוני כי בקשת, אשר מנעה מהתובעת את זכותה, הנתבעת"

הנתבעת הציבה בפניי התובעת מכשול בניגוד לחוק ובניגוד למצווה . פעלה בניגוד לחוק

, ד"ט סעיף י"ספר ויקרא פרק  י(לפיה אין לנצל את חולשתו של עיוור ולהכשילו בדרכו 

  )".ח"ז סעיף י"ספר דברים פרק  כ

  

  :ין לפסק הד80-81ראו דבריה בפסקאות , כמו כן .86

  

כי אם , השיקול לביטול רישומה של התובעת לא היה נתוניה הרלוונטיים של התובעת"

  ".סיבת אי קבלת נעוצה במצבה הפיזי בלבד... מגבלותיה הגופניות

  

 לפסק הדין השופטת הוד קבעה כי התובעת הופלתה היות ולא נערך לה הליך 88בפסקה  .87

  :ק דבר שגרם לה לנז, קבלה שוויוני ככל מועמד אחר
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 וחוק חוק יסוד כבוד האדם וחירותוהנתבעת הפלתה את התובעת בניגוד להוראות "

התובעת לא זכתה לעבור הליך קבלה שוויוני ככל . שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות

  ". לתובעת עוגמת נפש רבהבשל האמור נגרמה. מועמד ללימודים אקדמאים

  

  זכותו של אדם עם מוגבלות לקבל החלטות). 3.(ב.2.ד

על ,  לחוק השוויון קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו4סעיף  .88

האדם עם " לטובת"בטענה שזה , מניעה של אוטונומיה זו. לפי רצונותיו והעדפותיו

המנוגדת לחוק השוויון ולחוק יסוד כבוד האדם מהווה אותה הפליה פסולה , המוגבלות

השופטת יוצאת חוצץ כנגד הגישה הפטרנליסטית המבקשת להגביל את חופש . וחירותו

 .הבחירה של אדם רק בשל מוגבלותו

  : לפסק הדין58-59בפסקאות , חי-ראו דבריה של השופטת הוד בפרשת תל

זדמנות שנייה היות והייתה כי לא נעתרה לבקשת התובעת לה,  רונן טענה-גרץ' הגב"

לעמוד בחובות אשר דורשת , בשל מוגבלותה, כי לא יעלה בידה של התובעת, לה תחושה

שללה הנתבעת באמצעות נציגתה מהתובעת את זכותה להכריע , בעשותה כן... הנתבעת

בכך פגעה הנתבעת בזכות התובעת על פי סעיף . באופן עצמאי ואוטונומי באשר לעתידה

לא ... על פי רצונה והעדפותיה, לקבל החלטות הנוגעות לחייה, יון הזדמנויות לחוק שוו4

יכולה להיות מחלוקת  כי גישה פטרנליסטית המבקשת להגביל את אפשרויות הבחירה 

כי הוא יודע טוב יותר , מתוך הנחה מוטעית של המחליט, בשל מוגבלותו, של אדם

  ". לעקור מן השורש תופעה כאמורהינה פסולה ויש, מבעל המוגבלות מה טוב בעבורו

  

  סיכום ביניים. ג.2.ד

הזכות לשוויון הינה זכות יסוד המהווה חלק בלתי נפרד מזכותו של כל פרט לכבוד  .89

הזכות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות עוגנה במפורש בחוק השוויון  . ולחירות אישית

אוטונומיה שלהם שיש לשמור על ה, כאשר היא קובעת שאין להפלותם עקב מוגבלותם

 של החברה לפעול לצורך שילובם  מחויבותה בחוקתבנוסף מודגש. ולא להחליט עבורם

  .הראוי וקידום זכויותיהם

  

 כללי המשפט המנהלי. 3.ד

 עניינו של המשפט המנהלי הוא בהסדרת תחום פעולותיהן של רשויות המינהל על  .90

  :להלן עקרונותיו החשובים.  האזרחים

  

  לכל מעשה מנהלי חייבת להיות הסמכה בחוק-וקיותעקרון הח. א.3.ד
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 כלל בסיסי במשפט המנהלי הוא חוקיות המינהל הקובע כי אין סמכות לשום רשות  .91

עקרון זה דורש ראשית  שלכל מעשה . מנהלית אלא אותה סמכות שהוענקה לה לפי חוק

 שכל מעשה מנהלי שנעשה, שנית. מנהלי תהיה הסמכה בחוק במפורש או במשתמע

מקור הסמכות המנהלית יכולה להיות בחקיקה . התאמה לחוקבבסמכות יתבצע 

ראה דבריו של ). ל"בניהן חוזר מנכ( תקנה או  בהוראות מנהליות -משנית,  חוק-ראשית

הוצאת , כרך א, משפט מנהלי, ברכה ברוך ראה" משפט המנהלי"פרופסור ברכה בספרו 

 :33 עמוד 2פרק , 1997,נבו שירותי סדר

  

רשות מנהלית נהנית אך . רון חוקיות המינהל הוא האלף בית של ההליך המנהליעק"

 תוקף אין בכוחה של –ללא הוראת הסמכה בת. מאותן סמכויות שהוענקו לה מכוח הדין

. ואין לה אלא מה שהראשון קצב לה, הדין הוא אביה מולידה של זו. הרשות לפעול

. היא מתחום הכרתו של הדיןיוצאת , התיימרה הרשות לחרוג מהתחום המוקצב

עיקרו של המשפט , בקליפת אגוז, והרי לך. ומבחינתו של זה מעשיה כמוהם ולא היו

  ".המנהלי

  

כפי שאמר כבוד . י רשות ללא סמכות על פי חוק בטל ומבוטל הוא" מעשה שנעשה ע .92

  בעניין רשות1553ד ה "פ, נחום רות נ מועצת עריית חיפה, 36/51צ "השופט ויתקון בבג

  :קומית שפעלה שלא בסמכותמ

וכל הדבר , י החוק ושאין לו קיום אלא על פי חוק"הרי זה גוף משפטי שנוצר ע, עירייה "

  ".אמותיו של החוק בטל ומבוטל הוא' החורג מד

  

  חובת הנאמנות. ב.3.ד

  

 וכל מי יהמינהל הציבור.  עקרון חשוב במשפט המנהלי הוא חובת הנאמנות של הרשות .93

 מחובת נאמנות זו נגזרות החובה לנהוג .הינו בחזקת נאמן של הציבורשעובד מטעמו 

ראו דבריו של כבוד . הגינות ושקיפות, באי שרירותיות, בשוויון כלפי כל האזרחים

ד "פ, הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין ירושלים' שפירא נ, 142/70צ "השופט כהן בבג

  ) :1(כה

ברצותה מעניקה , שזו בתוך שלה היא עושה , רלא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבו "

ומשלה אין לה , ואילו זה כול כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל, וברצותה מסרבת

וכשלעצמה אין לה זכויות או חובות , כל אשר יש לה מופקד בידיה כנאמן: ולא כלום 

 הוקנו לה או אשר הן נובעות מנאמנות זו או, או שונות ונפרדות מאלה, נוספות על אלה

  ".הוטלו עליה מכוח הוראות חקוקות

כבוד השופט ברק קובע הלכה המחייבת את הרשות להפעיל את שיקול דעתה ,  כמו כן .94

 אזרחים -אמיתי, 4267/93צ "ראה דבריו  בבג. מתוך שיקולים עניינים הגינות וסבירות

  :461, 441) 5(ד מז"פ , ראש ממשלת ישראל' למען מינהל תקין וטוהר המידות נ
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לרבות , החלה על כל רשות שלטונית,  הלכה כללית-מחובת נאמנות זו נגזרת הלכה"

 כי שיקול הדעת המוענק לרשות ציבורית חייב להיות -ראש ממשלה ושרים, ממשלה

  ".שיקולים עניינים בלבד ובסבירותמתוך ביושר , מופעל בהגינות

שיקול דעתם לא , מוטלת עליהםלא עמדו המשיבים בחובת הנאמנות ה, בעניין עתירה זו .95

והם לא עמדו בכללי המשפט המנהלי הבסיסיים כפי שיפורט . הופעל בהגינות ובסבירות

  .בהמשך

  

   רשות מחויבת לבצע שימוע כדין-חובת השימוע. ג.3.ד

  

כלל .  חובה חשובה במיוחד הנגזרת מחובת הנאמנות של הרשות הינה חובת השימוע .96

 קודם לכן לו נתנה אם אלא באדם תפגע לא יתהמנהל הרשות כי דורש השימוע
 הרשות המנהלית על שימוע חובת מטיל הוא .בפניה טענותיו להשמיע נאותה הזדמנות
כלל . ההחלטה המנהלית ידי על להיפגע שעשוי לאדם טיעון זכות ,השני הצד מן ,ומקנה

 מנהליתה הרשות בפני ולהציג דיוקם על דברים השימוע מקנה לאזרח הזדמנות להעמיד
להכריע  צריכה שהרשות הבעיה את מבהירים אלו .המדברים בזכותן ושיקולים מידע

 הרואה ברשות התפיסה ,המעשיים לשיקולים מעבר .ההחלטה את לשפר ועשויים בה
 אוזן תטה כי הרשות דורשת ,הציבור לטובת לפעול המחויב ,הציבור של נאמן המנהלית
 –מתוך ספרו פרופסור יצחק זמיר(.מהחלטתה להיפגע שעלול מי מצד ומשאלות לטענות

- נבו הוצאה לאור, כרך א,  הסמכות המנהלית,יצחק זמיר: 32פרק , הסמכות המנהלית 

ב "ד י"פ, שר הפנים' ברמן נ, 3/58צ " ראו דבריו של השופט אולשן בבג.)32פרק , 1996

1493, 1501:  

נתן לו הזדמנות הצדק האלמנטארי דורש שלפני שחורצים גורלו של האזרח תי "

  ".להסביר לו את המצב כדי להסיר את החשד

  

  :כך גם דבריו של כבוד השופט זילברג באותו העניין .97

, חייבת המדינה הדמוקרטית לשקוד על כך שלא תהיה כל מחציה חיצונית "

כי אם נצטווה להביא , למען ידע האזרח וירגיש. חוצצת בין השולט לנשלט, בירוקרטית

 נעשה הדבר לא מתוך עמדה של כוח אלא לאחר שיקול זהיר של זה הרי, קורבן משלו

זו היא על רגל אחת כל תורת הממשל הדמוקרטי . כנגד זה אשר בענייני הכלל והפרט

  ". ואידך זיל גמור-כולה

 ואפילו אדמיניסטרטיבי טהור לפגוע באזרח פגיעת -לא יורשה גוף אדמיניסטרטיבי "

אלא אם כן ניתנה לנפגע הזדמנות הוגנת להשמעת , זהמקצוע מעמד וכיוצא ב,רכוש, גוף

  ".הגנתו בפני הפגיעה העתידה
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בכל מקרה ומקרה להעניק  לאדם הזדמנות ,  כבוד השופט ברק קובע כי הרשות מחויבת .98

אין זה תלוי אם היא פועלת מכוח .להשמיע את דעתו בטרם היא מקבלת החלטה לגביו 

ת הרשות היא  שיפוטית או מעין שיפוטית ואין אין זה משנה אם החלט,חוק או אם לאו 

, 654/78צ "ראו דבריו בבג. משמעות לשאלה אם ניתן לרשות שיקול דעת צר או רחב

  :645, 649) 2(ד לה"פ, בית הדין הארצי לעבודה' גינגולד נ

לא , הפוגעת במעמדו של אדם, כי רשות ציבורית, זכות יסוד של אדם בישראל היא"

לעניין זכות . ניקו לאותו אדם את ההזדמנות להשמיע את דעתובטרם הע, תעשה כן

אם הרשות הציבורית פועלת מכוח חיקוק מכוח הנחיה , אין נפקא מינה , יסוד זה

, אם הסמכות המופעלת היא שיפוטית,אין כל חשיבות לשאלה. פנימית או מכוח הסכם

בכל . ו צר או רחבואם שיקול הדעת הניתן לאותה רשות א, כמעין שיפוטית או מנהלית

עליה לפעל כלפיו , בו רשות ציבורית מבקשת לשנות את מעמדו של אדם, מקרה

וחובה זו מטילה על הרשות את החובה להעניק לאותו האדם את ההזדמנות , בהגינות

  ".להשמיע דעתו

  

הרשות המוסמכת חייבת להודיע ,  על מנת שהאזרח יוכל לממש את זכותו לשימוע כראוי .99

 ראה  " הסמכות המנהלית"כדברי פרופסור זמיר בספרו . עד ותוכן השימועמראש על מו

  :816עמוד ,1996-נבו הוצאה לאור, כרך א, הסמכות המנהלית, יצחק זמיר

הזכות לשימוע שווה כקליפת השום אם לא מקדימה אותה הודעה מאת הרשות "

ה העובדות הרשות חייבת להודיע לבעל הזכות מ. המוסמכת על מהות העניין הנדון

, והשיקולים שהעלו את העניין על הפרק מהי ההחלטה שהיא מתכוונת או עשויה לקבל

 ".ומדוע

במקרה נשוא העתירה המשיבים לא נתנו הזדמנות לעותרים להשמיע את דעתם ולא  .100

גם לאחר פניות . הודיעו להם מהם הראש מהם השיקולים שהעלו את העניין על הפרק

המשיבים לא תיקנו ,  למשיבים בניסיון להשמיע את דעתםחוזרות ונשנות של העותרים

בהתנהגות זו הפרו המשיבים את חובת הנאמנות . את המעוות והתעלמו מפניותיהם

 .בכלל ואת חובת השימוע בפרט וגרמו לפגם מהותי בהליך המנהלי

  

  הרשות מחויבת לנמק את החלטתה-חובת ההנמקה. ד.3.ד
  

 זו החוב. נה חובת ההנמקה של הרשות את החלטותיהחובה נוספת הקיימת על הרשות הי .101

המפקח על ' חאלד עבד אחגיגי נ, 143/56צ "באה לידי ביטוי בפסיקה לראשונה בבג

  :ד זה"ראה דבריו של כבוד השופט ברנזון בפס. 370) יא(ד "פ, התעבורה

 עליו להראות כיצד ועל סמך. שיש בה לפגוע באזרח, לכל החלטה התלויה בשקול דעת  "

אלא , לא רק כאשר הוא נדרש להראות טעם בבית משפט זה, מה הגיע להחלטתו

, אם היא אינה שרירותית , הרי החלטה . מלכתחילה כאשר הוא נותן את ההחלטה
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חוק : "להלן( 1958 - ט"תשי,  בעקבות פסק דין זה חוקק החוק לתיקון סדרי המינהל .102

  :א2' החובה קבועה בס. המטיל חובת  הנמקה כללית על  עובדי ציבור") סדרי מנהל

יודיע למבקש בכתב את , וסירב לבקשה) א(2עובד ציבור שנתבקש כאמור בסעיף  "

  ".נימוקי סירובו

 חובת ההנמקה הינה תנאי למחשבה סדורה והגיונית של הרשות ולכך שהרשות תוכל  .103

 ללא ההנמקה לא תוכל הרשות .לבקר את עצמה ולמנוע החלטות שרירותיות ושגויות

להבטיח עקביות בהפעלת הסמכות וכך לא יכול אדם שנפגע לדעת אם ההחלטה שנקבעה  

ההנמקה הינה תנאי לקיום משפט מנהלי תקין והיא חלק קיום חובת . היא על פי דין

ראו דבריו פרופסור זמיר . מערכת יחסים בין במדינה לאזרח במשטר דמוקרטיבחשוב 

  :  900עמוד , "הרשות המנהלית"בספרו 

ההנמקה דורשת מחשבה , ראשית. כמה מעלות טובות להנמקת החלטות מנהליות "

ביקורת .  מוביל לביקורת עצמית של המחליטלפי כך הצורך לנמק. סדורה והגיונית

, שנית. מקטינה את החשש מפני החלטות שרירותיות או שגויות, אגב הנמקה, כזאת

מאפשרת לרשות המנהלית לבדוק , הנמקה המתלווה להחלטה ונשארת בתיק המנהלי

. כדי להבטיח עקביות ואחידות בהפעלת הסמכות, לפי הצורך, את עצמה לאחר מעשה

 ההנמקה המצויה בתיק מסייעת גם לממונים על הרשות המנהלית לקיים ,שלישית

כדי לוודא שהיא מפעילה את הסמכות בהתאם למדיניות , בין ביתר, ביקורת על הרשות

ללא הנמקה יקשה על אדם שנפגע , רביעית. רשמית או להנחיות של הממונים

סוד וטעם ואם יש י, מהחלטה מנהלית לשקול אם ההחלטה עומדת במבחן הדין

תורמת ,כמו השימוע, חובת ההנמקה, ולבסוף. להעמיד אותה לביקורת שיפוטית

.. למערכת היחסים הראויה שבין הרשות המנהלית לבין האזרח במדינה דמוקרטית

  ." מתן נימוקם להחלטות היא אחד מעמודי התווך של המשפט מינהל תקין

העותרים ללא הנמקה ובשל כך כפי שיפורט בהמשך  ניתנה החלטה מנהלית בעניינם של  .104

  .קופחו זכויותיהם של המשיבים ונפל פגם בהליך המנהלי

  

  חובת הרשות בקביעת קריטריונים להפעלת שיקול הדעת . ה.3.ד

   

 רשות מנהלית מחויבת לפעול על פי עקרונות היסוד של השיטה דהיינו באופן שלא פוגע  .105

) רשת לעשות כן בחוק המסמיךלמעט מקרים בהם ניתנה הסמכה מפו(בזכויות היסוד 

עליה להפעיל שיקולים רלוונטיים וללא , ובהתאם  לעקרון השוויון לסבירות ולמידתיות

 . משוא פנים

 תנאי לכך שהרשות תוכל להפעיל שיקולים רלוונטיים בהתאם לכללי המשפט המנהלי  .106

נים הוא שהרשות תקבע לעצמה נהלים וקריטריונים שהרי ללא קביעת נהלים וקריטריו

 26



, ואין אני יודע, אשר משמשים את ועדת השחרורים, יוניםלא הוצגו לפנינו הקריטר "

לדעתי רצוי הוא שועדת , אם יש לועדת השחרורים קריטריונים שכאלה בכתב

יכניס , יקל על עבודתה של הוועדההדבר . השחרורים יגבשו קריטריונים שכאלה

הוא ינחה . אחידות בעבודתן של הוועדות השונות ויאפשר ביקורת שיפוטית וציבורית

  ."את האסירים באשר לנדרש מהם

כפי שאמרה כבוד השופטת . שוויוניים וברורים, עניינים, על הקריטריונים להיות גלויים .107

  :220, )4(ד נד"פ, ת רחובותעיריי' בלומנטל נ, 3638/99צ " כהן בבג-שטרסברג

נראה כי איננו נדרשים לנוהל זה או אחר לצורך הקביעה כי הקצאת , כך או כך "

, ברורים, שוויוניים, פי כללים וקריטריונים הוגנים-מקרקעין חייבת להיעשות על

אלה מהווים אבן פינה . פי שיקולים ענייניים סבירים ומידתיים-ענייניים וגלויים ועל

  ".ל מינהל תקין המשרת את הציבור נאמנהבקיומו ש

 חומרת היעדרם של קריטריונים עלולה להגיע לדרגה כזאת שבית המשפט ימנע הפעלת  .108

בית המשפט העליון אסר חלוקת כספים מתקציב המדינה . סמכות ללא קביעתם

  .עניינים ושווים, למוסדות מיוחדים כל עוד לא אימצו מורשיה קריטריונים ברורים

מדינת ' ישיבת תומכי תמימים מרכזית נ, 780/83צ "של כבוד השופט ברק בבגכדבריו 

  ):לא פורסם(, ישראל

ענייניים , ציינו כי התמיכה הכספית צריכה להיעשות על פי קריטריונים ברורים "

על פיהם תעשה , מבחינת הצורה חייבים להיקבע קריטריונים ברורים וגלויים. ושווים

תוך קביעת מנגנוני בקרה כי הכספים משמשים את , פיתההחלטה באשר לתמיכה הכס

. רק בדרך זו תעשה התמיכה באופן המתיישב עם חובת הנאמנות של השלטון, תעודתם

כי תמיכת המדינה נעשית לפי משקל העניין ולא , רק בדרך זו מובטח אמון הציבור

  ".משקל המעוניין

יל שיקול דעת ולהפעיל את בהעדר קריטריונים ברורים לא תוכל הרשות להפע,  הנה .109

  .סמכותה באופן שעולה בקנה אחד עם כללי המשפט המנהלי

בבדיקת התאמתם וזכאותם של הורים לתרומת זרע לא קיימים קריטריונים המנחים את  .110

שיקול דעת של הרשות הבודקת ולכן ההליך המנהלי נשוא עתירה זו נעשה שלא בהתאם   

  . לכללי המשפט המנהלי
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  באופן ביצוע ההליך המנהלי עלול לגרום לבטלות החלטתה פגם. ו.3.ד

ההפרה של כללי המשפט המנהלי עשויה להביא לבטלות ההחלטה של הרשות המנהלית   .111

ת הביטול נתונה לבית המשפט והוא יחליט כן על פי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות וסמכ

  .המקרה

  : 306, )291(ד מח "פ,  הפניםמשרד' באקי נ, 2911/94צ "כך אמר כבוד השופט זמיר בבג

לרבות (יש מקום להתאים את נפקות ההפרה , לפי התיאוריה של הבטלות היחסית "

ועניין מסור לשיקול הדעת של בית . לנסיבות המקרה) הסעד הניתן על ידי בית המשפט

  ".המשפט בכל מקרה

צ "בג ב,ד מאוחר יותר" כהן בפס- הדברים נאמרו גם על ידי כבוד השופטת שטרסברג .112

היועץ ' ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים נ" נח", 9232/01

  :263-264, )2003(, 212) 6(ד נז"פ, המשפטי לממשלה

מובן זה שהן ב, הן יחסיות, לרבות הסעד שיינתן על ידי בית המשפט, תוצאות הפגם "

זוהי תפיסה . עשויות להשתנות ממקרה למקרה לפי חומרת הפגם ויתר נסיבות המקרה

. פי מכלול נסיבותיו-מהותית לפיה בוחן בית המשפט כל עניין הבא לפניו לגופו ועל

הפעלתה של התורה האמורה תביא לדחייה במועד כניסתו לתוקף של הסעד , לעיתים

 בית המשפט יכול להצהיר כי ההסדר או ההוראה .המורה על ביטול מעשה המינהל

ועד אז ההסדר או , כפי שבית המשפט יקבע, יהיו בטלים ממועד מסוים בעתיד

במקרים , הוראה כאמור ניתנת. יישארו על כנם ובתוקפם, אף שהם פגומים, ההוראה

מוביל למסקנה כי , משום שהאיזון בין השיקולים השונים הכרוכים במקרה, הראויים

  ".וי שהמצב הקיים יימשך עוד פרק זמן מסויםרא

, 22' עמ, 15) 5(ד נד"פ, מ"מנחמי מגדלי דוד רמת גן בע'  עיריית רמת גן נ,1842/97א " בע .113

פגם בהליך מהווה הפרה מהותית שיוביל  כבוד השופט ברק התייחס לשאלה מתי

הליך של החלטת הרשות וקובע כי הפרה מהותית היא כאשר הפגם במוחלטת לבטלות 

  :היה עשוי להשפיע על תוכן החלטת הרשות

אם הפעולות שאותן היה המינהל הציבורי צריך , בין השאר, הפרה תהא מהותית"

  ".לנקוט והוא לא נקט היו עשויות להשפיע על תוכן החלטתו

כל פגם כשלעצמו מהווה .  כפי שפורט לעיל ההליך המנהלי נשוא העתירה רווי בפגמים .114

לכן יש לבטל את החלטת הרשות . ת כמה וכמה כל הפגמים גם יחדהפרה מהותית על אח

  .המנהלית

  סיכום ביניים. ז.3.ד

הרשות מוגדרת כנאמן . רשות מנהלית יכולה לפעול רק אם היא מוסכמת לכך לפי חוק .115

הציבור ולכן עליה לפעול בהגינות ושקיפות כלפיו ולקבוע קריטריונים ברורים להפעלת 

הלית מחויבת לתת זכות טיעון לאזרח ולספק נימוקים הרשות המנ. שיקול דעתה

פגם בהליך המנהלי יכול להוביל לבטלות מוחלטת או יחסית של החלטת . להחלטתה

  .הרשות
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 בדיקת המסוגלות ההורית בראי האקדמיה והפסיקה. 4.ד

, כפי שפורט(המשיבים ערכו לעותרים בדיקת מסוגלות הורית ,  כמפורט בפרק העובדות .116

וזאת מבלי שנקבעו קריטריונים ותוך , ) לא עמדה בכללי המשפט המנהליבדיקה זו

  .שנקבע שבדיקה זו היא בדיקה מוטעית ושלא ניתן להסתמך עליה

  מבוא. א.4.ד

הזכות להורות נתפסת כזכות חוקתית שהינה חלק מזכותו ,  בחברות המערביות של ימינו .117

ומצומצמת ככל שניתן המדינה בנושא זה מוגבלת  התערבות, לפיכך. של כל אדם

שיקולים ולבטים באבחון מסוגלות "במאמרו , ר יגיל דוד"כדבריו של ד. למקרים חריגים

  :184בעמוד , משפט ואתיקה בישראל, סוגיות בפסיכולוגיה, "הורית

בחברות , היות והזכות להורות נתפסת כזכות חוקתית וכחלק מזכותו של כל אדם "

המבחן העיקרי שכל הורה צריך לעמוד בו הוא , אלמערביות ובכלל זה גם במדינת ישר

רשאי הוא לגדל את ילדו בהנחה שהוא , כאשר ההורה הוא בוגר. מבחן הגיל הכרונולוגי

  ". מסוגל לכך

המסוגלות ההורית נבחנת רק ,  לאור ההנחה שכל הורה בוגר למעשה כשיר לגדל את ילדו .118

הבחינה נועדה .  לא קיימתבהם קיים חשש כי היא לכאורה" מקרים חריגים"באותם 

למרות שלא , הנדרשת מהורים, לאבחן מצבי קיצון בהם לא קיימת המסוגלות ההורית

כיוון שהבדיקה . קיימת הגדרה של מהו החוסר במסוגלות ההורית אותו אנחנו מחפשים

לא פותחו כלים קליניים להערכה ומדידה של מסוגלות , אינה מבוצעת לכל הורה והורה

  .דים לשימוש מורחב של כלל האוכלוסייההורית המיוע

  

 ראי האקדמיה. ב.4.ד

  ביקורת עקרונית). 1.(ב.4.ד

י בדיקה והערכת מומחים בדבר מצבם " השיטה כיום לבדוק מסוגלות הורית נעשית ע .119

, ניתן לראות כי למרות פופולאריות שיטה זו. הקוגניטיבי והנפשי של ההורה הנבדק

 והיא אינה מספקת את המדדים הנחוצים לנו על מנת קיימות גם הרבה ביקורות כלפיה

נציג להלן . לקבל החלטה משכלת בסוגיה ולאשר או לא לאשר להחזיק בילד או לאמצו

 .את הביקורת העקרונית עם רעיון הבדיקה

, למרות שישנה חזקה של מסוגלות הורית אצל כל אדם הבריא בגופו ובנפשו,  ראשית .120

. פתולוגית או פסיכיאטרית מוכרת-וה תסמונת פסיכוחוסר מסוגלות הורית אינה מהו

הערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית בתיק "כדבריו של פרופסור זכי משה במאמרו 

, "הדומה והשונה: משמורת לעומת הערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית בתיק אימוץ

  : 101עמוד , 2004, 31גיליון , רפואה ומשפט
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ת אינה מופיעה בספר ההפרעות הנפשיות האמריקאי בדיקת המסוגלות ההורי "

)DSM (בעלת אופי איכותי ולא כמותי, ומבוססת למעשה על נורמה חברתית."  

קשה להגדיר במדויק מהם תחומיה של המסוגלות , היות ומדובר בנורמה חברתית,  שנית .121

סוגיות , "שיקולים ולבטים באבחון מסוגלות הורית", יגיל דוד(ר יגיל"כדברי ד. הורית

 : )להלן יגיל (184עמוד , משפט ואתיקה בישראל, בפסיכולוגיה

קיימת ", "יש או אין"בבחינת המסוגלות ההורית אין מדובר בתכונה דיכוטומית של "

  ". אלא מדובר ברצף שבין שני הקצוות ניתן למקם את ההורה" או לא קיימת

צף זה שלאחריה ניתן לא ברור כלל האם קיימת נקודת חיתוך מוגדרת ומקובלת על ר

  . להחליט שבמקרה זה המסוגלות כבר אינה מתקיימת

בהתאם , בהווה ובעתיד,  המסוגלות ההורית מורכבת מהיכולת למלא תפקידים רבים .122

  : .185עמוד , ר יגיל"כדברי ד. לצרכים ההתפתחותיים המיוחדים של כל ילד

ספקט אפשרי יש להעריך את מסוגלותו העתידית של כל הורה בהתאם לכל א "

את כל מרכיבי התפקוד ההוריים " לכווץ"לכן לא ניתן , בהתפתחות הילד וצרכיו

  )". יש צורך במערכת שיקולים רב ממדית(קיומה של מסוגלות -לקיומה או אי

אף שהן עשויות להקל או עלולות , ראוי להוסיף את נטיותיו המולדות של התינוק "

 - הפרעת קשב ויתר, בעלי רגישויות אורגניותדוגמת ילדים , להקשות על תפקוד ההורה

סביר להניח כי לעיתים , מכאן. או צרכים מיוחדים אחרים/ו) היפראקטיביות(פעילות 

בהקשר משפחתי או זוגי מסוים או לאחד " הורה טוב דיו"עשוי להיות , הורה מסוים

  "הוא גם עלול לתפקד כהורה גרוע לילד אחר, אך מאידך, מילדיו

קרים גם מוכיחים כי התנהגותו של היחיד נובעת גם מהאינטראקציה שיש מח,  שלישית .123

יש , על כן. לו עם הסביבה והסיטואציות השונות ולא רק ממרכיבים תכונתיים אישיים

. לבחון את קיומה של המסוגלות ההורית לאור הסביבה הכללית ונסיבות חייו של הנבחן

  : 184עמוד , ר יגיל"כדברי ד

פקודי ההורים נובעים מאותה אינטראקציה ומושפעים מגורמים כגון סביר להניח שת "

גיל , מספר הילדים, קיומה של משפחה מורחבת ותומכת, קיומו של בן זוג תומך ומסייע

  ". גורמי לחץ חיצוניים וכדומה, הילדים

, לפיכך.  ניתן לראות כי קיים קושי ממשי להגדיר מהי מסוגלות הורית ואיך לבחון אותה .124

לקבוע כי ההפניה של העותרים לביצועה בחינת המסוגלות ההורית הייתה לא ניתן 

לכן נעבור , השימוש בבחינת המסוגלות ההורית רב, למרות זאת .מתאימה באופן עקרוני

 .לבחון את הביקורת בבדיקה עצמה כפי שמבוצעת כיום
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  פגמים בשיטה). 2.(ב.4.ד

  בעיה בקריטריונים. א).2.(ב.4.ד

ת העיקריות בבדיקת המסוגלות ההורית היא חוסר קיומם של קריטריונים  אחת הבעיו .125

קיים קושי להגדיר את אותם הקריטריונים וכך גם קושי לתת להם תוכן . להערכה

 .   ולקבוע את תחומם

 עיון בנושא של המסוגלות הורית מלמד כי נעשו ניסיונות רבים להגדיר באופן ספציפי את  .126

ניתן לנסות ולחלק תנאים אלו למספר קטגוריות כפי . ובההתנאים הנדרשים להורות ט

  : 185-186 עמודים ר יגיל"י ד"שהוצא ע

, יכולת להעניק אמון וביטחון בסיסי לילד, נוכחות מתמשכת ורצופה של ההורים"

היכולת להוות דמויות חיוביות , היכולת להיענות לצרכי הילד המשתנים עם התפתחותו

ניתן להוסיף לכך גם את . ת הפנמה של ערכי החברההמאפשרו, להזדהות וחיקוי

היכולת לקבל את הילד עם מגרעותיו וחסרונותיו והיכולת לעמוד בתסכולים שונים 

  ".  הנובעים באופן ישיר מתפקיד ההורה והניסיון החינוכי

". טובת הילד" הבחינה ומתן התוכן לתנאים אלו תיעשה על ידי בית המשפט לאור עיקרון  .127

הערכת מסוגלות הורית בהחלטה לגבי "ר אלמגור משה במאמרו "ר דכפי שמתא

, 1999, 8גיליון , כתב העת פסיכולוגיה, "מקומו של הפסיכולוג הקליני: משמורת ילדים

 : 35עמוד 

. העיקרון המדריך את בית המשפט בקביעת הזכות למשמורת הוא עיקרון טובת הילד"

  ".ות המתייחסות לגורלם של ילדיםעיקרון זה מודגש בכל הקשור להחלטות משפטי

ד "פ, יהודית ניר' שמחה ניר נ 458/79א "ראו דבריו של כבוד השופט אלון בפסק הדין בע

  :523בעמוד , 518, )1(לה

, בכל מקרה ומקרה טובת הילד מהי, מיוזמתו הוא, שומה על בית המשפט לבדוק"...

ללא כל בדיקה , בלבדואין לו בהסתמכות על הנחה זו או אחרת ולפסוק על פיהן 

  ".    נוספת

עדיין חסרה הגדרה ,  למרות קיומם של קריטריונים חיוביים אלו של מהי מסוגלות הורית .128

ומכאן הקושי ) הקריטריונים השליליים(פרקטית של מהי חוסר המסוגלות ההורית 

 . בהגדרה האמפירית

ניתן .  ומהימנות מקובל שכל הערכה ומדידה צריכה לעמוד בדרישות מדעיות של תקפות .129

ר "כדבריו של ד. לראות כי אין בבדיקות של המסוגלות ההורית עמידה בדרישות אלו

 :187עמוד , יגיל

"  :קיימים סוגים שונים של תקפות, כידוע

כאן הכוונה . ובכלל זה תקפות מתכנסת ותקיפות מבחינה, תקפות המבנה  .א

יזה שהוא לזיקה שבין המשתנה הנמדד לבין משתנים אחרים הנגזרים מא

  .מודל או תיאוריה
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בדיקה באיזו מידה כלי המדידה אכן מודד את כל , שפירושה, תקפות תוכן  .ב

 .עולמות התוכן של המשתנה הנמדד

בנוגע לתכני " מומחים"כאן מדובר בתקפות הנאמדת בידי . תקפות פנים  .ג

זהו נוהל מעורפל למדי ". על פניהם"המבחן כדי לראות אם הם הולמים 

 ובגלל הסובייקטיביות הטבועה בו הוא משמש בדרך כלל לתיקוף המבחן

תקפות פנים דומה לתקפות . רק בשלבים הראשונים של בניית המבחן

 .אך נוהלי תיקופה שונים לגמרי, תוכן

כאן מדובר בתקפות אמפירית המבוססת על מקדם המתאם . תקפות ניבוי  .ד

 ". בין ציון המבחן לבין קריטריון אותו רוצים לנבא

כלומר באיזו מידה כלי המדידה אכן (לראות כי אין קביעה של התוכן בקריטריונים  ניתן  .130

אין קביעה של מהי הזיקה בין המשתנה הנמדד לבין ). מודד את המשתנה הבודד

 דעת מומחים ולכן התוצאות לא יהיו -  ידי חוות- הבחינה נעשית על. משתנים אחרים

 מצב עתידי שלא בהכרח תואם את כך גם מדובר לרוב בניבוי של. קבועות ואחידות

 .  אין כאן מדידה אלא מדובר בהערכה בלבד, לאור כל אלו. המצב הנוכחי של ההורים

לא היו קריטריונים ברורים וקבועים מראש לאורם נבחנה המסוגלות , במקרה דנן .131

, כמו כן. לכן לא הייתה דרך ממשית לבחון את המסוגלות ההורית, ההורית של העותרים

  .הינה הערכה בלבד" תוצאה"ם ליבנו לעובדה שבכל אופן מדובר על ניבוי ולכן כל יש לשי

  

  בעיית מומחים. ב).2.(ב.4.ד

בעיה נוספת שיש בביצוע בדיקת המסוגלות ההורית היא במומחים המבצעים את  .132

, תרבות, מדובר בבני אדם אשר מוטים בתפיסותיהם לגבי הסוגיה עקב חינוך. הבחינה

 .דבר הבא לידי ביטוי בהערכותיהם, לם אישיותחברה והשקפות עו

כך גם מהצד ,  המומחים המבצעים את הבחינה מושפעים כאמור מגורמים אישיים שונים .133

הבחינה הופכת לסובייקטיבית ולא . וניתן לראות חוסר אחידות בהערכות, ששכר אותם

ל מסוגלות הערכה פסיכולוגית ש",  בזכי משהכדבריו של פרופסור זכי. למדעית קלינית

: הורית בתיק משמורת לעומת הערכה פסיכולוגית של מסוגלות הורית בתיק אימוץ

  : )להלן זכי (101עמוד , 2004, 31גיליון , רפואה ומשפט, "הדומה והשונה

 - ישנה בעייתיות בהערכה שיטתית אחידה של התופעה ולפיכך ניתנות לעיתים חוות"

  ". תו האדםלגבי או, שהן לפעמים סותרות, דעת שונות

ילדים בין "במאמרם ,  ראו בנושא גם את דבריהם של שולמית בלנק ואבנר אליצור .134

  :24עמוד , 21, )1991 (4גיליון , רפואה ומשפט, "כיסאות החוק

, חוות הדעת המקצועיות שעליהן מסתמך השופט עלולות ללקות בחוסר אובייקטיביות"

אלה עלולות . השקפות וערכים, עותהן נכתבות בידי אנשים בעלי מערכת של אמונות וד

לעיתים קרובות . במקרים רבים להתבטא בהערכת המסוגלות ההורית של המתדיינים
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אינו ,  בני הזוג למשל לצורך בדיקת המסוגלות ההורית לעיתים המומחה אליו מופנים .135

ר חיימי מוטי "ראו דבריו של ד. מוסמך לבצע את הבדיקה ולתת את חוות דעתו בנושא

 " אליה וקוץ בה-בדיקת המסוגלות ההורית"במאמרו 

h.cccl_art/Public/Mishpaha=/FileName?asp.fileprint/il.co.psakdin.www://http

tm) .להלן חיימי :.(  

אשר מופנים לפסיכולוג לצורך הערכת , פעמים לא מעטות נתקלים בני הזוג, למצער"

הבנה או הכשרה לקביעת מסוגלות , בפסיכולוג שאין לו כל ידע, מסוגלותם ההורית

, חלק מהפסיכולוגים העוסקים בבדיקת מסוגלות הורית בישראל, יתרה מזאת... הורית

  ". אינם עונים על עקרונות האתיקה והמקצועיות הדרושה

 הערכות המומחים הלוקות בחסר יכולות להוביל להערכות סותרות לגבי אותו הנבחן או  .136

שוורץ -ר שגיאראו דבריו של פרופסו. להערכות דומות לאנשים שונים בעלי נסיבות שונות

 "מבחנים פסיכולוגיים אינם כלי יעיל לבדיקת מסוגלות הורית"במאמרו , אבי

1329635=t?php.view/com.themarker.cafe://http) .שוורץ- להלן שגיא.(:  

תחת אותן ,  אותם בודקים ידי-בדיקת המסוגלות ההורית נעשית בצורה שכיחה על"

לכן אין מפתיע שאנחנו עדים להרבה דוחות , ללא התחדשות מדעית, הנחיות מקצועיות

י אותו הפסיכולוג עבור זוגות הורים שונים כדוחות מאוד דומים בתבנית "שמופקים ע

  ".ללא כל תוקף, לעיתים עם תוצאות ומסקנות דומות עבור אנשים שונים, שלהם

ע הבחינה היה על ידי עובדת סוציאלית מטעם המכון אשר אינה מכירה ביצו, במקרה דנן .137

 התאמתם -תוך נקיטת עמדה מראש בנוגע לאי, באופן סובייקטיבי ומוטה, את בני הזוג

ניתן . של בני הזוג להיות הורים ולפיכך גם אי התאמתם לעבור את הליך תרומת הזרע

אפילו , שהעותרים כן כשיריםלהסיק כי אפשרי היה למצוא מומחה אחר שהיה קובע 

  .מומחה אשר עובד במכון הפוריות

  

  בעייתיות בבדיקות המבוצעות עצמן. ג).2.(ב.4.ד

קמה , הקריטריונים והבעייתיות של מבצעיה,  מעבר לבעיה העקרונית של ביצוע הבדיקה .138

העובדת הסוציאלית של מכון הפוריות לא , במקרה דנן. גם בעיית הבדיקות עצמן

אך בדיקות אלו , ל בבדיקות השונות לצורך קביעת המסוגלות ההוריתהשתמשה כל

לא בהכרח ניתן להסיק מהן דבר על חוסר , מובאות בכדי להראות שגם עם ביצוען

 .מסוגלותם ההורית של בני הזוג

, המומחים משתמשים בבדיקות אשר לא פותחו לצורך בחינת המסוגלות ההורית, כיום .139

ר "ראה דבריו של ד.  בהכרח אמינותאינןמוביל לתוצאות שדבר ש, ומשליכים אותן עליה

  :חיימי
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אחת הבעיות המרכזיות היא שימוש בתיאוריות לא רלוונטיות ובכלי מדידה שאינם "

  ". תקפים ולא נועדו להערכת מסוגלות הורית

מבחני מנת משכל ומבחני :  המבחנים למסוגלות הורית מתחלקים לשני סוגים עיקריים .140

 מבחן האינטליגנציה של וכסלר ידי - המשכל של ההורים נבחנת עלמנת . אישיות

אבחון מבנה . י מבחן זה מאבחנים האם להורים יש פיגור שכלי או סביבתי"ע. למבוגרים

שמעידים על קיומן של , MMPI-2- ו TAT, מבחני רורשאךהאישיות נעשה לרוב בעזרת 

 . הפרעות נפשיות או הפרעות באישיות

  בחינת מנת המשכל

 בחינת מנת המשכל של ההורים נועדה לצורך הערכה אינטלקטואלית של הנבחן  .141

 המבחן הפופולארי ביותר שאפשר בפועל - R-WAIS,  וכסלר למבוגריםמבחן. וכישוריו

אולם בארץ השימוש במבחן זה לוקה , להוציא ממנו הערכה נכונה של מצב הנבדק

ת מסוגלות הורית בהחלטה הערכ"במאמרו , ר אלמגור משה"לפי דבריו של ד. בחסר

, )1999 (34, 8גיליון , פסיכולוגיה, "מקומו של הפסיכולוג הקליני: לגבי משמורת ילדים

 :36עמוד 

נתקלים בבעיות כבדות , כאשר מתייחסים לשימוש המבחן בישראל, לרוע המזל"

התרגום , למבחן אין תרגום סטנדרטי בדוק ומאושר על ידי המוציא לאור: משקל

אף לא תורגם ועובד , אוצר מילים, ואחד מתתי המבחנים, י הקיים אינו שלםהפרטיזאנ

  ". כך שהציון המחושב משוכלל בהיעדרו של תת מבחן זה, לעברית

רמת (מיותר לומר שהשימוש במבחן זה לצורך הערכת מסוגלות הורית מוגבל מאוד "

ריון למסוגלות אינה יכולה להוות קריט, פרט למקרים של פיגור חמור, האינטליגנציה

 )". הורית

  בחינת האישיות

י שאלונים שנותנים להורים והם אמורים להיות מדדים " מבחני האישיות נעשים ע .142

 .אובייקטיביים וסטנדרטיים של תכונות אישיות שונות

143.  2-MMPI - כשאת התוצאות " לא נכון"או " נכון" פריטים הנענים 567 שאלון הכולל

רכיבים קליניים קבועים לאור (ולל רכיבים מקוריים מבססים מחד על סולם בסיסי הכ

המבחן . ומאידך על סולם ספציפי הכולל נתונים אישיים של הנבדק) הניסיון המשפטי

השימוש ", ר אלמגור משה וגוטר ליהיא"כדברי ד. נחשב כיעיל ומקיף, בגרסתו הנוכחית

  :5עמוד , )דפוסב(רפואה ומשפט , " ככלי להערכת אישיות לצרכים משפטייםMMPI-2-ב

-מאפיינים בין, מאפיינים אישיותיים, סימפטומים: פ"מאפשר לאפיין פונים ע "...

טווח הפריטים רחב והוא . 'וכו, פרוגנוזה, עמדות כלפי טיפול, תפקוד בעבודה, אישיים

עמדות ; סימפטומים מוטוריים ונוירולוגיים, רגשות, כולל נושאים כגון בריאות כללית

משפחה ונישואי ומצבים , מקצוע, שאלות על חינוך; יות וחברתיותמינ, פוליטיות
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  : 7-8עמודים , שם. ניתן לראות כי למבחן ישנה גם בעייתיות,  לעומת זאת .144

רו לאדם שהשכלתו נופלת משמונה שנות מגבלות מבחן זה הן שלא ניתן להעבי "

הוא )... כך גם לא למוגבלים בראייה(שיש שאלה לגבי מידת הבנת הנקרא ... לימוד

 מנת להסיק ממנו מסקנות -אינו עומד בפני עצמו ויש לצרפו להיסטוריה ולבעיה על

סביר להניח כי במקרים של עמידה למשפט והערכת ... המתאימות לנבחן אישית

  ".  כלי יעיל במיוחדMMPI-2 -אין ה, וריתמסוגלות ה

145. TAT -ההנחה הבסיסית .  אישיות- ניתוח תגובות הנבדקים לתמונות של סיטואציות בין

כיום הנחה זו מוטלת בספק . היא שפנטזיה מלמדת על תכונות מוטיבציוניות סמויות

של כדבריו . וישנם מחקרים המראים על השפעת גורמים חיצוניים על תוצאות הבדיקה

: הערכת מסוגלות הורית בהחלטה לגבי משמורת ילדים", ר באלמגור משהר אלמגו"ד

להלן  (36עמוד , )1999 (34, 8גיליון , פסיכולוגיה, "מקומו של הפסיכולוג הקליני

  :).אלמגור

יש מספר ניכר של מחקרים המצביעים על השפעת גורמים מצביים על התגובות  "

קשות על הערכת המשתנים האישיותיים מעבר השפעות אלו מ. לכרטיסים השונים

  ".לגורמים המצביים כפי שנדרש בעת ההערכה של מסוגלות הורית

לפיו מנתחים את האסוציאציות , 1921 שהוצג בשנת מבחן". כתמי הדיו" מבחן - רורשאך  .146

" הפרעות"כיום ידוע שהמבחן לא מגלה את רוב ה. שיש לנבחן לגבי כל כתם

של כדבריו .  ילד-ר תכונות אישיות ויכולת לקיים יחסי הורהקל וחומ, הפסיכולוגיות

  :שוורץ-פרופסור שגיא

שמשמעו אבחון ממצא , False Positive -הליקוי העיקרי של מבחן רורשך הוא ב "

-ובמילים אחרות מבחן רורשך שוגה ומזהה כ. חיובי בעוד שבפועל הממצא הוא שלילי

הפופולאריות . יה בעלת הפרעות רגשיות מן האוכלוסייה הנורמטיבית כאוכלוסי75%

הנתונים , למעשה. של מבחן זה בוודאי אינה נובעת מהוכחות מחקריות לתקפותו

מחקרים רציניים ומבוקרים לא הצליחו . המחקריים אינם מצדיקים את השימוש בו

חוקרים מסוימים אף ממליצים לחדול משימוש במבחני . להראות יכולת אבחנה וניבוי

  ".כים קליניים או משפטייםרורשך לצר

.  ראיון פתוח ולא מובנה אשר מאפשר תצפית על מדגם התנהגותי מצומצם- ראיון קליני  .147

. בגישתו ובניסיונו, באינטראקציה עם הנבחן,  תלויה באופן מכריע בפסיכולוגויעילות

באופן אידיאלי היינו מצפים כי השימוש בכלי זה יהיה מדעות ועמדות של המראיין אך 

  :ר אלמגור"כדברי ד. ציאות מלמדת כי אין זה כךהמ

י "הפסיכולוג נוטה לייחס משקל יתר להתרשמות ראשונית ולהיות מושפע יותר ע"

או לשפוט ולהעריך את המרואיין על , י מידע האוהד למרואיין"מידע לא אוהד מאשר ע

  ".או מאפיין בולט של המרואיין" התרשמות כללית"סמך 
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כפי , לליות ישנה התעלמות מההטיה הקיימת בבחינה של ההורים במבחני האישיות בכ .148

 :188-189עמודים , ר יגיל"כדברי ד. שהייתה באה לידי ביטוי אצל כל אדם

מתעלמת מממצאי "... אובייקטיביים"טענות אלה בנוגע לעדיפות של שאלוני אישיות "

 של ההורים אשר נובעת מנטיה, מחקרים בנוגע להטיה הקיימת בשאלוני אישיות אלה

נטייה משמעותית של הצגה חיובית וכפי ... להציג את עצמם באור חיובי, במצב זה

  ". הנראה שקרית של עצמם

  : 35עמוד , ר אלמגור"ראו דבריו של ד. הטיה זו מביאה לבעייתיות באמינות הבחינה .149

יהיה בדרך כלל מאוד הגנתי ויספק מידע , הורה אשר בא לבדיקת מסוגלות הורית "

, לדוגמא(הורה כזה לא יודה בהתנהגויות העלולות לפגוע בדימויו כהורה . בל למטפלמוג

ויטה להסתיר מידע ) או פיזית מחייב דיווח מיידי לרשויות/מידע על התעללות מינית ו

  ". או לעוות מידע קיים/שכזה מהפסיכולוג ו

, קוגניטיבית-מבחני מנת המשכל ומבחני האישיות בודקים הערכת נכות נוירו,  לסיכום .150

 שפיות אך יש התעלמות מהמורכבות של תהליך -חומרת ההפרעה הנפשית או שאלת אי

לא ניתן להבין לאור התוצאות איך הורה . האבחון וההערכה בסוגיה של מסוגלות הורית

התוצאות עמומות . ספציפי ינהג ומה אומר אירוע חד פעמי כלשהו על יכולתו הכללית

 . מהןולא ברור מה ניתן להסיק 

מבחנים אלו רגישים מאוד לסיטואציה בה הם מועברים ולמצבו של הנבחן ,  כמו כן .151

עניין ). פרט למבחן הרורשך(ואולם גורמים אלו לא באים לידי ביטוי בהערכת הציונים 

  . זה מהותי היות וההורים נמצאים בלחץ קיצוני כשהם עוברים את הבדיקה

אך ניתן להסיק כי בכל מקרה לא ניתן , ת אלובמקרה דנן לא היה שימוש בבדיקו, כאמור .152

  .הנוגעות למסוגלות ההורית של בני הזוג, היה לקבל מסקנות בעקבותיהן

  הדרישות המינימאליות בהתאם לתפיסה האקדמית. ד).2.(ב.4.ד

ניתן לראות בספרות הצעות שונות לצורך התגברות ,  לאור הבעייתיות הרבה שראינו לעיל .153

תוך התייחסות לסוגיה הנבחנת , י הגדרת תהליך הערכה אחידעל יד, על קשיים אלו

הכרת המגבלות של המבחנים השונים והסקת מסקנות תוך התייחסות , ורגישותה

 .פרטנית לכל מקרה ומקרה

  :37עמוד , ר אלמגור"הצעה להליך הערכה מסוג זה ניתן לראות בדבריו של ד .154

 מסוגלות ולא אחר הורות -ל איבמהותו של תהליך ההערכה קיים החיפוש אחר מצב ש "

לדאוג להעברת מבחנים ... יש לערוך פגישות אינדיבידואליות עם בני הזוג... טובה יותר

 והרורשך לשני בני הזוג במטרה MMPI-2מדובר על העברה של , כאמור. פסיכולוגיים

או לאושש או להפריך השערות שהועלו בשלה ההערכה /להעלות השערות ו

יצור קשר עם הגורמים המטפלים האחרים ולבקש את התסקירים יש ל... המוקדמת

ליצור קשר עם העובדים הרלוונטיים במערכות האחרות , שהכינו הגופים האחרים

או למידת ההתאמה בין הנתונים המגיעים /במידה ועולות שאלות באשר לתסקירים ו
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 יש לשים לבנו כי ניתן לקבוע כי אפשרי להיעזר במבחנים השונים היות ויש להם ערך  .155

תוך , אולם יש לעשות זאת באופן מוגבל לצרכי העלאת השערות לגבי הנבחן, קליני

  :ר חיימי"ראו דבריו של ד. ת שאר הנסיבותשקיל

במיוחד , מוגבלים למדי) מבחנים, ראיון(מקורות המידע שבידי הפסיכולוג הקליני  "

ועליו להישען ולהיעזר , כשמדובר בנושא הספציפי של הערכת מסוגלות הורית

 ידי אנשי מקצוע מתחומים שונים -במקורות מידע נוספים אשר יכולים להינתן לו על

  )".'מורים וכו, יועצים, עובדי רווחה, פקידי סעד(

ניתן היה לגבש מסקנות , לו מכון הפוריות היה משתמש בהליך כמו המוצע לעילוייתכן  .156

באופן שהיה מראה כי מסוגלות זו קיימת , כלשהן בדבר מסוגלותם ההורית של בני הזוג

  ).כפי שיובא להלן(אצל העותרים 

  

  סיכום ביניים. ה).2.(ב.4.ד

. קיימת ביקורת רבה באקדמיה ביחס לבחינת המסוגלות ההורית, כפי שפורט לעיל  .157

קיימת ביקורת ביחס לבחינה עצמה היות ומסוגלות הורית אינה מוגדרת כבעיה רפואית 

קיימים פגמים בביצוע , בנוסף. קלינית ומדובר בהערכה חברתית אשר קשה מאוד למדוד

זה המקום לציין שוב (נים ברורים להערכה כאשר לא תמיד יש קריטריו, הבדיקה עצמה

כלומר רואים מה יש , כי אנחנו מחפשים את חוסר המסוגלות ההורית על דרך השלילה

מבצעי הבדיקה לא תמיד כשירים , )ומחליטים האם החוסר מגיע עד לחוסר מסוגלות

 לביצועה וכך גם ישנו שימוש בכלים קליניים שלא מותאמים לבדיקת המסוגלות ההורית

  .ולא בוחנים את הדברים הרלוונטיים

 ניתן לראות כי האקדמיה גם מציעה דרך מקיפה ויתכן יעילה יותר לביצוע בחינת  .158

בדרך הבחינה החדשה האינטראקציה עם בני הזוג תהיה מקיפה . המסוגלות ההורית

הבדיקות שיבוצעו ישלימו זו את זו תוך שהמומחים נותנים דעתם , ומעמיקה יותר

לאור בחינת כלל " התמונה הגדולה"ן ולהטיות השונות הנגרמות מהן ותתקבל למגבלותיה

תבוצע הבדיקה האופטימאלית אשר ניתן יהיה , כך. הנסיבות ומעקב ממשי לאורך זמן

  .להסתמך על ממצעיה האובייקטיביים מבחינה רפואית

  

  מסוגלות הורית בראי הפסיקה ). 3.(ב.4.ד

  ריו באימוץהוצאת ילד מרשות הו. א).3.(ב.4.ד

 הליך בחינת המסוגלות ההורית בא לידי ביטוי בפסיקה כאשר בית המשפט נדרש  .159

לפי הגדרת רשויות " קטין נזקק"להחלטה בנושא האימוץ או לאחר שהקטין הוגדר כ
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קובע שבית המשפט רשאי להכריז על ,  היעדר מסוגלות הורית-לחוק האימוץ) 7(13 סעיף  .160

  :קטין כבר אימוץ במידה והוא מתרשם שלהוריו לא קיימת מסוגלות הורית מספקת

ואין סיכוי שהתנהגותו , אוי בשל התנהגותו או מצבוההורה אינו מסוגל לדאוג לילדו כר "

או מצבו ישתנו בעתיד הנראה לעין על אף עזרה כלכלית וטיפולית סבירה כמקובל 

  ".ברשויות הסעד לשיקומו

, י התרשמות והערכה של מומחים שונים"כיום בחינת המסוגלות ההורית נעשית בעיקר ע .161

לרוב אינו מודע לבעיות השונות תוך ש, כאשר בית המשפט מסתמך על קביעותיהם

  .הנוגעות לבדיקה זו

תסקירים שונים , חוות הדעת מומחים,  בית המשפט נדרש להכריע על סמך הראיות .162

אם מדובר בסיכון קבוע שאין לחשוף את הקטין אליו או שמא מדובר במשבר בועדויות  

אים יציבים שאינו שולל את יכולת ההורה לגדל את ילדו ולהעניק לו תנ, קצר וחולף

חוסר המסוגלות ההורית הינו (ובריאים או שניתן לשינוי על ידי עזרה סבירה מהרשויות 

  ).זמני

תוך ,  בחינת המסוגלות ההורית תיעשה תמיד בהקשר הקונקרטי ובנסיבות של כל מקרה .163

ההחלטה כי . חה בחשבון של כלל הגורמים והשיקולים הרלוונטיים לצורך ההחלטהילק

לא קובעת כי אינו בעל כשירות כלפי ילד , נו בעל כשירות כלפי ילד אחדהורה מסוים אי

  . אחר

' היועץ המשפטי לממשלה נ, 9229/04מ "ראו דבריו של כבוד השופט ברק בפסק הדין בע

  ):"פרשת פלונית"להלן  (13בעמוד , )פורסם בנבו, 10.08.2005ניתן בתאריך  (פלונית

ו במסוגלות ההורה לדאוג לילד באשר הוא באופן לחוק האימוץ אין עניינ) 7(13סעיף  "

לעולם מדובר בילד . אין מדובר על יכולת ערטילאית של הורה לתפקד כהורה. תיאורטי

, "לדאוג לילדו"במסוגלות , מדובר אפוא. הספציפי נשוא ההליך לו חייב ההורה לדאוג

ריכים תוך לקיחה בחשבון של כלל הגורמים והשיקולים הצ, על כל המשתמע מכך

שבקביעה לפיה ההורה נעדר מסוגלות הורית , מכאן... לעניין בדאגה לאותו ילד ספציפי

אין בה כדי לשלול את מסוגלותו ההורית העקרונית כלפי ילדים , כלפי ילד ספציפי

  ". וכלפי ילד אחר בפרט, בכלל

 המסוגלות ההורית צריכה להיבחן באופן אובייקטיבי תוך מתן דגש על היכולת של  .164

, 2451/97א "ראו דבריו של כבוד השופט חשין בע. ההורה הנבחן לספק לילדו את צרכיו

  : 455בעמוד , 446, )3(ד נא"פ, היועץ המשפטי לממשלה' פלוני נ

במדדים _ ובעיקר _ מסוגלות הורית נמדדת לא אך במדדים סובייקטיביים אלא  "

  ".  הבסיסיים של ילדולב ליכולתו של ההורה לספק את צרכיו-בשים, אובייקטיביים
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זאת כאשר ההורה אינו רוצה , "קלה יחסית" במקרים מסוימים ניתן לומר שההחלטה  .165

חזקה על הילד או שההורה אינו מסוגל לגדל את ילדו מטעמים של פגיעה נפשית 

. התמכרות לסמים קשים או עקב תנאים פיזיים וכלכליים קשים, פיגור קשה, אקוטית

  ".הכתובת אינה על הקיר"בהם הבעייתיות קמה במקרים 

 תוך ניסיון הפסיקה להתגבר על חסרונם של קריטריונים הולמים לבחינת המסוגלות  .166

הוגדרה רשימה של קריטריונים לבחינת מהי הורות טובה ואיפה יש לתקן , ההורית

, "ילדים בין כיסאות החוק", ראה אבנר אליצור ושולמית בלנק. כזוהורות שאינה 

  :  ).בלנק ואליצור: להלן (22עמוד , )1991 (4גיליון , רפואה ומשפט

סדר חיים וסדר , מסוגלות לתכנן סדר יום, היכולת לספק לילד צרכים פיזיים הולמים"

מסוגלות להבין את הצרכים , לספק לילד צרכים נפשיים והתפתחותיים בסיסיים, בית

ציבות בהתנהגות י, העדפת צרכי הילד על צרכי ההורה, הנפרדים המשתנים של הילד

להעניק לילד , מסוגלות להיפרד מן הילד ולתת לו להתפתח ולהיות עצמאי, ההורה

מסוגלות לתקן , מסוגלות להצבת גבולות לילד, חברתיים ומוסריים, ערכים תרבותיים

התאמה להיות דמות הורית מספקת להפנמה חיובית של , נזקים וחסרים אצל הילד

  ".ערכים ודמויות אצל הילד

 דעת לא תמיד -יאור תכונות זה נשמע אידיאלי ואילו ההורים עליהם נותנים חוות ת .167

ל לא שולל את חזקת "אי קיום כל הקריטריונים הנ, אולם. מתאימים לקריטריונים אלה

אלא במקרים בהם ההורים אינם מסוגלים להעניק , ההורים לאור חוק הכשרות

 .הנפשית והרוחנית, לילדיהם את התנאים ההכרחיים לבריאותם הגופנית

את מידת חומרתה ,  לאחר שבית המשפט בוחן את המסוגלות ההורית וקובע שהיא חסרה .168

לצורך הגעה , בית המשפט עובר לבחון את טובת הקטין, והאם היא זמנית או קבועה

  .להחלטה בנושא

כלומר מה עדיף ,  טובת הקטין נבחנת ראשית לאור המסוגלות הורית ושנית כשלעצמה .169

ייתכן כי לאור טובת , גם אם נקבע שישנו חוסר במסוגלות ההורית,  לאור הנסיבותלקטין

ראו דבריו של כבוד השופט אנגלרד בפסק . הקטין יש להשאירו עם הוריו הביולוגיים

  :226בעמוד , 196, )3(ד נד"פ, היועץ המשפטי לממשלה' פלונית נ 669/00א "הדין רע

אמנם נכון כי טובת הילד נמדדת . ל טובת הילדשאלת המסוגלות אינה אלא פונקציה ש "

מידה -פי קנה-בשלב המסוגלות נמדדת טובת הילד על. בצורה שונה בשני השלבים

מסוגלותם , בשל זכותם הבסיסית של ההורים לגדל את ילדיהם, כלומר. מינימאלי

אלא לפי יכולת אובייקטיבית , אינה נבחנת לפי אפשרויות החינוך האופטימאלי

אין מוציאים ילד מידי ההורים אך בשל הסיבה כי היה יכול לקבל חינוך . ליתמינימא

: המינימום האובייקטיבי הוא מקסימום במובן אחר, עם זאת. טוב יותר במקום אחר

במסגרת התא המשפחתי , טובתם של הילדים דורשת כי יגדלו אצל הוריהם הביולוגיים

  ".הטבעי

. ורים בעבר על מנת לקבוע זכאות למשמורת בית המשפט נותן חשיבות להתנהגות הה .170

 : 13בעמוד , "פרשת פלונית "-ראה דבריו של כבוד השופט ברק בפסק ב
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השאלה היא גם . השאלה אינה רק אם בעבר ההורים לא היו מסוגלים לדאוג לילדיהם "

  ". כמובן ניסיון העבר שופך אור לא רק על ההווה גם על העתיד. מה צפון בעתיד

בית המשפט מחליט האם להשאיר את הקטין בידי הוריו , ת טובת הקטין לאור בחינ .171

כיוון שזה לטובת הקטין או שמא , ברמה כזו או אחרת, למרות חוסר מסוגלותם ההורית

במקרה כזה יש לקבוע בנוסף איזה סוג אימוץ יבוצע . הוא מכריז על הקטין כבר אימוץ

הכל לאור ). לכמה זמן וכדומה,  לאהאם הקטין יהיה בקשר עם הוריו הביולוגיים ואם(

פלונית , 1841/08א "ראו דבריו של כבוד השופט רובינשטיין בפסק הדין רע. טובת הקטין

 ):5(ג "פסקה י, )פורסם בנבו, 22.05.2008ניתן בתאריך  (היועץ המשפטי לממשלה' נ

א הכלל הגדול בתורת האימוץ הוא של. הנפש העיקרית בה יש להתחשב היא של הילד "

ש "אלא על בימ, די בכך שנתקיימו עילות המאפשרות להכריז על קטין כבר אימוץ

  ".והאם היא מחייבת להכריז עליו כבר אימוץ, לשקול ולהכריע טובת הקטין מהו

  

לו בני הזוג היו מסוגלים להיכנס להיריון באופן טבעי וללא , ניתן לקבוע שבמקרה דנן .172

בבחינה , יתה נבחנת על ידי בית המשפטגם אם מסוגלותם ההורית הי, תרומת זרע

בני הזוג היו נחשבים לכשירים ועיקרון טובת הילד היה , הספציפית והאובייקטיבית

  .מחייב את בית המשפט להשאירו עם הוריו האוהבים

  

 הוצאת ילד מרשות הוריו במשמורת. ב).3.(ב.4.ד

ל הורי הקטין הוא  מקרה נוסף בו בית המשפט נדרש להכריע בדבר מסוגלותם ההורית ש .173

  . בעת ויכוח על משמורת או בגירושין

לפי ,  כאשר הורים החיים בנפרד ולא מצליחים להגיע להסכם לגבי אפוטרופסות הקטין .174

  :רשאי בית המשפט לקבוע בעצמו את האפוטרופסות,  לחוק הכשרות25סעיף 

אשי בית ר, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע... לא באו ההורים לידי הסכם "

  ...".כפי שיראה לו לטובת הקטין... המשפט לקבוע את העניינים האמורים

בית המשפט פונה להערכה של מסוגלות הורית לצורך ,  על מנת לקבוע את האפוטרופסות .175

במאמרו , ר צדיק יורם"ראה דבריו של ד. קביעה של איזה הורה כשיר יותר לדאוג לילדו

 :311עמוד , 328, 2001, ספר היובל, ואה ומשפטרפ, "?איך להעריך מסוגלות הורית"

' לעומת הורה ב' בתיקי משמורת עושים הערכה של המסוגלות ההורית של הורה א "

מי , )השוואה בין הורים שאיש לא טען קודם לכן שהם הורים ללא מסוגלות הורית(

  ". מספק בצורה טובה יותר את צרכי הילד

כאן כדי , י הפסיקה"ינת הקריטריונים שהוצאו עשוב חוזר בית המשפט לבח,  לצורך כך .176

ואז לאור בחינת , להחליט מי משני ההורים הוא בעל מסוגלות הורית טובה יותר מהשני

  .בית המשפט מחליט על הגדרת המשמורת, טובת הקטין
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  סיכום ביניים. ג).3.(ב.4.ד

בין אם , ית ניתן לקבוע שקיימת בעייתיות ברמה העקרונית עם בחינת המסוגלות ההור .177

בדמויות המבצעות את , בבעייתיות להגדיר את תוכנם, מדובר בקריטריונים חסרים

 .הבחינה וכך גם בבדיקות עצמן המשמשות ככלי לצורך קביעת המסוגלות ההורית

 הפסיקה ניסתה להתגבר על קשיים אלו וקבעה כללים והליך מסוים לצורך קביעת  .178

הקריטריונים לבחינת .  הוריהם לפיההמסוגלות ההורית והוצאת הילדים מחזקת

- הינם מקיפים מאוד ונוגעים לכלל תחומי החיים של יחסי הורים, המסוגלות ההורית

מסוגלות להיפרד מן הילד ולתת לו להיות "יש לשים ליבנו לכך שבחינות כגון . ילדים

 הן קריטריונים שיש לבחון אותם לאורך זמן ולאור החיים המשותפים של בני, "עצמאי

  . הזוג עם הקטין

אנו למדים כי הליך בחינת המסוגלות ההורית צריך להיות מתמשך וכזה ,  לאור זאת .179

על ידי אנשי מקצוע מתחומים שונים , הכולל בחינת המצב לאורך זמן ובאופן מעמיק

  . הנוגעים לסוגיה

עשה לא נ, לא תקף היות ואינו ראוי, כפי שנעשה לבני הזוג ששון, הליך המסוגלות, לפיכך .180

לו בני . על ידי מומחה מתאים ובאופן מתאים וכך גם הבחינה עצמה הייתה לא מספקת

הם , בבחינה ראויה, כאמור, הזוג היו מסוגלים להיכנס להיריון ללא התערבות רפואית

היות , על כן. היו עומדים בקריטריונים של בית המשפט ונחשבים לבעלי מסוגלות הורית

  .על מכון הפוריות היה לקחת זאת בחשבון בהחלטתו, יםובי הזוג היו נחשבים לכשיר

  

 יישום. ה

  זכותם של העותרים להורות הופרה על ידי המשיבים. 1ד

גם למשיבים , כמו לכל אדם.   הזכות להורות הינה זכות הקיימת לכל אדם באשר הוא .181

העובדה שהמשיבים הם אנשים עם מוגבלות אינה שוללת , עומדת הזכות להורות

  .  את זכותם להורותכשלעצמה

זכות זו היא זכות חוקתית . בזכות להורות של המשיבים,  העותרים פגעו שלא כדין .182

במדינת ישראל  ועל כן לא ניתן לפגוע בה אלא רק בחוק ההולם את ערכיה של מדינת 

כפי שרשום בפסקת . ובמידה שאינה עולה על הנדרש, שנועד לתכלית ראויה, ישראל

   .יסוד כבוד האדם וחירותו של חוק 8' ההגבלה ס

 שלילת הזכות להורות של העותרים במקרה זה  אינה נעשית על פי חוק ולכן אין היא  .183

הפגיעה בזכותם של העותרים נעשתה מכוח הוראה מנהלית . עומדת בפסיקת ההגבלה

במידה והמחוקק רוצה לאפשר  פגיעה  בזכות על חוקתית כה ). ל בלבד"חוזר מנכ(

י שפגיעה זו תעשה על ידי חקיקה ראשית התואמת את הדרישות מן הראו. בסיסית

  .החוקתיות המובאות בפסקת ההגבלה
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בניגוד לתרומת הזרע שלא .  בעניין זה חשוב להתייחס לחוק הפונדקאות המובא לעיל .184

הולדת ילדים באמצעות אם פונדקאית מוסדר בחוק , מוסדר בחקיקה ראשית

הורים המבקשים לממש את זכותם באמצעות אם פגיעה בזכות להורות של .  הפונדקאות

בחוק זה מפורטים הקריטריונים בהם צריכים . פונדקאית נעשית מכוח חקיקה ראשית

לעמוד הורים המעוניינים להשתתף בהליך ומצורפות אליהם הוראות ברורות באשר 

  .לבדיקות והאבחונים שעל ההורים לעבור

ורות אצל הורים שנמצאו לא כשירים לגדל גם התערבות בחיי הפרט בכל הנודע לזכות לה .185

חוק האפוטרופסות וחוק (נעשית על ידי חקיקה ראשית , את ילדם ולכן הוצא מחזקתם

  . ולא על ידי הוראה מנהלית) הנוער שהובאו לעיל

במעמד החוקתי של , בהתייחס לחשיבות הגדולה של הזכות להורות שהובאה בפסיקה .186

המחוקק לזכות להורות ולפגיעה בה בחוקים הזכות להורות ובאופן שבו מתייחס 

, בו עומדת על הפרק הזכות להורות, אין זה ראוי שבמקרה נשוא עתירה זו. אחרים

ללא אמירה מפורשת של המחוקק וללא הכוונה שלו בעניין , תתאפשר פגיעה בזכות

  . השיקולים השונים שבגינן ניתן לפגוע בה

ולכן יש לבטל העותרים  בזכות להורות של פגעו שלא כדיןהמשיבים לאור האמור לעיל  .187

  .את החלטתם ולאפשר לעותרים לקבל את תרומת הזרע

  

 . ההליך המנהלי שבוצע לעותרים לא עומד בכללי המשפט המנהלי ולכן בטל. 2ד

חרגה ,  ההתנהלות של המשיבים  אל מול העותרים הייתה שלא לפי כללי המשפט המנהלי .188

ת ציבורית  כלפי אזרחיה  ולא פעלה תוך שמירה על מחובת הנאמנות המחויבת על רשו

  .כללי הצדק הטבעי של השיטה הדמוקרטית  בישראל

  

 אי עמידה של הרשות בקביעת קריטריונים 

המשיבים לא הפעילו שיקול דעת על פי קריטריונים ענייניים בהחלטתם שלא לאפשר  .189

בכך המשיבים . למשיבים לקבל תרומת זרע ולמנוע מהם את האפשרות להיות הורים

כפי שכבר צוין לא תוכל רשות להפעיל שיקול . הפרו את החובה המנהלית שפורטה לעיל

דעת הגון וענייני בהיעדר קריטריונים ברורים ולכן המשיבים בהחלטתם חרגו מכללי 

  .המשפט המנהלי ויש לבטל את החלטתם

ליך הבאת ילדים גם בעניין זה חשוב להדגיש כי במסגרת חוק הפונדקאות המסדיר את ה .190

קיימים קריטריונים ברורים המכוונים את שיקול דעתם של , באמצעות אם פונדקאית

 הרשות בקבלת החלטתה

חוק הפונדקאות מהווה דוגמא ראויה לאופן שבו יש לבצע הליך מנהלי מסוג זה ואין  .191

סיבה שההליך נשוא עתירה זו הנוגע גם הוא להחלטה של רשות בעניין שלילת הזכות 

 .לא יתנהל באופן זהה, רות  מאדםלהו
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כיוון שהמשיבים הפרו את חובתם בקביעת קריטריונים להפעלת שיקול הדעת בקביעת  .192

החלטת הרופא ועובדת הסוציאלית התקבלה בחוסר סבירות , הזכאות לתרומת זרע

 .והגינות ועל כן יש לבטלה

 

 החלטת המשיבים לא עומדת במתחם הסבירות כמצופה מרשות מנהלית

העובדת הסוציאלית בעת . לא עמדה במתחם הסבירות, רשות בהפעלתה שיקול דעת ה .193

ולא בדקה את יכולתם האמיתית , בחינתה את המשיבים  לא בחנה את המקרה כראוי

הפעלת שיקול הדעת של הרשות הייתה נגועה בדעה קדומה . של בני הזוג להיות הורים

ברור שהרשות  ,לכן .מיקה בעותריםאך ורק על סמך התבוננות ראשונית ולא מעובוצעה 

לא הפעילה שיקולים רלוונטיים בקבלת , לא עומדת בעקרון השוויון והמידתיות

  .ההחלטה ועל כן אינה עומדת המתחם הסבירות

  

 .המשיבים הפרו את חובת השימוע ואת זכותם של העותרים להביע את דעתם

העובדת . ת עליהאת חובת השימוע המוטל, שלא כדין , הרשות המנהלית הפרה .194

 החיים חלאחר שיחה קצרה בינה לבין העותרים וללא התייחסות לאור, הסוציאלית

 כי אין מקום לאפשר רק בשל מוגבלותם, קבעה נחרצות, התקין והעצמאי שהם מנהלים

העובדת הסוציאלית לא העניקה לבני הזוג הזדמנות להביע . את המשך טיפול הפוריות

בניסיון לתקן את , בני הזוג, יתר על כן. להוכיח את צדקתםלהגן על זכותם ו, את דעתם

תוך , ניסו ליצור קשר עם העובדת הסוציאלית ועם הרופא המטפל אך אלו, המעוות

  .לא נענו לפניותיהם, הפגנת זלזול בבני הזוג

בעת שלילת זכות כה ,  מן הראוי על פי החוק והפסיקה והמתבקש מכל אדם בר דעת .195

להשמיע , ממנו נשללת הזכות, לאפשר לאדם, זכות להיות הורה ה–בסיסית של האדם 

  .את דבריו ולהגן על זכותו

קיים פגם בהליך המנהלי ויש לבטל את , כיוון שהמשיבים הפרו חובה בסיסית זו .196

  .החלטתם בעניין

   

  המשיבים הפרו את חובת ההנמקה המוטלת עליהם על פי חוק

.  את חובת ההנמקה המוטלת עליה על פי חוק, תוך זלזול חמור בבני הזוג,  הרשות הפרה .197

בני הזוג נותרו המומים מההחלטה ואף ניסו ליצור קשר עם הרשויות על מנת לקבל 

אך העותרים לא טרחו לספק נימוק שכזה על אף הפניות החוזרות מצד , הסבר ראוי

 בעת קבלת, מרופא ומעובדת סוציאלית, מן הראוי מרשות מנהלית.  ובאי כוחםהעותרים

לתת , המהווה פגיעה חמורה בזכותם להיות הורים, החלטה כה גורלית על חיי העותרים

  .  תוך יעוץ והכוונה טיפולית, הסבר המציג שיקולים רלוונטיים  ועניינים
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ולעמידה בחובת הנאמנות , לחוסר שרירותיות, כפי שנאמר לעיל התנאי לקיום הליך הוגן .198

  .ורלוונטיים להחלטתהשל רשות הוא סיפוק נימוקים ענייניים 

כתוצאה מהפגם המהותי בהליך המנהלי ומהפרת המשיבים את חובת ההנמקה יש לבטל  .199

  .את החלטתם ולאפשר לעותרים את מבוקשם

  יש לבטל את החלטת הרשות, לאור הפגמים בהליך המנהלי

במקרה זה .  לאור הפגמים הרבים שנעשו בהליך המנהלי יש לבטל את החלטת המשיבים .200

ההפרה הינה , צוע ההליך המנהלי לוקה במספר פגמים היורדים לשורש ההליךאופן בי

הפרה מהותית כיוון שהפגמים בהליך השפיעו על החלטת הרשות וכי במידה והיה 

היא הייתה מתוודעת לעצמאותם של , הרשות הייתה מחליטה אחרת, מתנהל הליך תקין

 העמידה בהליך המנהלי .העותרים ויכולתם הלא מוטלת בספק לגדל ילדים בהצלחה

במקרה זה היא הכרחית שכן מדובר בהחלטה גורלית המונעת מהעותרים את זכותם 

זכות חוקתית בסיסית השייכת לכל אדם באשר .  הזכות להורות-האלמנטארית ביותר

  .הוא ומן הראוי שהליך זה יתבצע באופן תקין

 אי זכאותם של לאור כל האמור לעיל יש לבטל את החלטת הרשות המנהלית בדבר .201

  .ממש את זכותם הטבעית להיות הוריםאפשר להם להעותרים  לתרומת זרע ול

  

 העותרים כשירים להיות הורים. 3.ה

  הליך המסוגלות ההורית אינו הליך ראוי ואין צורך לבצעו. א.3.ה

 בני הזוג ששון הגיעו למכון הפוריות לצורך קבלת תרומת זרע עקב ניסיונם להיכנס  .202

מבלי שנאמר להם , ני הזוג הופנו למכון על ידי רופא קופת החולים שלהםב. להיריון

  . קודם לכן שעליהם לעבור בדיקת מסוגלות הורית

מדובר , הקריטריונים הנבדקים אינם מוגדרים.  הליך המסוגלות ההורית אינו הליך ראוי .203

 קיימת בעייתיות במומחים המבצעים את הבחינה וכך גם, במדד חברתי ולא קליני

  .  ילדים-אשר אינן מתאימות לבדיקת היחסים של הורים, בבדיקות המבוצעות

אין כלל ,  בני הזוג לא ידעו שעליהם לעבור את בדיקת המסוגלות ההורית ולאור נתוניהם .204

בשל כך יש להורות על ביטול ההחלטה של מכון הפוריות ולהורות . צורך בביצועה

  .זוג ששוןלמשיבים לבצע את הליך תרומת הזרע לבני ה

  אופן ביצוע ההליך אינו תקין ועל כן ההליך בטל. ב.3.ה

 גם במידה ונניח כי בדיקת המסוגלות ההורית היא בדיקה ראויה ונעשתה על ידי המכון  .205

  . הבדיקה עצמה בוצעה באופן שאינו תקין, בסמכות

 בדיקת המסוגלות ההורית ראוי שתיעשה על ידי בחינת מצב ההורים אשר מעוניינים  .206

לבצע בדיקות קליניות מלאות , יש לבצע פגישות אינדיבידואליות עם בני הזוג. בתרומה
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אופטימאלי ואף עבר על הנקבע מכון הפוריות לא ביצע את הבדיקה באופן ה,  במקרה זה .207

יש חובה להתחשב במהלך חייהם התקינים של המבקשים לפיו ,  לחוק השוויון7בסעיף 

הפגישה שבוצעה עם בני הזוג לוקה , ראשית. לצורך קבלת החלטות הנוגעות לבקשתם

,  העובדת הסוציאלית שבחנה את בני הזוג מטעם המכון עשתה זו בצורה שטחית,בחסר

ללא שיחה עם שני בני הזוג וללא בחינה של מצב החיים והסביבה ,  כללללא התעמקות

קביעתה לחוסר מסוגלות הורית הייתה לאחר שיחה של כמה דקות . בה בני הזוג חיים

דבר שברור לכל שלא ממצא את ,  בנוגע למוגבלותה בלבד ולא ליכולותיהעם אורית

  .פזיזה ואף רשלניתהקביעה הייתה , דרישת הפגישה האינדיבידואלית ולפיכך

ל שרופא המכון רשאי להיעזר במומחים השונים על מנת לקבל "נקבע בחוזר המנכ,  שנית .208

ניתן להבין כי כל מומחה צריך להעניק . עזרה בהערכת התאמת בני הזוג לתרומת הזרע

מי שבחנה את התאמת בני הזוג הייתה , במקרה דנן. את חוות דעתו בתחום מומחיותו

 ולא נראה כאשר לא הייתה בעיה עם מצבם הסוציאלי של בני הזוג, יתהעובדת הסוציאל

  . ד חד משמעית בנוגע למסוגלותם ההורית"כי יש לה הכישורים הנדרשים ליתן חוו

 הפנייה לעובדת סוציאלית לצורך מענה על שאלת ההתאמה אינה מתאימה לבדיקת  .209

יכולוג או פסיכיאטר מצבם הנפשי והשכלי של בני הזוג והייתה עדיפה בדיקה של פס

  . חוות דעתה במקרה זה לא רלוונטית לשאלת ההתאמה, על כן. לצורך הערכה נכונה יותר

. לוי קבעה נחרצות כי אין מקום לאפשר את המשך טיפול בני הזוג במכון' הגב,  כמו כן .210

. מקבל ההחלטה על כשירותם של בני הזוג הוא רופא המכון בהמלצות המתאימות

י העובדת "טה הסופית שלא לאפשר את התרומה התקבלה עההחל, במקרה זה

  . י רופא המכון ולכן הייתה לא בסמכות"הסוציאלית ולא ע

יש בהן הרבה חוסרים ופעמים . יש בעייתיות עם הבדיקות המבוצעות, כאמור,  שלישית .211

יש צורך להשלים את הממצאים , על כן. רבות לא ניתן לבסס עליהן ממצאים באופן מלא

הדבר שלא בוצע היות והקביעה , במקרה דנן.  נתונים אחרים הנוגעים לבני הזוגיחד עם

תוך התייחסות רק , לאי המסוגלות ההורית נעשתה ללא בחינת כלל נסיבות המקרה

הבחינה הייתה דלה ולא שיקפה את כושרם של בני הזוג להיות . למוגבלותה של אורית

מערכת היחסים , יכולתם הכלכלית, ותםעצמא, לא נבחנו היחסים בין בני הזוג. הורים

  . אופן תפקודם ביום יום וכדומה, עם ההורים של שני בני הזוג

לא נעשתה בדיקה לאור הקריטריונים שקבע בית המשפט לצורך בחינת , בנוסף  .212

חלק מקריטריונים אלו צריכים להיבדק לאורך תקופה ובוודאי שלא . המסוגלות ההורית

  .ר פגישה קצרצרהניתן להתרשם מהיעדרם לאח

בוצעה , גם אם היא ראויה, ניתן לקבוע כי הבחינה שנעשתה על ידי המכון,  לאור כל זאת .213

תוך , באופן לא מסודר ולא כפי שבדיקה מסוג זה צריכה להיעשות, בצורה שאינה ממצה
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יש להורות על ביטול ההחלטה של מכון הפוריות שלא לאפשר את תרומת הזרע , בשל כך .214

  .ולהורות למשיבים לבצע הליך זה

  זכותם של העותרים לתרומת זרע הופרה. ג.3.ה

בני הזוג היו עוברים , נה במידה והבדיקה על ידי מכון הפוריות הייתה נעשית בצורה תקי .215

  .אותה ומוכרזים ככאלה שיש להם את המסוגלות ההורית הדרושה לקבלת תרומת הזרע

בני הזוג צריכים להיפגש , לפיכך. לבני הזוג יש מוגבלות קוגניטיבית, במקרה דנן,  ראשית .216

. עם פסיכולוג לצורך ההתרשמות בדבר מצבם השכלי והתאמתם להיות הורים לאורו

היה נקבע על ידו שלאור , לו בני הזוג היו נפגשים עם המומחה המתאים, נובמקרה של

בני הזוג כשירים להיות הורים ומוגבלותם . התרשמותו ניתן להמשיך הלאה עם התרומה

  .לא צריכה להוות מחסום לכך

אשר הייתה בודקת לעומק , לו בני הזוג היו עוברים פגישה אינדיבידואלית מקיפה,  שנית .217

, ללא התמקדות רק במוגבלותה של אורית, ל בני הזוג בכלל תחומי החייםאת מצבם ש

מבצע בחינת . הייתה מתקבל תמונת מצב מקיפה המחווה על כשירות הורית מלאה

מצליחים , המסוגלות ההורית היה מתרשם מכך שבני הזוג חיים יחד מזה שנים רבות

,  המתאים להיות הוריםבגיל, הם בריאים באופן כללי, לנהל חיים עצמאיים ומלאים

בעלי משפחות קרובות ותומכות אשר בני הזוג באים במגע איתן על בסיס יומי ובעלי 

  .אין מניעה לאפשר לבני הזוג את תרומת הזרע המבוקשת, לאור כל אלה. כושר כלכלי

, אם נתמקד בקריטריונים שבית המשפט בוחן לצורך קביעת המסוגלות ההורית,  שלישית .218

בני הזוג יכולים לספק לילד צרכים פיזיים הולמים . הזוג עומדים בהםנראה כי בני 

, וצרכים נפשיים והתפתחותיים בסיסיים הם מתכננים באופן עצמאי את סדר יומם

מסוגלים להבין את הצרכים של הילד ולהעדיפם , בעלי התנהגות יציבה, חייהם וביתם

  . לדעל צרכיהם האישיים וכך גם לתקן נזקים וחסרים אצל הי

 ייתכן שבני הזוג עקב מוגבלותם יצטרכו עזרה במסוגלות להיפרד מן הילד ולתת לו  .219

בהצבת , חברתיים ומוסריים, בלהעניק לילד ערכים תרבותיים, להתפתח ולהיות עצמאי

גבולות ובהתאמתם להיות דמויות הוריות מספקות להפנמה חיובית של ערכים ודמויות 

 מושגת בקלות עקב מעורבותם הרבה של משפחות בני עזרה זו יכולה להיות. אצל הילד

  . הזוג

. הילד יקבל את כלל צרכיו ואין בעיה עם כשירותם ההורית של בני הזוג ששון,  לאור זאת .220

יגדל בסביבה חמה ותומכת ויקבל את כל הנדרש להתפתחותו , הילד יהיה אהוב

לות הורית מלאה לו בני הזוג היו עוברים בדיקת מסוג, לפיכך. מהמשפחה המורחבת

  .הם היו עוברים אותה ותרומת הזרע הייתה מאושרת, ותקינה

יש להורות על ביטול ההחלטה שלא , בשל הפרה של זכות בני הזוג ששון לקבל תרומת זרע .221

  .לאפשר תרומה זו ולהורות למשיבים לבצע את ההליך המבוקש
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 זכותם של העותרים לשוויון הופרה. 4.ה

זכותם של בני הזוג , לאור הנאמר לעיל. ת לשוויון של בני הזוג מכון הפוריות פגע בזכו .222

מכון , במקרה דנן, למרות זאת. להורות הינה זכות חוקתית לה זכאי כל אדם באשר הוא

הפוריות על ידי נציגיו סירב לאפשר לבני הזוג לקבל תרומת זרע עקב מוגבלותם בלבד 

החלטה זו ).  כשירים להיות הוריםכאשר הוכח כי בני הזוג, ללא ביצוע בחינה מעמיקה(

 4פוגעת בזכותם של העותרים לשוויון ולכבוד ומהווה הפרת חובה חקוקה של בסעיף 

  .לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

אין , במקרה דנן. על מנת לפגוע בזכות לשוויון יש להראות כי השוני הקיים הינו רלוונטי .223

כמו . מש הורים מתפקדים לכל דבר וענייןמדובר בשוני רלוונטי שכן בני הזוג יכולים לש

ההחלטה שלא לאפשר , לפיכך. הרשות לא בדקה או הוכיחה את קיומו של שוני זה, כן

  .הנובעת מהמוגבלות בלבד,  מהווה הפליה פסולהעאת תרומת הזר

ההחלטה של מכון הפוריות מהווה גם הפרת חובה חקוקה של הנקבע בחוק שוויון , בנוסף .224

 5בני הזוג נכנסים תחת ההגדרה בסעיף , במקרה דנן. עם מוגבלויותזכויות לאנשים 

ההחלטה של המכון , על כן. לחוק השוויון ולכן יכולים ליהנות מהזכויות שחוק זה מעניק

שלא לאפשר את תרומת הזרע מהווה הפליה פסולה אשר מפרה את הנקבע בחוק השוויון 

  . למימוש עצמי ולשילוב בחברה, יוןלשוו, ומונעת מהעותרים את זכותם הבסיסית לכבוד

 אף במידה ומכון הפוריות יטען שההחלטה שלו נובעת מדאגה לבני הזוג וניסיון לעזור  .225

עדיין תהיה , להם ולמנוע מהם מצב עתידי קשה שהם לא יהיו יכולים להתמודד איתו

מבקש שהיה נכנס ו, ללא מוגבלות, כל זוג אחר. בכך פגיעה בזכותם של העותרים לשוויון

מכון הפוריות יכול היה להסביר לו את הקשיים הנובעים מגידול ילדים , תרומת זרע

בעקבות התרומה אך בשום אופן הוא לא היה מחליט עבורם האם לעבור את ההליך או 

מראש בנושא במקום להשאיר את " החליט"היות והמכון למעשה , במקרה דנן. לאו

שלאנשים עם ,  לחוק השוויון4ע בסעיף הוא עבר על הנקב, ההחלטה בידי העותרים

  .מוגבלות ישנה זכות לקבל את החלטותיהם בנוגע לחייהם

זכותם להורות וקבלת תרומת הזרע של בני הזוג אינה פחותה מזכותם של אחרים להיות  .226

אף בזכותם  אסירים וש הכיר בזכות להורות של"ביהמ,הורים על ידי ביצוע התרומה

 ארגון -"משפחה חדשה" 13530/08) קריות(ש "תמ( ם עוד להורות של אלה שאינם בחיי

פורסם , 06.12.2009ניתן בתאריך  (ם"מרכז רפואי רמב' לקידום זכויות במשפחה נ

הינה החלטה  , שלא לאפשר לבני הזוג להביא ילדיםההחלטה של מכון הפוריות . ).בנבו

   .הצדקה  בזכותם לשוויון של בני הזוג ללאהמפלה על רקע קבוצתי ופוגעת

החלטת המכון שלא לאפשר את תרומת הזרע אינה מוצדקת לאור הפגיעה , לאור זאת .227

בייחוד היות ובני , בשוויון ובכבוד של בני הזוג וההפרה הברורה של הנבקע בחוק השוויון

בשל כך יש להורות על ביטול ההחלטה שלא לאפשר את . הזוג כשירים להיות הורים

  . על ביצוע הליך זהתרומת הזרע ולהורות למשיבים
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  אפשרויות כניסה להיריון ללא תרומת הזרע. 5ד

אורית איננה .חשוב להבהיר כי כל שמונע מאורית מלהוליד ילדים היא עקרותו של כפיר  .228

  .עקרה ובנסיבות אחרות לא ניתן היה למנוע ממנה להיכנס להריון

, ת להיות אמא תמנע מאורי לא החלטת הרשות שלא לאפשר לעותרים לקבל תרומת זרע .229

  .אלא החלטה זו רק מעודדת את העותרים לחפש דרכים חלופיות לכניסה להריון

הדרכה ופיקוח של הרשויות להליך ,  דרכים אלו אינם רצויים שכן באמצעותם אין ליווי .230

  . ההיריון

 .כמו כן דרכים אלו עלולות לפגוע בזוגיותם של בני הזוג ובכך לפגוע בילד שעתיד להיוולד .231

החלטת המשיבים למנוע מהעותרים את תרומת הזרע היא ללא תועלת כלל וכל למעשה  .232

ליצור נטל כבד על רשויות הרווחה וחשוב מכל היא , שביכולתה היא להזיק לעותרים

 .עלולה  להזיק לילד שעתיד להיוולד

 אין להעניש את העותרים המעוניינים להיות הורים בדרכים לגיטימיות ובאופן שיטיב  .233

 .לדם העתידיעמם ועם י

יש לבטל , לאור האמור והתחשב בכך שהחלטת המשיבים תגרום נזק רב וללא תועלת כלל .234

את החלטת המשיבים ולאפשר לעותרים לממש את זכותם להיות הורים באמצעות 

 .תרומת זרע

 

 לא מתקיימות הנסיבות להוצאת הילדים מחזקת ההורים. 6.ה

לדים כדרך הטבע ולכן נזקקים לעזרה רפואית בני הזוג אינם יכולים להביא י,  במקרה דנן .235

לא היינו מגיעים לדיון זה כלל לו לבני הזוג לא הייתה בעיה והם היו . ולתרומת זרע

אף אחד לא היה בוחן את , במקרה כזה. יכולים להביא ילדים ללא התערבות חיצונית

  . מסוגלותם ההורית לגידול ילדם והם היו מקימים משפחה ללא כל קושי

, ת המשפט רשאי להוציא ילדים מחזקת הוריהם במקרים בהם ישנה פגיעה בקטין בי .236

לרוב בית המשפט . זאת לאור שקילת טובתו האישית, נגרם לו נזק או שישנה הזנחה

היות , במקרה דנן. על ידי רשויות הרווחה" קטין נזקק"עושה זאת לאחר שקטין מוכרז כ

קבעה שאין הם כשירים לקבל את תרומת והעובדת הסוציאלית אשר בחנה את בני הזוג 

, היא למעשה קבעה מראש שהקטין שייוולד לבני הזוג יהיה קטין נזקק, הזרע המיוחלת

  . דבר שאין לו שום אחיזה במציאות

 בית המשפט רשאי להכריז על הקטין כבר אימוץ גם ללא הסכמת הוריו הביולוגיים לאור  .237

סעיף זה קובע כי .  חוסר מסוגלות הוריתכשאחת מהעילות היא,  לחוק האימוץ13סעיף 

בשל , הוצאת הילד מחזקת הוריו תיעשה אם ההורה אינו מסוגל לדאוג לילדו כראוי

התנהגותו או מצבו ואין סיכוי שהתנהגותו או מצבו ישתנו בעתיד הנראה לעין על אף 
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 בית המשפט קבע את הקריטריונים לביצוע הבדיקה וכבר הראנו שלו מכון הפוריות היה  .238

בני הזוג היו עוברים אותה עקב עמידה , מבצע את בדיקת המסוגלות ההורית כראוי

ומתקיימים אצל בני הזוג התנאים ניתן לקבוע שהיות , לאור זאת. בתנאים הנדרשים

  . בית המשפט לא היה מוציא את הקטין מביתו ומחזקת בני הזוג, למסוגלות הורית

,  במקרה דנן יש מקום לאשר את תרומת הזרע ולקיים את זכותם של בני הזוג להורות .239

אין כלל , לכן. לא היו ילדיהם נלקחים מהם, היות ולו היו נכנסים להיריון בדרך הטבע

בה לשלול מהם מראש את הטיפול הרפואי הנדרש לצורך הכניסה להיריון והענקת סי

יש להורות על ביטול , לאור זאת. אין מניעה מהענקת תרומת הזרע. העזרה הנחוצה

  .ההחלטה שלא לאפשר את תרומת הזרע לעותרים ולהורות למשיבים על ביצוע ההליך

  

  סיכום

זכות זו היא זכות חוקתית . ל המשיביםבזכות להורות ש, העותרים פגעו שלא כדין .240

במדינת ישראל  ועל כן לא ניתן לפגוע בה אלא רק תוך עמידה בתנאי בפסקת ההגבלה 

המשיבים  לא עמדו בפסקת ההגבלה שכן הפגיעה   .כבוד האדם וחירותו: של חוק יסוד

  .במקרה זה לא נעשתה על פי חוק

אין מדובר בשוני רלוונטי שכן בני , ה דנן במקר.המשיבים פגעו בזכות לשוויון של בני הזוג .241

הרשות לא בדקה או , כמו כן. הזוג יכולים לשמש הורים מתפקדים לכל דבר ועניין

 .הוכיחה את קיומו של שוני זה

המשיבים הפרו את זכותם של העותרים לשוויון גם מכוח חוק השוויון לזכויות אנשים  .242

הגן על כבודו וחירותו של אדם עם הם הפרו את מטרת החוק שהינה ל. עם מוגבלויות

מנעו מבני הזוג לקבל החלטות עצמאיות הנוגעות לחייהם וכך גם לא קיימו את , מוגבלות

תוך ביצוע התאמות ואת מחויבותם , חובתם כגוף ציבורי לספק לעותרים את הנחוץ להם

 .לשילוב העותרים בחברה והגשמתם העצמית

. הייתה שלא לפי כללי המשפט המנהליההתנהלות של המשיבים אל מול העותרים  .243

חובת ההנמקה והחובה , מחובת השימוע, המשיבים  חרגו באופן ברור מחובת הנאמנות

הפרת חובות . לקבוע קריטריונים מנחים להפעלת שיקול דעת המצופים מרשות מנהלית

 .אלו מהוות הפרה מהותית בהליך המנהלי

יתר על כן העובדת . ליך ראוי כשלעצמוהליך המסוגלות ההורית שעברו העותרים אינו ה .244

הסוציאלית מטעם המכון שבחנה את המסוגלות ההורית של העותרים עשתה זאת ללא 

, יכולתם הכלכלית, עצמאותם, ללא בחינת היחסים בין בני הזוג, שיחה עם שני בני הזוג

 .אופן תפקודם ביום יום וכדומה, מערכת היחסים עם ההורים של שני בני הזוג

 49



 50

יה לעובדת סוציאלית לצורך מענה על שאלת ההתאמה אינה מתאימה לבדיקת הפני .245

הבדיקה הייתה צריכה להיעשות על ידי  פסיכולוג או פסיכיאטר .  מצבם הנפשי והשכלי

  . לצורך הערכה נכונה ומקצועית

בני הזוג היו עוברים אותה ,  במידה והבדיקה על ידי המכון הייתה נעשית בצורה תקינה .246

  .ככאלה שיש להם את המסוגלות ההורית הדרושה לקבלת תרומת הזרעומוכרזים 

,  תמנע מאורית להיות אמא לאהחלטת הרשות שלא לאפשר לעותרים לקבל תרומת זרע .247

 .אלא החלטה זו רק מעודדת את העותרים לחפש דרכים חלופיות לכניסה להריון

ם אצל בני הזוג היות ומתקיימי, במצב בו העותרים היו נהפכים להורים שכדרך הטבע .248

 . בית המשפט לא היה מוציא את הקטין מחזקת הוריו, התנאים למסוגלות הורית

בשל כל אחד מפגמים אלו יש מקום להורות על ביטול ההחלטה ולהורות למשיבים  .249

לאפשר לעותרים לבצע את הליך תרומת הזרע ולסייע בניסיונם של בני הזוג להיכנס 

  . כח הצטברותם של כל הפגמים האלו יחדעל אחת כמה וכמה על נו. להיריון

  

____________________  ____________________  

  עמית לאופר
  כ העותרים"ב

  אילנה ליברמן
  כ העותרים"ב

       


