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מייים עקב לידה בהליך -בחית ההטבות הסוציאליות היתות לבי זוג חד
   המוסד לביטוח לאומי ' אלמוי 19745-05-15פודקאות, בעקבות עב"ל 

   מאת

   *דיאל תרזי שוורץ וופר חיון

 ובחית הפודקאות הליך מאפייי. ב. השיפוטית וההמקה תוצאתו, הדין פסק הצגת. א. מבוא
 בחית. 2; מייים- חד זוגות אצל הפודקאות הליך של ייחודו. 1; לידה עקב יתותה ההטבות
 הדין לאור השיפוטית ההחלטה בחית. ג .הפסיקה פי על ותכליתן הלאומי הביטוח חוק הוראות
  .סיכום. ראוי הסדר הצעת. ד. הקיים

  מבוא

מייים מכוח חוק הביטוח -ידה לבי זוג חדמאמר זה יבחן את סוגיית הזכאות להטבות סוציאליות, היתות לאחר ל
 1מייים אשר קטו הליך פודקאות בחו"ל והביאו לעולם תאומים בעלי אבות ביולוגיים שוים.-הלאומי. מדובר בזוגות חד

בית הדין הארצי לעבודה הפך  2.אלמויסוגיה זו בחת בעקבות פסק דיו של בית הדין הארצי לעבודה בערעור בעיין 
ור את פסק דיו של בית הדין האזורי לעבודה אשר קבע כי בי זוג כאלה זכאים כל אחד בפרד למכלול ההטבות בערע

המשולמות עקב הלידה: מעק לידה, דמי לידה ומעק אשפוז, וזאת להבדיל מלידה במשפחה הטרוסקסואלית אשר מזכה 
הארצי כי למשיבים תהיה זכאות אחת למעק לידה, רק אחד מבי הזוג בסל ההטבות האמור. בפסק דיו קבע בית הדין 

   זכאות אחת לדמי לידה, וזכאות אחת למעק אשפוז.

לדעתו, בית הדין הארצי לעבודה שגה בהחלטתו כשפסק זכאות אחת בלבד לדמי לידה. היה מקום לבחון את עייה של 
למסקה כי כפי שקבע בית הדין הארצי כל הטבה בפרד, בהתחשב בתכליתה. בחיה תכליתית כאמור מביאה לטעמו 

לעבודה, אין מקום לזכאות כפולה למעק לידה ולמעק אשפוז, אולם באשר לזכאות לדמי לידה, תכליתם מצדיקה לדעתו 
שהוא האפשרות הפתוחה לפי בי זוג  –מתן הטבה כפולה לוכח האילוצים הובעים מקיטתו של הליך פודקאות בחו"ל 

   .הומוסקסואלים

, את ההכרעה שהתקבלה בפסק הדין של הערכאה הראשוה אלמויבפרק הראשון ציג את השתלשלות העייים בעיין 
מייים, -ואת המקותיהן השיפוטיות. בפרק השי עמוד על ייחודו של הליך הפודקאות אצל בי זוג חד ובפסק הדין בערעור

לאומי הרלווטיות. בפרק השלישי בקר את ההחלטה השיפוטית לאור וכן על תכליותיהן השוות של הוראות חוק הביטוח ה
הדין הקיים, ועמוד על הקשיים העולים מהיעדר יתוח תכליתי והפרדה בין ההטבות השוות בפסק הדין ושא הדיון. בפרק 

ציג עולה בקה שציג שתי הצעות חלופיות לפתרון הקשיים שסוגיה זו מעלה. החלופה הראשו ה אחד עם הוראות הרביעי

_____________________________________  

  .הארת דיןיטת חיפה, חברות מערכת בכתב העת סטודטיות לתואר ראשון בפקולטה למשפטים אויבס  *
   .1995–חוק הביטוח הלאומי [וסח משולב], התש"ה  1
). פסק הדין יתן בערעור על החלטת בית אלמוי(להלן: עיין  )31.3.2016(פורסם בבו,  אלמוי –המוסד לביטוח לאומי  19745-05-15 (ארצי) עב"ל  2

 בערכאה הדין פסק (להלן: )28.4.2015(פורסם בבו,  פלוי ' המוסד לביטוח לאומי 12-07-943 ת"א)אזורי ( ב"ליפו, -הדין האזורי בתל אביב
  .)הראשוה
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חוק הביטוח הלאומי הקיימות, ואילו החלופה השייה מביאה לידי ביטוי את הצורך בהתאמת הוראות החוק הקיים 
   לשיויים במבה המשפחה המסורתית.

  תהדין, תוצאתו וההמקה השיפוטי הצגת פסק .א

שואים במשרד הפים בישראל. משהחליטו המשיב ובן זוגו הם בי זוג אשר ישאו בישואים אזרחיים בקדה ורשמו כ
פו השיים  3להביא צאצאים לעולם, ומכיוון שהדין הישראלי איו מאפשר לזוגות בי אותו המין לקוט הליך פודקאות,

וגו. זלהליך פודקאות בקדה. בהליך הופרו שתי ביציות של האם, האחת הופרתה בזרעו של המשיב והשייה בזרעו של בן 
אחרות, בגופה של הפודקאית הושתלו שי עוברים שהם אחים ביולוגיים מאותה האם, אך בעלי אבות ביולוגיים במילים 

  שוים. התאומים ולדו פגים, ובשל כך דרשו לאשפוז בהשגחה במשך כעשרה שבועות. 

להסדיר את מעמדם של לאחר לידת התיוקות, ובעודם שוהים בקדה, החלו בי הזוג בהליך הרישום הייחודי אשר ועד 
ילדים שולדו בהליך פודקאות בחו"ל. היות שהמדיה איה מכירה מבחיה חוקית במעמדו של כל אחד מבי הזוג כהורה 
ילדו של בן הזוג האחר, אלץ כל אחד מבי הזוג לבצע הליך פרד לרישום ילדו הביולוגי, אשר לשם השלמתו דרש להוכיח 

בר הורותו, וכן לצרף תעודות ותצהירים המעידים על קיומו של הליך הפודקאות. הליכים באמצעות בדיקת רקמות את ד
  ימים בקירוב.  112אלו אילצו את כל אחד מבי הזוג לשהות בקדה פרק זמן של 

בשובם ארצה, התקבלה תביעת בן זוגו של המשיב לקבל מעק אשפוז, מעק לידה ודמי לידה של מקרי חופשת לידה 
לעומת זאת, תביעתו של המשיב להטבות זהות דחתה על הסף בימוק שמדובר בבי  4כוח חוק הביטוח הלאומי.מוארכת מ

זוג שואים אשר יש לראות בהם תא משפחתי אחד, ולכן משהוכר בן הזוג כזכאי להטבות מכוח החוק, שללה זכותו של 
  המשיב לקבלת הטבות דומות.

תאים את המעקים ששולמו לבן זוגו של המשיב לסכומים המשולמים עקב עם זאת הסכים המוסד לביטוח לאומי לה
לידת תאומים. בבסיס התגדותו של המוסד לביטוח לאומי להכרה בתביעתו של המשיב עמדה הטעה שהכרה בזכאותו 

פול. על תביא להפליית זוגות הטרוסקסואלים לרעה לעומת זוגות הומוסקסואלים, אם האחרוים יוכרו כזכאים לתשלום כ
   5יפו (להלן: בית הדין האזורי).-החלטה זו הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

בית הדין האזורי פסק כי יש להעיק למשיב את מלוא ההטבות שלהם מצא זכאי בן זוגו. קבע כי אמם המשיב ובן זוגו 
ד על קיומו של תא משפחתי ועל מעמדם האישי בכל מוכרים כשואים במרשם האוכלוסין, אך אין ברישום זה כדי להעי

הוגע לזכויותיהם כמשפחה. הוכחה לכך היא העובדה שהמדיה קבעה הלים שוים בבדיקה וברישום של הורות לילדים 
מייים בהליך פודקאות, לעומת רישום הורות לילדים אשר ולדו לזוגות הטרוסקסואלים -אשר ולדו לבי זוג חד

  בפודקאות.

מייים מקיים את מלוא התהליך בפרד כהורה יחידי. ולא זו אף זו, -עקב ההלים השוים כל אחד מבי הזוג החד
מייים כהורים משותפים, וכך שללת מכל אחד מבי הזוג זכות -המדיה איה מאפשרת את רישומם של בי הזוג החד

להטבות הסוציאליות המשולמות מכוח החוק כאילו היה הורה  הורית כלפי ילדו של בן זוגו. לכן כל אחד מבי הזוג זכאי
  יחידי, וזאת בהתאמה לאופי היחידי של התהליך.

_____________________________________  

  ).חוק הפודקאות(להלן:  1996–ם לשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התש"וחוק הסכמי  3
 פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.  4
 .2, לעיל ה"ש פסק הדין בערכאה הראשוה  5
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בית הדין האזורי דחה את טעת המוסד לביטוח לאומי כי קבלת התביעה תביא להפליית זוגות הטרוסקסואלים לעומת 
ה מזה, יש שוי רלווטי שאיו מאפשר לקיים הומוסקסואלים, מן הימוק שהיות שמדובר במקרים שוים מהותית ז

  השוואה פורמלית בין הקבוצות.

על החלטת בית הדין האזורי הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי. בית הדין הארצי 
, לדמי לידה ולמעק לעבודה, בפסק דין קצר, קיבל את הערעור וקבע כי למשיב ולבן זוגו זכאות אחת בלבד למעק לידה

. משפחתי תא םלהקי ןמי מאותו זוג בי של החוקתית הזכותבמקו את ההחלטה קבע בית הדין כי אין חולק על  6אשפוז.
, ולא העדפתו המסורתי המשפחתי לתא מיי- התא המשפחתי החד שלהשוואת תאי הזכאות משמעותה של זכות זאת היא 

הארצי סבר כי את המקרה שלפיו יש להשוות ללידת תאומים בתא משפחתי רגיל, . בית הדין מיי-של התא המשפחתי החד
וזכאותם של המשיב ובן זוגו צריכה להיקבע בהתאם. בית הדין הארצי קבע כי טעמו של בית הדין האזורי לעיין רישום 

עקבות המלצת בית הדין הילדים והליך הבאתם ארצה איו רלווטי לעיין הזכאות להטבות עקב לידה. עוד יצוין כי ב
שבית הדין הארצי העמיד בסיבות העיין  הוצאות םסכו ,ההחזר םמסכו יפחית המשיבהארצי הגיעו הצדדים להסכמה כי 

  ש"ח.  5,000על 

מייים וסקור את הוראות חוק הביטוח הלאומי -בפרק הבא עמוד על ייחודו של הליך הפודקאות שוקטים בי זוג חד
  ביעה, כדי להכריע בשאלה אם המשיב זכאי להטבות שתבע מכוח חוק הביטוח הלאומי. הרלווטיות לת

  . מאפייי הליך הפודקאות ובחית ההטבות היתות עקב לידהב

 מייים-חד זוגות אצל הפודקאות הליך של ייחודו. 1

על פי החוק, הליך  .הפודקאות חוקהדין בישראל מסדיר את הליכי פודקאות הקטים בשטח המדיה באמצעות 
בי זוג, ובין "אם  םהפודקאות מותה בהסכם בין "ההורים המיועדים", אשר על פי חוק מחויבים להיות איש ואישה שה

החוק קובע כי הסכם הפודקאות טעון אישור של ועדה ייעודית שהוקמה מכוח החוק. מחד גיסא, מדובר בחוק  7ושאת".
אולם  8אחרות בכל הוגע לאפשרות להסתייע באם פודקאית לצורך הבאת ילדים לעולם, פורץ דרך ביחס למדיות מערביות

מאידך גיסא, החוק קובע תאים וקשים יחסית להכרה בתוקפו של הסכם פודקאות והוצאת ההליך אל הפועל. באופן 
האם הושאת להיות רווקה,  ספציפי, החוק מציב שורת דרישות המוטלות הן על האם הושאת הן על ההורים המיועדים: על

אסור שהיא תהיה קרובת משפחה של ההורים המיועדים, דתה צריכה להיות זהה לזו של האם המיועדת ועוד. וסף על 
דרישות החוק, קבעה הוועדה אשר הוקמה מכוחו שורת תאים וספים, ובהם: הגבלה של גיל האם הושאת ושל מספר 

ה, הגבלה של הסטטוס המשפחתי של האם המיועדת, ועוד. וסף על כך, ההורים הפעמים שבהם הרתה וילדה במהלך חיי
  המיועדים צריכים לקבל אישור על ידי הוועדה, היתן לאחר שורת ראיוות אישיים ובדיקות רפואיות ופסיכולוגיות.

_____________________________________  

 .2 ש"ה לעיל, אלמוי עיין  6
(פורסם  ארד פקס ' הוועדה לאישור הסכמים לשיאת עוברים 1078/10בג"ץ  ובשאלת חוקיות הוראות חוק הפודקאות ראשל הפסיקה לדיון   7

  ). 18.9.2014(פורסם בבו, משה ' הוועדה לאישור הסכמים לשיאת עוברים  5771/12); בג"ץ 28.6.2010בבו, 
  ).2012 (הכסת, מרכז מחקר ומידע, 2אות בישראל ופודקאות ישראלים בעולם פודקאורלי אלמגור לוטן   8
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כיוון שאים עומדים פרטים או זוגות המעוייים להביא ילדים שלא על פי חוק זה, בין בשל וקשות דרישותיו ובין 
מייים או יחידיים), אלצים לפות להליכי פודקאות מחוץ -בתאי הסף שקבע החוק (למשל, משום שהם בי זוג חד

   9מייים.-בהליך פודקאות העשה בחו"ל על ידי בי זוג חד ,אלמויבעקבות פסק הדין בעיין לישראל. במאמר זה תמקד, 

דקאות הדה ובמרבית אופיו של הליך פוה. כך למשל, בקה למדיים ממדיערך בחו"ל, והדרישות החלות עליו, משת
מדיות ארה"ב הליכי הפודקאות מוסדרים בחקיקה, ואילו במדיות אחרות כגון הודו ותאילד יתן לבצע הליכים אלו אף 

פייים וספים שעל בסיסם הפוים שאין הסדרה חוקית בעיים. ישם פרמטרים וספים, כגון מחיר ההליך, משכו ומא
  להליכי פודקאות בחו"ל בוחרים את המדיה שבה יעברו את ההליך.

חרף השוי בין ההליכים במדיות השוות, הורים לתיוקות אשר ולדו בהליך פודקאות מחוץ לישראל, תהא המדיה 
ר כאזרח ישראל והם יוכרו כהוריו. על ההורים שבה ולדו אשר תהא, דרשים לעמוד בתאי הדין הישראלי כדי שילדם יוכ

להוכיח כי הליך הפודקאות התהל בצורה חוקית במקום שבו הוא עשה, וכן לערוך בדיקת רקמות שתעיד על הקשר 
הביולוגי בין ההורה לבו. משמעותה של דרישה אחרוה זו היא כי המדיה תכיר בילד כבו של ההורה הביולוגי בלבד, ואילו 

  ה האחר אין בשלב זה מעמד חוקי כלפיו.להור

עד העת האחרוה בן הזוג שאיו ההורה הביולוגי, היה יכול לקבל מעמד הורי כלפי בו של בן זוגו רק באמצעות אימוץ 
לאחרוה הכירו פסקי דין  10צולב אשר התאפשר על פי הפסיקה והחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאו בעקבותיה.

  11הורה שאיו ביולוגי יקבל צו הורות גם מבלי לעבור תהליך אימוץ.תקדימיים באפשרות ש

מייים אים מוכרים על ידי מדית ישראל כבעלי זכות הורית אוטומטית, כל אחד מבי הזוג אלץ -מאחר שבי זוג חד
ביצע את הליך רישום אזרחותו והוצאת דרכוו של ילדו הביולוגי בקוסוליה הישראלית במדיה שבה  את בפרדלהסדיר 

: ההורה הישראלי דרש למלא אלמויהפודקאות. לשם המחשה פה לפרוצדורת הרישום שאותה ביצע המשיב בעיין 
טופס בציגות ישראל במדיה שבה ערך ההליך (שהייתה קדה), לשם הגשת "הודעה על לידה של אזרח ישראלי בחו"ל". 

הסכם פודקאות, תצהיר הורה שערך בפי ערכאה שיפוטית מקומית, תצהיר לטופס זה היה עליו לצרף מגוון מסמכים כגון 
הפודקאית, תעודת לידה מקורית, מקומית ומאומתת, פסק דין מקורי המצהיר על הורות המבקש ובן זוגו וכן צילום דרכון 

פודקאית, וזאת ותוצאות בדיקת הרקמות. לצד זאת דרש כל אחד מן ההורים לבצע הליך אימוץ של ילדו מן האם ה
להבדיל מהליך פודקאות של בי זוג הטרוסקסואלים, שבמסגרתו מקבלים בי הזוג צו הורות המצהיר על הורותם ויתוק 

  ימים. 112במקרה דן, ארכה פרוצדורת האימוץ  12הקשר ההורי בין היילוד לפודקאית.

ו, ביצוע הבדיקות, הוצאת האישורים ומילוי הה כי כן, הליך הסדרת הרישום הוא מורכב ומסורבל, ולצורך קיטת
הטפסים, ההורה חייב להימצא בחו"ל, ובמקרה דן כל אחד מההורים היה צריך לקוט את ההליכים בוגע לילדו הביולוגי, 
כאילו היה הורה יחידי ובהתעלם מעובדת היות בי הזוג תא משפחתי אחד. הליך זה הוא שעמד בבסיס תביעתו של המשיב, 

טען שהדרישה לביצוע ההליך במותק מבן זוגו, היא שמצדיקה להכיר בו כמי שזכאי להטבות היתות מכוח החוק  אשר
  עקב לידה, ללא תלות בהטבות שקיבל בן הזוג.

_____________________________________  
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חושפות את הקשיים שמעורר חסרוו של הסדר חוקי במדית ישראל בדבר  אלמויסיכומו של דבר, סיבות עיין 
היתות עקב לידת ילדם בתהליך של פודקאות בחו"ל. כפי שראה בהמשך, ההסדר  להטבותמייים -זכאותם של הורים חד

  הקיים ממשיך את התפיסה היחידית, ומעכב שיוי תפיסתי בוגע למעמדם של הומוסקסואליים ולזכותם להורות. 

ת הרציול שבבסיסם, במטרה בחלקו השי של פרק זה סקור את הוראות החוק הרלווטיות, את התאים לזכאות וא
   לבחון אם תביעתו של המשיב עומדת בתאי הזכאות.

 הפסיקהפי  על ותכליתן הלאומי הביטוח חוק הוראות בחית. 2

קובע את תאי הזכאות לקבלת מעק לידה,  והואההטבות המועקות בגין לידה מעוגות בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, 
ן הכללית של הוראות חוק אלו היא לסייע למבוטחים לעמוד בטל ההוצאות המוטל על מטרת 13.מעק אשפוזודמי לידה

שכמם עקב לידת ילדם. מטרה זו משרתת שתי תכליות עיקריות. התכלית הראשוה היא הגשמתן של הזכות להורות והזכות 
ייה היא למוע פגיעה התכלית הש 14לחיי משפחה, אשר הוכרו בפסיקה הישראלית כזכויות יסוד בעלות מעמד חוקתי.

   15בהעסקת שים ולאפשר את שילובן בשוק העבודה הישראלי.

, קובע כי המוסד לביטוח לאומי ישלם לבית החולים שבו מעק אשפוזלחוק הביטוח הלאומי, העוסק בזכאות ל 43סעיף 
הלווה אליה, בין שמקור אושפזו המבוטחת והיילוד, מעק אשפוז לצורך כיסוי כלל ההוצאות הקשורות בלידה ובאשפוז 

ההוצאות ביולדת ובין שמקורן ביילוד. הפסיקה פירשה סעיף זה כחל גם על גבר שילדו ולד בחו"ל באמצעות הליך 
תכלית הסעיף היא לעודד לידות בבתי חולים מוסדרים, והתמריץ ליולדת הוא מתן  16פודקאות ואושפז במקום לידתו.

   17הכרוכות באשפוז זה.פטור מלא או חלקי מתשלום העלויות 

, הועד לסייע ליולדת לממן את ההוצאות מעק לידהלחוק הביטוח הלאומי קובע את שיעור הזכאות ל 44סעיף 
שיעור  –מדובר בגמלה אחידה ושוויוית  18הראשויות הכרוכות בלידה, ובייחוד רכישת הציוד הדרוש לטיפול ביילוד.

  19מקרים שבהם ולד יותר מתיוק אחד באותה הלידה.המעק הולך ופוחת מלידה ללידה, ועולה ב

, המהווים תחליף הכסה שמשולם בתקופת דמי לידהלחוק הביטוח הלאומי קובע את זכאות האם לתשלום  49סעיף 
חופשת הלידה, במטרה לאפשר לאם אשר עבדה טרם לידתה, לשמר את הכסתה ואת רמת החיים שבה חיה עובר ללידה, 

   20לצד הרך הולד ולהתאושש מן הלידה.כדי שתוכל לשהות 

 2009.21זכאותו של גבר שהביא לעולם ילד בהליך פודקאות, לקבל דמי לידה ומעק לידה מעוגת בחוזרי מכ"ל משת 
בחוזרים אלו הכיר המוסד לביטוח לאומי בהדרגה בצורך להתאים את ההטבות האמורות לצורכי המציאות ולשיויים 

ה המשפחה המודר22ית.במב  
_____________________________________  
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עומד  אלמוימסקירת סעיפי החוק הוגעים להטבות המשולמות למבוטחים בגין לידה, ראה לכאורה כי המשיב בעיין 
בתאים לקבלת ההטבות. ראיה לכך היא העובדה שבן זוגו הוכר כמי שזכאי להטבות ללא סייג כלשהו. לפיכך השאלה 

זוגו כמי שזכאי להטבות, מתוך הרציול שבי הזוג - בןשללת עקב ההכרה ב המשיבאם זכאותו של המתעוררת היא 
בפרק הבא בחן שאלה זו לאור ההסדר החקיקתי הקיים  מהווים תא משפחתי אחד, בדומה לזוגות הטרוסקסואלים.

  ותכליותיו, ותוך התייחסות לימוקים שהובאו על ידי בית הדין לעבודה בשתי ערכאותיו.

  הקיים יןהד לאור השיפוטית ההחלטה בחית. ג

. ציין כבר עתה כי לדעתו חסר בפסק הדין יתוח דוקטרירי מבוסס אלמויבפרק זה בחן את ההחלטה שיתה בעיין 
  ומפותח (והוא חסר גם בפסק הדין בערכאה הראשוה), ומשום כך הוא אף שגוי בחלקו. 

מהלידה אף שבן זוגו זכה להן גם הוא.  כאמור, בית הדין האזורי קבע כי המשיב זכאי להטבות הסוציאליות הובעות
מייים לקוט הליכי פודקאות בישראל, זוגות אלו אלצים לפות -לגישת השופטת אגסי, בהיעדר אפשרות לזוגות חד

להליכי פודקאות בחו"ל. לשיטתה, מכיוון שההליך הדרש על פי הדין בישראל, מרגע הלידה ועד קבלת האזרחות וההכרה 
לכל הורה בפרד, ומכיוון שכל אחד מן הגברים חייב לעבור את התהליך הממושך עם ילדו הביולוגי  במעמד, מתייחס

במותק מן התהליך שעובר בן זוגו עם בו שלו, יש להתייחס לכל אחד מן האבות כאילו היה אב יחידי. לפיכך, לשיטת 
דחתה השופטת את טעת המוסד  יס גישתה זו,על בס לראות בבי הזוג זכאים בפרד להטבות הלידה.השופטת אגסי, יש 

לביטוח לאומי, שלפיה אם תיתן ההטבה לכל אחד מבי הזוג, תהא זו הפליה לרעה של זוגות הטרוסקסואלים הזכאים לסל 
הטבות אחד. השופטת בבית הדין האזורי הדגישה כי במקרה של זוגות הטרוסקסואלים, הדין מכיר אוטומטית בזכות 

   23אחד מבי הזוג, ובכך מייתר הליך פרד, ולכן יש שוי מהותי בין הקבוצות המצדיק תוצאה שוה.ההורית של כל 

 התא של העדפתושלא כהמקת בית הדין האזורי, בית הדין הארצי סבר כאמור כי בתוצאה האמורה יש משום 
 ללידת להשוות יש ופילש רההמק את כי סבר הארצי הדין בית. על פי תא משפחתי הטרוסקסואלי מיי-החד המשפחתי
  . רלווטי איו ארצה הבאתם והליך הילדים רישום לעיין האזורי הדין בית של טעמו וכי, רגיל משפחתי בתא תאומים

לדעתו, התשובה מורכבת יותר בשל התכליות הבדלות שההטבות הדוות מקדמות, כפי שיתן להוכיח באמצעות פייה 
איה מצדיקה התייחסות לכלל ההטבות כאילו היו  לטעמו, בחיה תכליתית של ההטבותלתורת הפרשות התכליתית. 

מקשה אחת, וזאת ביגוד לקביעת בית הדין הארצי (ובית הדין האזורי). באופן כללי יותר עיר כי הקביעה של בית הדין 
לעיין מתן ההטבות, אמם הייתה האזורי שלפיה אין לראות את בי הזוג כתא משפחתי אחד אלא כשי הורים יחידיים 

מייים בוגע לחלק מהטבות הלידה, אך בו בזמן היא שמה מקל בגלגלי האידאולוגיה שקהילת - עשויה להיטיב עם בי זוג חד
הלהט"ב מסה לקדם, ושעל פיה יש להעיק לזוגות בי אותו המין זכויות שוות ולראות בהם תא משפחתי בדיוק באותו 

רואה משפחות הטרוסקסואליות. מגד, יתן לטעון שדרכה של השופטת בהקשר זה ממשיכה את דרכו  האופן שבו החברה
במובן זה שבית המשפט זהר שלא לקבוע בעצמו מבים חברתיים, אלא רק  24של בית המשפט בעייים אחרים, כגון אימוץ,

דווקא כמעיקה תמריץ לרשויות להכיר בבי לאפשר זכויות למשתתפים בהם. לחלופין, יתן להבין את גישתה של השופטת 

_____________________________________  
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זוג מאותו המין כבי זוג לכל דבר, שאם לא יכירו בכך, ייאלצו לשלם לבי הזוג כאילו היו שי יחידים, דהייו סכום גדול 
יותר. מכל מקום, טעות אלו, ככל שהן רלווטיות לפסק הדין בערכאה הראשוה, סוגות מפי החלטת בית הדין הארצי 

ערעורו של הביטוח הלאומי. פה עתה ליתוח הסוגיה לפי פרשותו של בית הדין בערכאת הערעור. לשם כך יש להציב ב
     25במרכז הדיון את תכלית ההסדר, קרי: את האיטרסים, השאיפות והערכים שאותם ועדה הורמה להגשים.

. אולם תכלית סוציאלית בהטבות עקב לידה היאכפי שפורט בפרק הקודם, תכלית פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי העוסק 
  לא די בבחית התכלית הכללית ויש להבחין בין התכליות השוות שאותן ועדה לקדם כל אחת מן ההוראות.

היא לעודד לידות בבתי חולים. המחוקק ראה לכון לקדם תכלית זו באמצעות השתתפות  דמי האשפוזתכליתם של 
הלידה, הן של היולדת הן של היילוד, גם כאשר הלידה עשית מחוץ לישראל, ובכפוף לכך בהוצאות האשפוז הובעות מן 

על פי החוק, והתקות שהותקו מכוחו, סכום המעק  26שכיסוי ההוצאות יוגבל לתקרת התשלום המשולמת בישראל.
    שישולם ליולדת הוא אחיד וקבוע, ואיו משתה לפי מספר היילודים הולדים באותה לידה. 

כאמור, המוסד לביטוח לאומי יאות להעיק לבן זוגו של המשיב את מעק האשפוז, ובכך בעצם הגשים את תכלית 
החוק כאשר השתתף בהוצאות שהוסבו לבי הזוג עקב הלידה. זכיר כי התאומים ולדו בקדה משום שהדין הקדי מכיר 

הראייה ה"יחידית" בכל הוגע לבי הזוג ובעת מהוראות בזכותם של הומוסקסואלים להוליד ילדים באמצעות פודקאות. 
מייים הולדים מחוץ לישראל, ולא מן הדין הקדי. לפיכך ההחה היא -הדין הישראלי המסדיר רישום של ילדי בי זוג חד

הה לתשלום כי אין הדין הקדי מפריד בין התאומים לעיין הוצאות האשפוז, ומכאן שגובה התשלום הגבה בגין אשפוזם ז
לעיין מעק האשפוז אין לראות שאותו היו דרשים לשלם בי זוג הטרוסקסואלים שילדו תאומים בקדה. על כן, לדעתו, 

בכל אחד מבי הזוג הורה יחידי כקביעת השופטת בערכאה הראשוה, משום שהכרה במשיב ובבן זוגו כזכאים למעק 
מייים, כפי שקבע בית הדין -קסואלים היולדים בחו"ל לעומת בי זוג חדאשפוז כל אחד בפרד אכן מפלה זוגות הטרוס

כל עוד לא הוכח כי בי הזוג שילמו בעד האשפוז יותר מבי  27הארצי בערעור, וזאת בהיעדר שוי רלווטי המצדיק הבחה זו.
זו, לעמדתו, אף מתיישבת  פרשות זוג הטרוסקסואלים בשל התפיסה ה"יחידית" של המדיה, אין לזכותם במעק בפרד.

  מייים יוכרו כתא משפחתי אחד בדומה להטרוסקסואלים.-עם שאיפת הקהילה הלהט"בית שבי זוג חד

היא להעיק סיוע להורים הטריים במימון ההוצאות הראשוות הדרשות עקב לידת ילדם  מעק הלידהתכליתו של 
ק משתה לפי מספר הילדים שכבר ולדו למשפחה לפי לידת על פי החוק, שיעור המע 28כחלק מהגשמת הזכות להורות.

התיוק שבגיו תבע המעק, וכן לפי מספר הילדים שולדו באותה לידה. כך, בלידת ילד בכור ההורים זכאים לקצבה בסך 
סוד ככל הראה על י 29ש"ח, 8,757ש"ח כון למועד כתיבת ההארה, ואילו בלידת תאומים ההורים זכאים לסך  1,751

  ההחה שההוצאות הכרוכות בלידת תאומים גבוהות במידה יכרת מן ההוצאות הכרוכות בלידת ילד אחד. 

גם באשר למעק זה, דרישת המדיה מכל אחד מן ההורים להתהל כהורה יחידי לאורך הליך הרישום והסדרת מעמדם 
הלידה, ובכך צדק לטעמו בית הדין הארצי בקבלו של התיוקות, איה רלווטית לעיין ההוצאות שאליהם דרשו בעקבות 

יתרה מזו, קביעת השופטת בערכאה הראשוה שכל אחד מבי הזוג ייחשב, כשלעצמו, להורה יחידי, משמעה  את הערעור.
ש"ח בלבד, ואילו הייתה השופטת מותירה על כה את קביעת המוסד שלפיה מדובר  1,751שכל אחד מהם יזכה למעק בסך 

ש"ח. על כן פרשות השופטת איה עולה בקה אחד עם תכלית  8,757פחתי, היו זכאים המשיב ובן זוגו למעק בסך בתא מש
מייים לעומת זוגות -הוראות החוק בדבר מעק לידה, ולא זו בלבד אלא שהיא אף מפלה לרעה את בי הזוג החד
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מייים לעומת -את ההפליה הכללית של בי זוג חד הטרוסקסואלים אשר הביאו לעולם תאומים, ובתוך כך ממשיכה להציח
  זוגות הטרוסקסואלים. 

יתן להיווכח אפוא כי התייחסות יחידית לבי הזוג תביא לתוצאה המפלה לרעה זוגות הטרוסקסואלים באשר למעק 
קה שבמדיה האשפוז, ומגד לתוצאה המפלה לרעה זוגות הומוסקסואלים באשר למעק הלידה, והרי ידוע לכול כי חז

   30דמוקרטית החקיקה חלה באופן שוויוי על אותן קבוצות שוויון.

הם תחליף הכסה המשולם ליולדת במשך שלושת החודשים שלאחר הלידה  . דמי הלידהדמי לידהל באשר המצב שוה
(להלן: חופשת הלידה), במטרה לאפשר לה לשהות בבית עם הרך הולד ולטפל בו מבלי שתאבד את הכסתה, בין השאר 

ת הלידה מתוך הבת חשיבות הקשר בין הורה לילדו בימיו הראשוים. האב רשאי לבחור להחליף את היולדת בחלק מחופש
  31ולקבל שכר לפי תאי החוק.

אולם לבי זוג הומוסקסואלים העזרים בהליך פודקאות בחו"ל כדי להביא ילדים לעולם, אין זכות בחירה שכזאת, 
היות ששיהם אלצים לשהות בחופשת לידה בשל הוראות הדין הישראלי המחייב כל אחד מהם להסדיר את הליך רישומו 

הליך ממושך זה מוביל מטבעו כדי שהילד יהא זכאי לקבל אזרחות, והאב יוכל להירשם כאביו.  ומעמדו של בו בפרד,
לאובדן הכסה כפוי על שי בי הזוג. על כן בכל הוגע להטבה זו, כל עוד המדיה איה מאפשרת לאחד מבי הזוג להסדיר 

את ההליך בפרד, ראוי להכיר בזכאותו של כל  את הרישום של שי הילדים, שולדו לו ולבן זוגו, אלא דורשת מהם לבצע
  .אחד מהם בפרד לדמי לידה

גישה זו תואמת לעמדתו את תכלית החוק, אשר בראש ובראשוה ועד לפצות את ההורה אשר שהה בחופשת לידה, על 
הטרוסקסואלים אובדן הכסתו בתקופה זו. מכאן שלעיין דמי הלידה ולעיין זה בלבד, אין בי זוג הומוסקסואלים ו

משתייכים לאותה קבוצת שוויון, לוכח קיומו של כורח הובע מדרישות המדיה לבצע את הליך הסדרת רישום הילדים 
באופן אחר, דבר היוצר שוי רלווטי בין קבוצות הורים אלו. בכך דעתו שוה מדעת בית הדין הארצי אשר סבר כי הליך 

רלווטי. בשוה מתא משפחתי הטרוסקסואלי שולדים בו תאומים, ושבו אחד הרישום של הילדים והבאתם לארץ איו 
מבי הזוג יכול לצאת לחופשה כדי לטפל בשי היילודים, אין זה המצב בסיבות המקרה דן. אמם החופשה שאלץ לקחת 

וכה בהליכי פודקאות במקרה זה גם בן הזוג השי איה לצורך שהות עם הרך הולד גרידא, כפי שקורה בלידה שאיה כר
זכאות לדמי לידה. זאת משום שהליך הסדרת רישומם של הילדים -דומים בחו"ל, אך בכך אין לדעתו כדי להצדיק אי

  והבאתם לארץ הוא הליך הלווה ללידה והוא הכרחי להסדרת מעמדם של היילודים, הטיפול בהם ורווחתם.

אין זה אלא מהלך המשלים את הקביעה שבחוזר המוסד לביטוח  באשר לעיגון הטקסטואלי של הטבה זו בחוק, לדעתו
מיי להטבות המשולמות עקב לידה. כך יש להכיר בזכאותם הכפולה של בי -לאומי ובפסיקה, שהכירו בזכאותו של אב חד

וג זוג הומוסקסואלים להטבת דמי הלידה כחלק מן הצורך להתאים את מוסד המשפחה למציאות ימיו, שבה שי בי הז
מייים שולדו בפודקאות - אלצים לשהות בחופשת לידה "כפויה" עקב ההסדר שקבעה המדיה לעיין רישום ילדי זוגות חד

בחו"ל. בדרך זו, של פרשות תכליתית דימית, יתן להתגבר על הקושי הטקסטואלי הובע מכך שבעת חקיקת החוק לא 
בהקשר זה יתן לשוב ולציין כי ייתכן  32א העיק לה פתרון מפורש.ראה המחוקק לגד עייו דרך הולדה שכזו, ולכן ל

מייים לזה של בי זוג הטרוסקסואלים, -שמסקה פרשית זו תשוב ותחדד את הצורך להשוות את מעמדם של בי זוג חד
בתשלום ייחודי ואם תגיע המדיה לכלל מסקה כי אין צורך שכל אחד מבי הזוג ישהה בחו"ל, אזי לא יתעורר עוד הצורך 

  זה.
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לסיכום, ראה כי התשובה על השאלה אם הטבות לידה היתות לאחד מבי הזוג עקב לידת תאומים בהליך פודקאות 
בחו"ל מבטלות את זכאותו של בן הזוג השי להטבות זהות בשל היותם תא משפחתי אחד, הייתה צריכה להיתן לאחר 

ן, ולא באמצעות הסקה שטחית הובעת מייחודו של הליך פודקאות המבוצע הבחה בין ההטבות השוות על פי תכליותיה
מייים בחו"ל. בחיה לפי סוג ההטבות מצדיקה לטעמו כאמור תוצאה שוה מתוצאת הערעור בכל הוגע -על ידי בי זוג חד

בה יותר את לדמי לידה. לעמדתו, תוצאה זו תואמת את תכליותיהן השוות של ההטבות ואף משרתת בצורה טו
האידאולוגיה המחה את קהילת הלהט"ב ואותו כחברה מודרית. כך, באשר לשתיים משלוש ההטבות, בי הזוג 

מייים יכולים להיות מוכרים כתא משפחתי אחד מבלי שישלמו מחיר כלכלי על הכרה זו. פרשות זו אף מועת, -החד
הומוסקסואלים, היות שהיא מכירה בהבדלים בייהם רק כאשר  להשקפתו, הפליה בין בי זוג הטרוסקסואלים לבי זוג

   ההבחה יוצרת שוי רלווטי, קרי: בהליך הסדרת מעמדם של התיוקות ורישומם.

  . הצעת הסדר ראויד

מייים שקטו הליך פודקאות בחו"ל, והביאו -זוג חד-בפרק זה תמקד בסוגיית דמי הלידה אשר צריכים להיתן לבי
מים בעלי אבות ביולוגיים שוים. איו מתמקדות בזכאות למעק אשפוז ולמעק לידה, היות שכפי שהראיו לעולם תאו

  מייים לבי זוג הטרוסקסואלים. -בפרק הקודם, תכלית הטבות אלו איה מצדיקה את ההבחה בין בי זוג חד

מעמדם של תאומים הולדים בהליך  כאמור, הזכאות הפרדת של בי הזוג להטבת דמי לידה ובעת מהליך הסדרת
פודקאות המשותף לאבות שוים, אשר דורש מכל אחד מן האבות להסדיר את מעמדו ורישום ילדו הביולוגי בפרד. היות 

על כל אחד מן ההורים להוכיח את אבהותו הביולוגית  33שעל פי חוק יתת אזרחות לילדו של אזרח או תושב ישראל,
  באמצעות בדיקת רקמות.

להבדיל מהליכי פודקאות העשים בישראל לפי חוק הפודקאות, אשר מכוחם יתן להורים המיועדים צו הורות 
מייים העשים בחו"ל, צו ההורות לבן -המצהיר על מעמדם כלפי התיוק מיד עם היוולדו, בהליכי פודקאות של בי זוג חד

וג וילדיהם לישראל בכפוף לתאים מסוימים (כלומר, ייתכן שלא הזוג שאיו ההורה הביולוגי יתן לאחר שובם של בי הז
ייתן צו הורות כלל). במילים אחרות, ההלים להסדרת מעמדם של תיוקות הולדים בהליך פודקאות בחו"ל מושתתים על 

     34המודל הגטי בלבד.

גבר ואישה  35בחוקיה ובפסיקותיה, על פי מודל ההורות הגטית, המאומץ במדיות רבות בעולם, ובהן גם מדית ישראל
ההצדקה למעמדם של  36אשר כל אחד מהם תרם מחצית מן המטען הגטי של ילדם, הם שיוגדרו "הוריו המשפטיים".

   37ההורים כהורים, וזכויותיהם וחובותיהם כלפי ילדם, גזרות אפוא מתרומתם הגטית להיווצרותו, וממה בלבד.

טית, חולף זמן עד שהאב הלא ביולוגי זוכה למעמד כלפי ילדו של בן זוגו, אף בשל מתן מלוא המשקל להורות הג
שהשיים היו שותפים מלאים להליך הבאת הילדים לעולם, וקטו הליך זה בכווה מלאה להפוך להורים משותפים לשי 

  38הילדים שעתידים להיוולד להם.

_____________________________________  

  .1952–חוק האזרחות, התשי"ב  33
  ב)."תשע( בישראל וההולדה הפריון ושא של חקיקתית הסדרה לבחית הציבורית הוועדה המלצות הבריאות, משרד  34
) 1פ"ד ז(משפחה חדשה ' הוועדה לאישור הסכמים לשיאת עוברים,  2458/01; בג"ץ 1962–חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב  35

419 ,461 )2002.( 
  ).2012( 566, 553ו  דין ודבריםיחזקאל מרגלית "על קביעת הורות משפטית בהסכמה כמעה לאתגרי קביעת ההורות המשפטית בעת החדשה"   36
  ).1978( 441, 421) 3פ"ד לב( פלוי ' היועץ המשפטי לממשלה, 488/77ע"א   37
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(מראש). דוגמה  ex-anteשר מתן צו הורות משפטי פתרון אפשרי אחד למצב דברים זה הוא ליצור הסדר משפטי המאפ
לבן הזוג שאיו ההורה " מותה" הורות צושל  אפשרית אחת להסדר כאמור היא הסדר המאפשר הוצאה, טרם הלידה,

  צו שישתכלל עם ביצוע הבדיקות הגטיות והוכחת הקשר הגטי של היילוד עם ההורה הגטי.  –הגטי 

במידה רבה יותר ממודל ההורות הגטית, יכולה להתבסס על מודל של הורות הסכמית. דוגמה אפשרית אחרת, הסוטה 
מודל כגון זה הוצע במאמרו של יחזקאל מרגלית, הקורא לבסס את ההורות המשפטית על יסוד ההסכמה, בראש ובראשוה 

של כך להתערבות חיצוית, והם זקקים ב 39במקרים שבהם להורים המיועדים אין אפשרות להביא באופן טבעי ילד לעולם,
על פי מודל זה, הסכמתם וכוותם של פרטים לשמש יחדיו הורים  40מייים הפוים להליך פודקאות.- ובהם בי זוג חד

משפטיים לילד, היתות על ידיהם עוד טרם היוולדו, הן המצדיקות להכיר בהם כהוריו המשפטיים ולגזור מהכרה זו את 
היילוד. מודל זה גורס כי אל לה למדיה להפלות הורים אלו אל מול זוגות הטרוסקסואלים  זכויותיהם וחובותיהם כלפי

המסוגלים להביא ילדים ללא התערבות חיצוית, ולא זו בלבד אלא שיש אף לראות בהסכמתם להפוך להורים, ובתהליך 
  המוציא הסכמה זו מן הכוח אל הפועל, עדות טובה ליכולתם לשמש הורים ראויים.

שתו של מרגלית, על ההורים המיועדים להתקשר בהסכם הורות משפטית שבו יצהירו על רצום ועל כוותם, ויגדירו לגי
במפורש את מארג זכויותיהם וחובותיהם הגזרות מכך עוד בטרם יתחיל הליך הפודקאות. כדי למוע מצב שבו לילד 

ההורים המיועדים יהיו מסוגלים לתפקד באופן אשר יגשים שייוולד יהיו יותר משי הורים משפטיים, ובמטרה להבטיח כי 
יש להעביר את הסכם ההורות לאישורו של גוף אשר יוסמך לכך, כגון בית המשפט  41בצורה הטובה ביותר את טובת הילד,

סף על לעייי משפחה או לחלופין גוף ייעודי שיוקם למטרה זו, בדומה להקמת הוועדה לאישור הסכמים לשיאת עוברים. ו
כך, יש להקים בארץ ובחו"ל מרשם אדמייסטרטיבי שבו יישמרו הסכמי ההורות המשפטיים והמידע הרפואי הוגע להליך, 

  כדי לאפשר מעקב אחר העשה.

בין כך ובין כך, הוצאת צו הורות מראש תביא לידי כך שבמקרה כגון המקרה דן יוכר אוטומטית כל אחד מן האבות 
היילודים (או למצער שיהם יוכרו מיד כהורים מעת הלידה בכפוף להוכחה לאחר מכן של הקשר  כהורה המשפטי של שי

_____________________________________  
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  . 571בעמ' 
 בין. חלופיים מודלים ולהציע המשפטית ההורות קביעתב הגטי המודל של יעילותו על לחלוק רבים מלומדים הובילו, לעיל מיו שרא החסרוות  
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הולדה ואוטוומיה אישית: זהות ואידיבידואציה ביחס ועם זוהר  ראו .הילד עם ביחסיו ההורה תפקוד של פוקציה יתהמשפט ההורות בקביעת
  ).1990(האויברסיטה העברית בירושלים,  30, 27ההורות 

המדיה באוטוומיה של יוסי גרין "התערבות  . ראוהילד טובת עם המיטיבים שיקולים על המשפטית ההורות את המבסס מודל הוצע לחלופין  
 ביכולתו אשר ההורה כי הקביעה דרך על )2014( 113, 86ט  מאזי משפט ישראל"-התא המשפחתי: בין הזכות להורות לבין ערכיה של מדית

 את גלמז הציעו, זפרן רות ובהם, אחרים מלומדים .117שם, בעמוד  .שלו המשפטי כהורה יוכר הילד טובת את ביותר הטובה בצורה להגשים
 מן אחד כל של בכוחו שאין בכך ההכרה רקע על וזאת, המשפטית ההורות לקביעת ואחיד קוהרטי מודל לגבש במטרה יםמודלה כל יתרוות
רות זפרן "שיח היחסים כתשתית להכרעה ראו . המשפטית ההורות לקביעת בוגע הדילמות מכלול את לבדו לפתור כיום הקיימים המודלים

, ארה בן פתלי וחה וה משפט, חברה ותרבותמסדרת ( 605 משפטים על האהבה "מספר הערות על דאגה וצדק –שפחה בסוגיות מתחום המ
 .)20015עורכות, 

 לפסק דיה של השופטת פרוקצ'יה. 12, פס' 14לעיל ה"ש דוברין,  עיין  39
  .597, בעמ' 36לעיל ה"ש , מרגלית  40
 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 17 'ס  41
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הגטי של היילודים לאחד ההורים). בכך יתאפשר לבי הזוג לבחור אחד משיהם, והוא יסדיר את הליך רישומם ואזרחותם 
  של היילודים למען שיהם.

ת הלידה היתת על פי חוק, תוכר זכאותו של בן זוג זה בלבד לקבל במצב דברים זה יצל רק אחד מבי הזוג את חופש
דמי לידה על פי חוק, ותתאפשר הכרה בבי הזוג כתא משפחתי אחד כטעת המוסד לביטוח לאומי. דגיש כי בפסיקה 

פיכך עיקר ל 42מייים, זה לילדו של זה.- הישראלית אין מיעה עקרוית להעיק בדיעבד צו הורות משפטית לבי זוג חד
השיוי המוצע הוא במועד העקת צו ההורות, שכן לדעתו מתן צו הורות מראש יקל במידה רבה את הליך הפודקאות של 

מייים בחו"ל, ואף יעלה בקה אחד עם תכלית הוראות חוק הביטוח הלאומי בדבר הזכאות לדמי לידה, שכן הוא ישווה - חד
  ל הורים הטרוסקסואלים ויאפשר לראות גם בהם תא משפחתי אחד.מייים למעמדם ש-את מעמדם של הורים חד

פתרון אפשרי וסף, אם לא תאומץ ההצעה להעיק צו הורות משפטית מראש, הוא להמשיך במגמת ההתאמה של 
הוראות חוק הביטוח הלאומי לשיוי במוסד המשפחה המסורתית כפי שעשה בחוזרי המכ"ל שהוזכרו לעיל, ולעגן במפורש 

ק (או בחוזר) את הקביעה כי תוכר זכאותו של כל אחד מבי הזוג לדמי לידה, עקב כך שאלץ לשהות בחופשת לידה בחו
  בפרד מבן זוגו, וזאת על רקע דרישת המדיה להסדיר את הליך הרישום של ילדו באופן יחידי.

ן הראוי ביותר. ראשית, פתרון זה או סבורות כי הפתרון הראשון, קרי: העקת צו הורות משפטית מראש, הוא הפתרו
מייים בחו"ל, וייתר את הצורך בשהייה ממושכת של שי בי הזוג, -ייעל במידה יכרת את הליך הפודקאות של זוגות חד

המובילה לאובדן ימי עבודה רבים. שית, פתרון זה משרת הן את האיטרס של המוסד לביטוח לאומי להימע מלתת "כפל 
מייים מחשש להפליית בי זוג הטרוסקסואלים, הן את האיטרס הרחב של קהילת הלהט"ב השואפת -ג חדהטבות" לבי זו
מייות יוכרו כתא משפחתי שווה זכויות. כך, באמצעות פתרון זה יוגשמו בצורה הטובה ביותר הזכות להורות -שמשפחות חד

   43חוקתי.והזכות לחיי משפחה אשר הוכרו זה מכבר כזכויות יסוד בעלות מעמד 

  סיכום

מייים, אשר קטו -סוגיית הזכאות להטבות לידה מכוח חוק הביטוח הלאומי, וזאת בוגע לבי זוג חד במאמר זה בחו את
  הליך פודקאות בחו"ל והביאו לעולם תאומים בעלי אבות ביולוגיים שוים.

אלצים לפות להליך פודקאות בחו"ל.  מייים אים יכולים לקוט הליך פודקאות בישראל, הם- הואיל ובי זוג חד
בתום הלידה, הוראות הדין הישראלי קובעות פרוצדורה סבוכה להסדרת מעמדם ואזרחותם של היילודים, המאלצת כל 
אחד מבי הזוג להסדיר את מעמדו של בו בפרד מבן זוגו, וזאת בהתבסס על מודל ההורות הגטית, המכיר רק בהורותו 

  ביולוגי.המשפטית של האב ה

לאחר בחית התכליות השוות של ההטבות הסוציאליות היתות בשל לידה, מצאו כי לעיין מעק האשפוז ומעק 
הלידה, אין כל הצדקה לראות בבי הזוג הורים יחידיים, ועל כן יש להעיק רק לאחד מהם את ההטבה בגין לידת תאומים. 

יו כי כל פרשות אחרת בוגע להטבות אלו מפלה שלא בצדק בי זוג יתרה מזו, באמצעות פייה לתכליות החוק הרא
דה מייים לעומת זוגות הטרוסקסואלים ולהפך. בכך דעתו עולה בקה אחד עם קביעותיו של בית הדין הארצי לעבו- חד

  כמתואר לעיל.

_____________________________________  

 ). 28.1.2014(פורסם בבו,  מגד ' משרד הפים-ממט 566/11בג"ץ   42
לעיל,  15, ראו ה"ש עדאלהץ ); בג"2013( 45– 41, 37–25, 13טז  משפט ועסקיםאהרן ברק "חוקת המשפחה: היבטים חוקתיים של דיי המשפחה"   43

  ).2002( 445 ,419) 1פ"ד ז( משפחה חדשה ' הוועדה לאישור הסכמים לשיאת עוברים, 2458/01; בג"ץ 681בעמ' 
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כרה בבי הזוג כהורים להבדיל ממעק האשפוז וממעק הלידה, טעו כי תכלית קביעת הזכאות לדמי לידה מצדיקה ה
  יחידיים, וזאת לוכח שלילת האפשרות לבחור אחד מהם שיממש את הזכות היתת מכוח החוק לחופשת לידה.

על רקע זה הצעו שתי חלופות לפתרון הקושי העולה בסוגיית דמי הלידה. על פי החלופה הראשוה, יש לאמץ הסדר 
את מעמדו של כל אחד מבי הזוג כלפי שי היילודים עוד טרם הלידה, משפטי שיאפשר הוצאת צו הורות משפטית שיעגן 

ובכך יתאפשר לבי הזוג לבחור אחד מהם שיבצע את הליך הרישום והסדרת מעמדם של היילודים ויממש בדרך זו את 
  חופשת הלידה, ובן הזוג האחר יוכל לשוב לעבודתו.

ת הליך הרישום בחו"ל, עולה בקה אחד עם האיטרס של לעמדתו, מודל זה הוא הראוי ביותר, שכן הוא מייעל א
מייים, ואף -המוסד לביטוח לאומי להימע מ"כפל הטבות" המפלה לטעתם זוגות הטרוסקסואלים לעומת זוגות חד

  מתיישב עם זכותם של חברי הקהילה הגאה לקבל זכות שווה להורות ולחיי משפחה.

ום וההסדרה של מעמד היילודים ייוותר במתכותו הוכחית, יש לתקן את על פי החלופה השייה, ובהחה שהליך הריש
הוראות חוק הביטוח הלאומי בדבר הזכאות לדמי לידה (בין במפורש בחוק ובין באמצעות חוזר כפי שעשה עד עתה) באופן 

ורואה בכל אב הורה המכיר בדרישות הדין הישראלי המחייב כל אחד מן האבות לבצע את הליך הרישום בפרד מבן זוגו, 
  יחידי, ובכך איו מותיר ברירה בידו אלא לשהות בחופשת לידה כדי להסדיר את מעמד ילדו.
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