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  __________________. 1    : בעניין
      2 ._________________  

  
  המבקשות        ד עירא עדן"כ עוה"י ב"ע      

  
  

  נ ג ד          
  

        
  משרד העבודה והרווחה -ש "היועהמ

  
  המשיב        ד ענת בר אילן"כ עוה"י ב"ע      

  
  

  
  החלטה

  
  

, 1962-ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 28י סעיף "עפ ,בפני בקשת המבקשות. א

  .בקשת האחרתלמנות כל אחת מהן כאפוטרופא נוספת על ילדיה של המ

  

  :ואלה נסיבות הבקשה

  

מאז חודש יולי , מנהלות חיים משותפים ומקיימות בית משותף ______________ _, המבקשות. ב

1989.   
בו הצהירו על רצונן לחיות יחד ולחלוק את , חתמו המבקשות על הסכם לחיים משותפים 23/2/92ביום  

   .כל רכושן
רכושן הינו בבעלותן המשותפת וכל ענייניהם הכספיים , המבקשות חיים משותפים בפועל מנהלות 

  .לרבות חשבונות בנק משותפים, מנוהלים יחדיו
  .והוסיפה את שם משפחתה של רעותה לשמה, את שם משפחתה, כל אחת מהן, המבקשות שינו 
  .ומת זרע אנונימיתבאמצעות תר, החליטו המבקשות להביא ילדים לעולם, במסגרת חייהן המשותפים 
  :כך נולדו למבקשות שלושה ילדים 
  )._______בנה של ( 2/3/91יליד , ____________ 
  )._______בנה של ( 28/7/94יליד , ____________ 
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  ). __________בנה של ( 24/2/97יליד , ___________ 

   

  .מורתן המשותפת של המבקשותנמצאים מאז לידתם במש, שלושת הקטינים.  ג 
וללא כל רלוונטיות , תוך שיתוף פעולה מלא, לטענת המבקשות מגדלות המבקשות את הקטינים 

  .לעובדת קיומו או העדרו של קשר ביולוגי
התחייבה כל אחת מהמבקשות כלפי , בהסכם לחיים משותפים אשר נכרת ביניהן, לטענת המבקשות 

  .21ונותיהם עד הגיעם לגיל לרבות אחריות משותפת למז, הילדים
וציוו זו על זו לדאוג מנכסי , בהן ציוותה כל אחת מהן את רכושה לרעותה, כן ערכו המבקשות צוואות 

  .העזבון לכלכלת הקטינים וצרכיהם
  .מתייחסים שלושת הקטינים למבקשות כאל אמהותיהן לכל דבר ועניין, לטענת המבקשות 

   

ת טובתם של הקטינים ליתן עיגון משפטי ליחסים הקיימים מחייב, בנסיבות אלה, לטענת המבקשות 

על כל , י הטלת מערכת של חובות וזכויות משפטיות"ע, בין המבקשות ובינן לבין עצמן, בפועל כיום

של כל אחת , וזאת באמצעות מתן צו אימוץ, אחת מהמבקשות כלפי הילדים שילדה רעותה

  .מהמבקשות כלפי ילדיה של רעותה
י המבקשות להכפיף היחסים שביניהן לילדיהן להוראות חוק הכשרות המשפטית "כן הוגשה בקשה ע 

  .ולמנות כל אחת מהמבקשות כאפוטרופא נוספת על הילדים שילדה רעותה, והאפוטרופסות

   

  .כאמור, בפני בית משפט זה תלויה ועומדת בקשת המבקשות למתן צווי אימוץ 

   

  בקשה למינויין של כל אחת מהמבקשות כאפוטרופא , ורעניינה כאמ, בקשה זו שבפני. ד 

  .נוספת לקטינים שנולדו למבקשת השנייה      
מפרט את מצבם , פקידת סעד לסדרי דין, פנינה ויטלי' י הגב"ערוך ע, 23/12/98תסקיר שנתקבל ביום  

  .של הקטינים ותפקודן של המבקשות
והתרשמותה של , נורמטיבית לכל דבר התסקיר מלמד כי משפחתן של המבקשות מתנהלת כמשפחה 

ונראה כי שתיהן יחד מספקות את , פקידת הסעד היא כי לילדים קשר קרוב לכל אחת מהמבקשות

בקשתן של , לדעת פקידת הסעד .צרכיהם הפיזיים והרגשיים של הקטינים תוך אחריות משותפת

שת מאורח חייהן הינה סבירה ומתבק, המבקשות להתמנות כאפוטרופסיות אחת לילדי רעותה

  .בפועל
ועובדה , לא קיימת ממילא דמות אב לקטינים, מאחר ששלושת הקטינים נולדו מתרומת זרע אנונימית 

  .לדמות הקרובה ביותר והמתאימה ביותר לאפוטרופסות" השניה"זו הופכת את האם 

   

ינויין של למ, לאור ממצאי התסקיר, ש את הסכמתה"כ היועמ"הביעה ב 5/1/99בדיון שהתקיים ביום  

  .כל אחת מהמבקשות כאפוטרופא נוספת לילדים שנולדו לרעותה
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  :מוחלט כדלהלן, אשר על כן ובהסכמת הצדדים. ה 

   

  כאפוטרופא נוספת על גופו ורכושו של הקטין   ____________' אני ממנה את הגב. א 

  .28/7/94יליד , _____________     

   

  כאפוטרופא נוספת על גופו ורכושו של _____________ ' אני ממנה את הגב. ב 

יליד , _______________ ועל גופו ורכושו של הקטין, 2/3/91יליד , _____________ הקטין      

24/2/97.  

   

  .    כ המבקשות ימציא צווים פורמאליים"ב.  ג 
  

  

  .בהעדר הצדדים,                                                               , ניתנה היום

  
  
  

                                            
  שופטת , יהודית שטופמן

           סגן נשיא            


