הכנסת התשעה-עשר
הצעת חוק

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון -הורן של קטין( ,התש"ד2014 -

תיקון סעיף 14

.1

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב – ,1962בסעיף ,14
האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
הוֹרן – "1הוא בגיר המגדל ילד במסגרת משפחתית מלאה ומשמש
")ב(" " ָ
בפועל כאפוטרופוס הטבעי של הילד

דברי הסבר
החוק הישראלי מכיר באפוטרופוס הטבעי של קטין ,כהורה הטבעי וההורה המגדל בפועל,
אלא אם אירע אסון והוא איננו עוד בין החיים .בפועל יכול וקטין יאומץ על ידי הורה
וההורה המאמץ יזכה למעמד שווה להורה שהוא אפוטרופוס הטבעי.
בשנים האחרונות חל שינוי מבני של התא המשפחתי ונוצרו משפחות חדשות בהן ישנם
שני הורים אפוטרופוסים טבעיים של קטין ומבוגר נוסף המתפקד כהורה לכל דבר ועניין.
כך במשפחות של הורים גרושים כאשר הקטין גדל אצל אחד ההורים ובן זוגו וכך
במסגרת משפחות חדשות בהן ההורים אינם בני זוג ומעולם לא היו ולכל אחד מהם
זוגיות אחרת בה בן הזוג איננו הורה טבעי של הילד ,אולם מגדל אותו בפועל לפחות
מחצית מימות השנה.
במקרים המתוארים לעיל ,אין ההורה הנוסף יכול לזכות במעמד של הורה בשל השיטה
המשפטית המקבלת זוג הורים בלבד.
בתי המשפט הטיבו לפסוק במהלך השנים כי גם בני זוג מאותו מין ,יכולים להיות שני
ההורים המגדלים בהעדר הורה טבעי אחר וזאת על דרך האימוץ או בצו הורות פסקתי.
מכאן שהשיטה המשפטית הנוהגת כבר מכירה באפשרות שהורה שאיננו הורה ביולוגי
1

בספטמבר  2013הציעה עו"ד אירית רוזנבלום לאקדמיה ללשון העברית ,לאמץ את המילה הורן.
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יכול להיות הורה  ,אלא שאיננה מאפשרת נוכחותם של שלושה הורים .כדי לאפשר
הסדרה חוקית מלאה של נושא זה ונוכח העובדה ,שמספר הילדים הגדלים במסגרת תלת
3

הורית מגיע היום לכ  18,000 -ילדים נוצר הצורך המעשי להעניק מעמד להורה השלישי,
ה"הורן" ולקבוע שאף הוא יזכה בסמכויות הוריות מלאות או חלקיות.
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בפברואר  2008קבע היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז כי המונח" בן זוג "בחוק האימוץ כולל גם בני זוג מאותו המין.
הקביעה נעשתה לאחר דיון שקיים בנושא לבקשת משרד הרווחה ,על מנת לבחון את עמדת המדינה בנושא בעקבות
ההתפתחויות בפסקי דין שונים בעניין זה ובמיוחד בעקבות "ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה"
עיבוד נתונים של ארגון משפחה חדשה )ע"ר(.
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