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  *עו"ד דורון אפיק/  ? ...ומה אם לילד היו שלושה הוריםצו הורות משולש? 

 –הוריו הגטיים של הילד, להירשם בישראל כהורים על פי דין הדרך להורים, שאים  או"צו הורות פסיקתי" ה

הליך משפטי חשוב שמאפשר גם לזוגות חד מייים להיות מוכרים שיהם כהוריו של הקטין.  אך מה קורה כאשר 

 ?על פי חוק מבקש להירשם כהורה?  האם יכולים להיות לילד שלושה הורים השיגם ההורה הגטי 

באותו מקרה   .2019ובר, זו בדיוק השאלה שעלתה בפסק דין שיתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בסוף אוקט

עם  "הורות משותפת"אחת מהן התקשרה בהסכם כששתי בות זוג שואות ביקשו להרחיב את התא המשפחתי 

הוסדרה דרך גידול  .  בהסכםבית המשפט לעייי משפחהבאשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין  ,חבר ילדות שלה

בת זוגתה תהיה חלק כי כוות הצדדים היא כי שהאם במערכת זוגית ו כי ידוע לצדדים ואף רשם במפורש יםהקטי

.  שי הילדים שולדו רשמו כילדיהם של שי ההורים ושיוולד יםמהמארג המשפחתי וקבלת ההחלטות על הקטי

וספת, באופן התואם גם את האופן בו הילדים ֵאם כהֵאם של הגטיים ואז ביקשו בות הזוג לרשום גם את בת הזוג 

  האב התגד לכך.  .רואים את שתיהן

יתן  2012בשת מחוץ לישראל, רק הכיר בית המשפט העליון בישראל באימוץ שאושר  2000 כבר בשתבעוד ש

צו לפיו בית המשפט הכיר בשתי בות זוג שחיו יחדיו כאמהות של ילד,  –לראשוה "צו הורות פסיקתי" בישראל 

בתחילת .  ייתה הֵאם הגטית בעלת הביצית והשייה הֵאם הפיזיולוגית ששאה את ההיריוןאחת מהן הרק למרות ש

הורות משותפת במקרה של הליכי פודקאות שעשו מחוץ גם  בישראל בית המשפט העליוןהוכרה ב 2014שת 

שבי הזוג הם תושבי  למשל ייתן רק כשהוא לטובת הילד ובין יתר התאים דרש פסיקתי צו הורותלישראל.  

לפי שערכו "הסכם הורות"; הסכם ההורות חודשים לפחות  18משך שים לפחות, מצאים בזוגיות  21בי  ישראל

לבית המשפט שיקול דעת גם כאשר    .הלידהיום מ 90לא חלפו הבקשה  עד הגשתערך טרם ביצוע הליכי ההפריה; ו

  .אך ימצאו אידיקציות אחרות לטיב הקשר שבין הצדדים וטובת הקטיים תאים אלה לא מתקיימים במלואם

לושה רוצים להירשם כהורי הקטין?  להבדיל מהמצב בקליפוריה, ארצות הברית, למשל, בוגע למצב בו שמה אך 

להכיר ביותר משי הורים לילד אם הכרה בתא הורי זוגי בלבד תהא מזיקה מוסמכים בתי המשפט בו החוק קובע ש

יכול להיות מוכר י בן זוג של ההורה הביולוגשגם  ךכ 2016באוטריו, קדה, שם תוקן החוק בשת למשל , או לילד

אין חוק המאפשר זאת ולהיפך, חוקים רבים העוסקים בזכויות הורים (או בצורך באישור כהורה של קטין, בישראל 

יתוק הקשר בין ההורים הביולוגיים דרש כדי לאמץ קטין  .  עוד,של הורים) מתייחסים להורים כשיים בלבד

, לא כדי לאפשר הכרה ביותר משי הורים 2018 בתחילתהצעת חוק שהוגשה גם ו לקטין קודם למתן צו האימוץ

  לקטין יכולים להיות רק שי הורים.עד שלא יתוקן החוק, מסיבות אלה ואחרות קבע בית המשפט ש  .צלחה

זכויות ירושה והורשה, ל בעוד שההבדל ראה סמטי, להורות קיימות משמעויות משפטיות רבות, לרבות בכל הוגע

אולי אף סוגיות מורכבות אחרות ולהחלטות הוגעות לקטין בוגע זכויות כלכליות הובעות מהקשר ההורי, זכויות 

ביצוע הליך פודקאות בחו"ל, מסיבה זו ראה שקיימים יתרוות לבמקרה ששיים משלושת ההורים פרדים.   

כדאי להיות מלווים מתחילת הליך הפודקאות בעורך דין ישראלי אולם גם בו יש להקפיד על התהלות כוה ו

הורים המיועדים את הסכם השיתוף, יחה את עורך הדין הזר במדית הלידה על המסמכים שיערוך עבור ה

הדרשים עבור ההליך בישראל (ורצוי שעורך הדין הישראלי יהיה מוסמך גם בארצות הברית, למשל, ככל שמדובר 

רוח.   אזהאת הליך צו ההורות ו בישראל בהליך פודקאות באחת ממדיות ארצות הברית) ולסיום יבצע

                                                 
) המתמקד www.afiklaw.comהיו וטריון ועורך דין המוסמך בישראל וביו יורק והוא השותף המהל של משרד אפיק ושות' (דורון אפיק  עו"ד *
שה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי דיי חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכיהפקות באוסטרליה, ב

באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב  Executive MBAמומחיותו, לרבות במסגרת תואר מהל עסקים 
אין בסקירה כללית זו אליות ובילאומיות. מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכאמן באמויות ישר סכסוכים בילאומיים

לפרטים וספים:  משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.
 @afiklaw.comafiklaw., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03
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A triple parental order?  And what if the child had three parents...?  /Doron Afik, Esq.*  

A “parental order” is the way for parents, who are not the child's genetic parents, to register in Israel 
as parents by law - an important legal process that also allows same-sex couples to be both recognized 
as the minor's parents. But what happens when the other genetic parent wishes to be recorded as a 
parent? Can a child have three legal parents? 

That is exactly the question decided in a case before the Central District Court in Israel in late October, 2019, 
where married female spouses sought to expand their family unit and one entered with a childhood friend a 
“joint parenting” agreement which was also approved by the Family Court and received the status of a Court 
verdict. The agreement set the manner in which the minors will be raised and even explicitly stated that the 
mother is in a spousal relationship and that it is the parties’ intent that the mother’s life partner will be part 
of the family fabric and decision-making on the minors to be born. Two children were born and recorded as 
children of the two genetic parents and then the mother and her spouse sought to record the spouse as another 
mother, in a way that was also in accordance with the way the children see them both.  The father opposed. 

Although as year 2000, the Israeli Supreme Court recognized an adoption approved outside of Israel, only 
in 2012 a Court issued a "parental order" - an order whereby the Court recognized as parents two spouses 
who lived together as the child’s mothers, where one was the genetic mother who produced the egg and 
the other carried the pregnancy. In the beginning of 2014 the Supreme Court also recognized joint 
parenting in the case of surrogacy procedures performed outside Israel. A parental order will only be 
issued when it is in the best interests of the child and, among other conditions, it is required that the couple 
are Israeli residents of at least 21 years of age, have been in a relationship for at least 18 months before 
entering into a "parenting agreement"; The parenting agreement was made before the fertilization 
procedures were carried out; and the process for parental order was initiated within 90 days from the date 
of birth. The Court has discretion even when these conditions are not fully met, but there are other 
indications for the connection between the parties and the best interest of the minors.  

But what about a case where three wish to be recorded as the minor's parents? Unlike the state of 
California, USA, for example, where the law empowers Courts to recognize more than two parents 
of a child if recognition of a parental cell of two is detrimental to the child, or in Ontario, Canada, 
where the law was amended in 2016 to enable recording of the spouse of a biological parent as a 
parent, in Israel there is no law allowing this and to the contrary, many laws dealing with parental 
rights (or the need for parental approval) refer to the existence of only two parents.  Moreover, in 
order to adopt a minor the law requires disconnecting the parental linkage between the biological 
parents and the minor prior to granting the adoption order and a bill filed at the Knesset in early 2018 
to allow recognition of more than two parents was not passed. For these and other reasons, the Court 
held that until the legislator changes the law, a minor can have no more than two legal parents. 

While the difference may seem semantic, parenting has many legal meanings, including regarding 
testation and inheritance rights, financial rights arising from the parental context, rights regarding 
decisions as to the minor and even more complex issues in case two of the three parents separate. For 
this reason, there appear to be benefits to performing a surrogacy procedures outside of Israel, 
although even then it is recommended to be accompanied by the Israeli lawyer who will later file the 
motion for the parental order and do so as early as the commencement of the surrogacy procedure.  
That Israeli lawyer will draft the parenting agreement, instruct the lawyer in the jurisdiction of birth 
as to the documents required for the process in Israel (and for this purpose it is recommended that the 
Israeli lawyer will also be admitted in the U.S, for example, if a U.S. surrogacy is sought) and will 
finally deal with the parental order motion and the motion for citizenship of the child in Israel.  

                                                 
 *Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik 
& Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers 
and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on Australian IPO’s, international transactions, 
including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative 
disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator.   For additional details:  +972-3-
6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


