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כניסת עידן האבהות ההומוסקסואלית בארץ  •
 .למרות הגישה הפטריארכלית המושרשת, ובעולם

 :מועט -המחקר  

השפעה על התפתחות הילדים בהשוואה  •
 .  נחקר לרוב–" נורמה"ל

 חווית האבהות והתפקוד של הגברים כהורים•

 מדיניות  + חברתיים , היבטים סביבתיים•

שינויים חברתיים ומשפטיים המתרבים בישראל  •
 ובעולם



לבחון את חווית האבהות של גברים שבחרו לממש  •

 .את הורותם באמצעות פונדקאות

 

 :  המחקר שואף לשתי תרומות עיקריות

 ברמה התיאורטית  •

 אתנוגרפית-ברמה האמפירית•

חלופה לגיטימית הן בציבור   -ברמת החברתית•

 הרחב והן בקרב קהילת ההומוסקסואלים



מהן ההשלכות והמשמעות של פנייה לפונדקאות  •

עבורם ועבור סביבתם  , בקרב זוגות הומוסקסואלים

? 
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נשואים או )גברים ישראליים הומוסקסואלים  12•

אשר עברו הליך פונדקאות  ( ידועים בציבור

 .ב או בהודו"בארה
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 תצפיות+ ראיונות מובנים למחצה : גישה איכותנית•

 מחפש מגוון ושונות•

 (.  מוצא, חברתית, כלכלית, פונדקאות)דגימה מכוונת  •

 

 :המרואיינים נבחרו באמצעות שתי שיטות

 כדור שלג •

 י גורם שלישי"סיוע ע•
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 (לא מתאפשר)משפחה אומנת •

 (2002, שקד&  בומבך)מודל בעיתי  -"הורות משותפת"•

 (לא מתאפשר)אימוץ בינלאומי •

 -ב"ארה/פונדקאות בהודו •

 .האופציה היחידה לזוגות גברים חד מיניים כיום   

 



מתרחשת  ( SURROGACY)ידי פונדקאית -לידה על

כאשר קיים הסכם שהאישה הנושאת את ההריון  

 .לא תגדל את הילד

 :נחלקת לשני סוגים עיקריים

 "  פונדקאות חלקית"•

 "פונדקאות מלאה"•



חוק הסכמים  "התקבל בכנסת  1996בחודש מרץ •
 ".  לנשיאת עוברים

 

 ראשון בעולם•

 

בקשות לאישורים ונולדו   815הוגשו לוועדה  2011עד •
 .תינוקות בעקבות הליכי פונדקאות בישראל 392

 



 אופן ההתקשרות עם הפונדקאית  •

 :  שלושה צדדים  

זוג אבות הומוסקסואליים 

תורמת ביצית 

פונדקאית 

 ב מול מדינות אסיה"מדינות בארה•







-החופש הגדול יותר שיש לגייז לבחור באי•

 בהשוואה לזוגות סטרייטים  , הורות

 
"  החופשיות"למה להרוס את ( אגב יש גם גייז ישראלים שחושבים כך)הם אמרו "•

את הנוחות שלך להתעסק רק במה שאתה רוצה ומתי  , העושר הכלכלי, שלך

אנחנו  " , אפילו אמרו( האירופאים)הם , מה שעם ילדים לא תוכל לעשות, שתרצה

הופכים ( הישראלים)אתם , בשביל זה אנחנו קיימים זה חלק מהמהות, גייז
 !".זה משעמם לחיות כך? למה, לסטריטים

 

 



בישראל היקף התופעה  נרחב במיוחד בהשוואה  •

 .לעולם

 נורמטיביות  -קהילות הומוסקסואליות כנגד ההטרו•

   .כניעה לנורמות חברתיות דיכאניות•

ביטוי של השתתפות חברתית כמו גם של מימוש עצמי •

 (.שיעור פריון גדול)



בירוקרטיה המקשה על תושביה שלה בכול הקשור לפונדקאות    •
 ל"בחו

 'סוג ב –במדינה שלך " זר"הרגשה שאתה   •

 בירוקרטיה מפותלת של מדינת ישראל לאזרחיה•

 חוסר יכולת לאמץ ילדים בארץ •

קושי שהמדינה מערימה על זוגות חד מיניים בנושא אימוץ האב   •
 .הלא ביולוגי



 :לחקיקה בארץ השלכות מורכבות ומכבידות

 גיור ורישום ילדים כיהודים•

 חוויית ההיריון ממרחק  •

ברוב המקרים נטול זכויות רפואיות  , התינוק בלידתו•

 .וסוציאליות עד תום הליכים של הסדרת אזרחותו

     -משרד הפנים אינו מכיר במסמכי המדינה הזרה•

גם במקרים בהם המדינה בה נולד הילד מכירה בשני          

 .המיועדים כהוריו החוקייםההורים 

 



 ₪   130,000-200,000: בהודו•

 ₪ 400,000-600,000ב "בארה•

 

,  פגיה, עורכי דין, דרכונים, מחייה, לינה, טיסות+ 

 .שהות בבית החולים, תרופות

 

 



החברה ההטרוסקסואלית אינה מקבלת , מצד אחד•

משום , זוגיות הומוסקסואלית כמוסד חברתי קביל

נדרשת אימא , שכאשר מביאים ילדים לעולם

ניתן לזהות  , מצד שני(. 2007, פטישי)בתמונה 

לחץ כלפי זוג הומוסקסואלי שהתחתן להביא ילדים  

כפי שקיים כלפי זוג הטרוסקסואלי  , לעולם
 .שהתחתן

 



 התלבטות בעקבות לחץ משפחתי•

 

 :הבחירה שלא ללכת בדרך של הורות משותפת •

 משמש כספונסר -האב. 1     

 חוסר תקשורת עם האימא.  2    

 אי אפשרות להכניס צלע שלישית לזוגיות. 3    

 ל"כפי שהם לא יעשו הנ -שיקוף לזוגות סטרייטים. 4    

 



 אין חשיבות לגנטיקה -רצון למשפחה•

 : פקטור הגיל •

 פונדקאות כפולה -"מבוגר"שני האבות הגיעו לגיל . 1

 .פער גילאים בין שני האבות.  2

מחזיק בכסף מחליט / שמממן  מי":כלכליפקטור •
 ".בהחלטה זו

 



 (מהיציאה מהארון)חששות המשפחה •

 :התקרבות מעורבת בקשיים •

 חשש  /הפחד של הסבים והסבתות מה יגידו במשפחה הקרובה    

 התקרבות הדרגתית•

 נורמליזציה שילדים עושים להורי האבות•

 (ילדים כגורם מקרב(הקבלה של המשפחה •

 (בייחוד במשפחות דתיות)קבלה לאחר נידוי •

 התקרבות ביחסים -יחסים עם קרובי המשפחה  •

 



 

 

 מעורבות כלכלית בהליך הפונדקאות   -•

ל עם "בזמן שהותם בחו-מעורבות הקרובים -•
 הילדים

משני  -עזרה מהמשפחה הקרובה בגידול הילדים -•
 (  המשפחה הגנטית והלא)הצדדים 

 



 :שינוי עמדות הסביבה /התקרבות הדרגתית* •

על היותך  ( החברה הסטריטית ישראלית" )סולחים לך. "1•

הסתכלות מזוית שונה עליך  . )ומקבלים אותך כהורה -הומו
 (  כבן אדם

 שבירת הדימוי ההולל על הקהילה ההומוסקסואלית. 2•

 הסרת הספק*•

 

 



חוסר קבלה כמשפחה או זוג נורמטיבי כמו כול זוג הטרו  •
 :אחר 

של זוגות הטרוסקסואלים להסביר  ( הבורות)הפחד . 1•
 .אבות 2עם  אמאלילדם על משפחה ללא 

  -של משפחות הטרוסקסואליות הפטריאכליתהגישה . 2•
 .  ואבא  אמאהנורמה המקובלת שילד צריך לגדול עם 

 התקרבות הדרגתית  / היווצרות קשרים חדשים•

בין האבות הגאים למשפחות  )יחסים שהתהדקו •
 (  הסטריטיות

 



,  מחקרים רבים מצביעים על כך שהסטיגמות•

הדעות הקדומות וההומופוביה עדיין  , הסטריאוטיפים

   הטיפולירווחים בקרב אנשי מקצוע רבים מהתחום 

    Golombok & Treska, 2010; Gross, 2006); 2008, פטישי-אורן)

קיימת חשיבות לכך שאנשי המקצוע במקצועות הבריאות  

יכירו מאפיינים ייחודים אלה בבואם לטפל במשפחות  

וזאת כדי לשפר , שבראשן עומד זוג גברים הומוסקסואלים

את חוויית הטיפול ואת הטיפול עצמו במשפחות אלה  

 .במיוחד לאחר השלמת הליך פונדקאות, ובילדיהן




