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רקע

בעשורים האחרונים עובר העולם המערבי שינויים תודעתיים רבים. חלקם 

להתקדמות  קשורים  חלקם  והתקשורתית,  הדיגיטלית  מהמהפכה  נובעים 

ועוד.  לגלובליזציה  חלקם  החיים,  תוחלת  ולהתארכות  הרפואה  בתחום 

לא תמיד ניתן לצפות לאן שינויים תודעתיים אלה יובילו וכן לא ברור אלו 

יום רק אפיזודה חולפת. מבין  יהוו בסופו של  ואלו  יישארו אתנו  מביניהם 

שינויים תודעתיים אלה, אחד השינויים הדרמטיים ביותר – בעולם המערבי 

המונוגמית  המשפחה  על  הערעור  הוא   – בפרט  ישראל  ובמדינת  בכלל 

המבוססת על זוגיות בין איש ואישה ועל נאמנותם ההדדית. ערעור זה הוא 

פועל יוצא של פעילותם של שתי תנועות: האחת תנועת הלהט"ב והשניה 

"הגל  שמכונה  מה  עם  מזוהים  האחרונים  רדיקליים.  פמיניסטיים  ארגונים 

השלישי" של הפמיניזם, השואף לדקונסטרוקציה )פירוקה( של המשפחה 

ה"פטריארכלית" בכלל ושל הקשר בין איש ואישה בפרט. חלק גדול מהנשים 

המובילות בזרם זה אף דוגלות במה שמכונה "לסביּות פוליטית".

אמנת המשפחה
יהדות על סדר היום

כתיבה: ד"ר מאיר סידלר
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ידי  על  רבה  במידה  ממומנים  השונים  ארגוניהם  על  הנ"ל  התנועות  שתי 

הישראלית.  הציבוריות  על  באמצעותם  להשפיע  המבקשים  בחו"ל  גופים 

חלק מהם מתוקצבים בנוסף גם על ידי משרדי ממשלה שונים, כלומר על 

ידי משלם המיסים הישראלי.

פמיניסטיים  וארגונים  להט"ב  ארגוני   – אלו  תנועות  שתי  של  הנרטיב  לפי 

איש  בין  בלעדית  זוגיות  על  המבוססת  המונוגמית,  המשפחה   – רדיקליים 

ואישה היא מודל שפג תוקפו. נעשה מאמץ להציג תמונה עגומה ככל האפשר 

של המשפחה. מגמה זו חותרת, במסווה של הגנה על זכויות הפרט, לבניית 

חברה חדשה שגרעין היסודי שלה לא יהיה יותר המשפחה המונוגמית אלא 

מגוון ווריאנטים של "משפחה היברידית" שאינה מבוססת דווקא על אב ואם 

ביולוגיים. 

התעלמות מיסודות אידיאולוגיים אלה העומדים בבסיס המהפכה האנטי-

משפחתית כמוה כהטמנת הראש בחול. מיותר לציין שיסודות אידיאולוגיים 

אלה מנוגדים למסורת היהודית בתכלית הניגוד.

שונים  ווריאנטים  המקדמות  התנועות  ידי  על  לציבור  שמוצג  ממה  בשונה 

של "המשפחה החדשה" כמאבק למען זכויות הפרט, מדובר אם כן בחתירה 

לשינוי חברתי יסודי ועמוק שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה האנושית כולה, 

לנו  ואסור  בכך,  מה  של  דבר  אינו  כזה  שינוי  ישראל.  בעם  שלא  ובוודאי 

ליציבותו  אנו סבורים שחוסנה של המשפחה הוא הבסיס  להתעלם ממנו. 

ומכאן לחוסן החברה כולה. ממילא התערערות המשפחה היא  של הפרט 

התערערות החברה כולה.

אנו החתומים על אמנה זו רואים בהתפתחות זו רגרסיה תרבותית קיצונית 

אותה אנו מבקשים לעצור.

 



האמנה

עקרונות יסוד

החתומים על אמנה זו עושים הפרדה בין זכויות הפרט שכוללות את זכותו 

של כל אדם לנהל את חייו, כולל חייו האינטימיים, כרצונו – כל עוד שאין בכך 

פגיעה בזולת – לבין הנורמות של החברה כולה.

לייצג,  באנו  אותם  הישראלית,  בחברה  גדולים  שחלקים  מאמינים  אנחנו 

המשפחה  בחיזוק  לתמוך  היהודית  המדינה  שעל  לתפיסתנו  שותפים 

המונוגמית המבוססת על זוגיות בין איש ואישה. הדת היהודית אינה מכירה 

ולעולם לא תכיר במודלים אחרים של משפחה. 

אשר על כן, אנו מתחייבים לפעול בתחומים הבאים:

1 המשפחה ומשקי בית אחרים:

לפי תפיסתנו המושג "משפחה" מתייחס למודל המשפחה המונוגמית הנשענת 

על זוגיות בין איש ואישה ופרי בטנם. דרישתנו היא שמודל זה יישאר המודל 

להימנע  היהודית  המדינה  על  ומוסדותיה.  המדינה  ידי  על  המוכר  היחיד 

מהכרה בהרכבים אחרים של משקי בית כמשפחה. מובן מאליו כי בכל מקרה 

בו התא המשפחתי מתפרק, כתוצאה ממוות, גירושין או הרחקת אחד ההורים 

גם  לילדים,  ביחס  ההוריות  והחובות  הזכויות  יישמרו  לילד,  מסוכנותו  בגלל 

כאשר אחד מבני הזוג או שניהם יקימו משפחה אחרת )ראו סעיף 7(.
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2 מערכת החינוך

על מערכת החינוך במדינה היהודית לחנך לערכי המשפחה המבוססת על 

מערכת  זאת,  עם  ההדדית.  נאמנותם  ועל  ואישה  איש  בין  הנשואין  ברית 

שחוו  או  במצוקה  הנמצאים  נוער  לבני  קשובה  גם  להיות  צריכה  החינוך 

אלימות על רקע נטייתם המינית. לשם כך יש להכשיר אנשי מקצוע לטיפול 

בנוער זה. 

אנו מתנגדים לתוכניות חינוכיות המקדמות את פירוק התא המשפחתי ואת 

ואישה  איש  בין  הנשואין  ברית  על  מבוססים  שאינם  בית  במשקי  ההכרה 

כמשפחה.

 

3 פונדקאות

חוק הפונדקאות שנחקק בשנת 2018 מאפשר "לבצע פונדקאות בישראל... 

לכל אישה הסובלת מבעיה רפואית" )כלשון ההסבר לחוק(. אנו מתנגדים 

לכל הרחבה של חוק זה שתגרום להגדלת מעגל הילדים שיגדלו באופן יזום 

בלי אב או אם )ראו סעיף 7(. 

4 יחס מערכת המשפט לגרושים וגרושות

אנו נפעל ליחס צודק של מערכת המשפט לגרושים ולגרושות, ובכלל זה:

המאבק  מזירת  הילדים  והוצאת  משותפת,  הורית  אחריות  וחיזוק  לעידוד   

מתלוננות  על  האוטומטית  ההגנה  להפסקת  האפשר,  ככל  הזוג  בני  שבין 

ולענישה מרתיעה כנגד מי שעושה שימוש בתלונות שווא. כמו כן, חלוקת 

ליכולתם  בהתאם  מאוזנת,  להיות  חייבת  מתגרשים  זוג  בני  בין  המשאבים 

הכלכלית, השתכרותם ונשיאתם בנטל גידול הילדים. 
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5 הפסקת מימון ותמיכה ממשלתיים לארגונים 

המערערים על מבנה המשפחה

נפעל בכל דרך פרלמנטרית להפסקת מימון ממשלתי של ארגונים שחרטו 

על דגלם את הדקונסטרוקציה )פירוקה( של המשפחה.

6 הומוסקסואליות והנטייה החד-מינית

כמי שמבקשים לחזק את אופיה היהודי של המדינה, איננו יכולים להסכים 

על  הלהט"בית  האג'נדה  ולאימוץ  חד-מיניים  בנישואים  רשמית  להכרה 

המשפטיות  הדתיות,  החברתיות,  ההשלכות  כל  על   – המדינה  מוסדות  ידי 

והחינוכיות הכרוכות בכך.

יוזמת החקיקה שעלתה בכנסת הקודמת לאסור באופן גורף על  דא עקא, 

נטייתו  את  לשנות  החופשי,  מרצונו  שמבקש,  במי  פסיכותרפי  טיפול  כל 

המינית, סותרת את חופש הפרט. היא גם מנוגדת לסולם קינסי שמקובל על 

כל מי שעוסק בחקר הנטיות המיניות. סולם קינסי מכיר בדרגות )עוצמות( 

שונות של הנטייה ההומוסקסואלית ובמנעד אפשרי ביניהן. אשר על כן, אנו 

מציעים שהמדינה תאמץ ותתמוך תקציבית בסעיף שמופיע בנייר העמדה 

פונה  "כשמטופל  לשונו:  וזה   ,2011 משנת  הפסיכולוגים  הסתדרות  של 

ביוזמתו ומבחירתו החופשית בבקשה לטיפול, שנועד לשינוי האוריינטציה 

המינית שלו, על המטפל לידע אותו אודות גוף הידע המקצועי הקיים... זאת, 

על מנת שהמטופל יוכל להחליט בצורה מיטבית וחופשית אם הוא מעוניין 

זהותו המינית ההומוסקסואלית".  לעבור טיפול אשר מטרתו להשפיע על 

ועדה מקצועית תבחן את "גוף הידע המקצועי הקיים" ותיצור קריטריונים 

ברורים כדי לקבוע באלו מהשיטות הטיפוליות מותר להשתמש, ואלו מהן 

לא מועילות ואף עלולות להזיק. רק טיפולים פסיכותרפיים שאינם עושים 

נזק ומותאמים לאוכלוסיית היעד יוכרו על ידי הועדה. 
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7 בין זכות להורים לזכות להורות

הזכות להורים א. 

בשם  בינלאומית  אמנה  על  ישראל  מדינת  חתמה   1991 תשנ"א  בשנת   

מופיע  האמנה  של   7 בסעיף  הילד".  לזכויות  הבינלאומית  "האמנה 

ככל   ... מלידתו  לו  ותהיה  לידתו,  לאחר  תיכף  יירשם  "הילד  כדלקמן: 

הכירה  בכך  ידם".  על  מטופל  ולהיות  הוריו  את  להכיר  הזכות  האפשר 

מדינת ישראל בזכותו של כל ילד להכיר את הוריו הביולוגיים ולהיות 

מטופל על ידם.

הזכות להורות ב. 

"האמנה  בשם  בינלאומית  אמנה  על  ישראל  מדינת  חתמה   2012 בשנת   

הנ"ל  באמנה   23 סעיף  מוגבלויות".  עם  אנשים  לזכויות  הבינלאומית 

קובע שגם לזוג )אישה וגבר( בעלי מוגבלות שכלית או גופנית יש "זכות 

ולהוליד  להתחתן  שכזה  מזוג  למנוע  רשאית  אינה  והמדינה  להורות", 

חד-מיניים.  זוגות  של  להורות  זכות  של  אזכור  כל  באמנה  אין  ילדים. 

הזכות להורות של זוגות חד-מיניים פירושה גידול יזום ומכּוונן של ילדים 

תרומת  "אימא  או  זרע"  תרומת  "אבא  עם  ילדים   – אם  או  מאב  יתומים 

של  כתוצאה  אלא  אנושי  מאסון  מצערת  כתוצאה  לא  וזאת   – ביצית" 

תהליך פונדקאי יזום השנוי במחלוקת מוסרית חריפה.

להורות.  הזכות  על  להורים  הילד  זכות  את  להעדיף  יש  כי  סבורים  אנו   

במקרים  אלא  להעברה  ניתנת  אינה  ההורית  האחריות  כן  על  אשר 

מיוחדים )ראו סעיף 3(.

אנו קוראים לכל חבר/ת כנסת שאופיה היהודי של מדינת ישראל יקר לו/

לה, לחתום על אמנה זו ולקדם בפעילותו הפרלמנטרית את יישומה.


