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 רקע

נה המסורתי, ישנן משפחות מתגוררות משפחות במבנים והרכבים מגוונים. לצד משפחות במב בישראל

קיימת הורות משותפת ה יחיד וילד/ים, בני זוג בני אותו מין )עם או בלי ילדים(, וכן משפחות בהן בהן הור

הורים. כך, לאחרונה הכיר בית המשפט לענייני משפחה במשפחה בהרכב של אם לתאומים, של יותר משני 

לעיתים קרובות משפחות (. html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5677468,00ושני אבות )

, אף שהן מתנהלות כיחידות משפחתיות שחבריה מתגוררים יחד, ככאלה על ידי המדינהאלו אינן מוכרות 

בעת האחרונה קמו גופים המערערים , ורואים עצמם כמשפחה לכל דבר ועניין. תוך מחויבות ותמיכה הדדית

 על הלגיטימיות של משפחות מחוץ למבנה המסורתי, תוך הצגתן באור שלילי. 

 

 ההצעה

בכל מבנה )מסורתי הדוגלת בפלורליזם חברתי ותרבותי, רמת השרון תאפשר למשפחות ליברלית, כעיר 

ילווה בהנפקת "תעודת  הרישום כמשפחה. כ"משפחה"קבל הכרה המתגוררות בעיר להירשם ולאו אחר( 

להיחשב כשייכים לאותה יחידה משפחתית אפשר לבני ובנות המשפחה משפחה" עירונית. התעודה ת

לת שירותים עירוניים שונים. בני זוג מאותו מין בלבין מוסדות העיריה, ובקם נביביחסים  בהקשרים שונים

, למשל, להיחשב בני זוג לצורך שימוש במתקני העיריה )בריכה, מתנ"ס, ואשר יירשמו כמשפחה יוכל

ם באמצעות העיריה ישירות או יחידות שונים המוענקים לתושביעירוניים שירותים לצורך קבלת חוגים(, ו

 )מגוונים, אגודת הספורט וכיוב'(.  נלוות

 להתגורר ברמת השרון.)למעט ילדים בוגרים( על מנת להיות מוכרים כמשפחה, על כל בני המשפחה 

יקבע או ראש העירייה או מי ש, ייהראש העירלשכת באמצעות את "תעודת המשפחה"  העיריה תנפיק

 יסמיך לכך. 

 :כולליםה ניתן יהיה להתבסס על מספר מקורות חיצוניים, קבלת הכרה עירונית במשפחהם לש

  תעודות רשמיות מטעם המדינה;   .א
  ; תעודה מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד השיכון על היותם של בני זוג "ידועים בציבור" .ב

  ; המכיר בבני המשפחה ככאלה פסק דין של בית משפט לענייני משפחה .ג
 ו/אותעודת זוגיות של ארגון "משפחה חדשה",  .ד

זוגיות מטעם רב של קהילה שאינו מוכר כרושם נישואים )רב רפורמי או נישואים או תעודת  .ה

 .קונסרבטיבי(
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 על ידי התקיימות התנאים הבאים במצטבר:יהיה לקבל הכרה עירונית במשפחה ניתן  לחלופין

 ; זוג שאינם נשואים לאדם אחרההצהרה של בני  .א

  ; הצהרה בנוסח שייקבע על היות בני הזוג ידועים בציבור .ב

 . כמשפחה של אדם אחד המכיר את בני המשפחההצהרה  .ג

ת בפני עו"ד במחלקשכזו ניתן יהיה לחתום על הצהרה למעוניינים, ההצהרות יחתמו בנוכחות עורך דין. 

 גישור וקהילה במגוונים.

 ק ביחסים בין התושב לבין השירות העירוני. תהיה קבילה אך ורשתנפיק העיריה תעודת המשפחה 

 בכל הקשור למעמד שאיננו שירות עירוני, יחולו הדינים הכלליים החלים בתחומים הרלבנטיים. 

 

 על החתום

דדון, רוני בלקין, גיא  ענבלאלקובי, עידן למדן, ד"ר צחי שריב, דני לביא, בת שבע )באצ'י( פרופ' נטע זיו, 

  .תון גדוירקלנר, 


