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ק מטעם הממשלה: ה הצעת חו ז  מתפרסמת ב

/ תשכ״ם-1968 ן ו ק י ת ) ם י ד ל  חוק אימוץ י

 תיקון סעיף 7 1. בסוף סעיף 7 לחוק אימוץ ילדים, תש״ך-1960 !, יברא:

 ״אולמ רשאי בית המשפט, לאחר ששמע את המאמץ ופקיד הסעד, לתת
 צו אימוץ מבלי לגלות את דבר האימוץ למאומץ אם שוכנע שנתקיימו

 שלוש אלה:
 ע) המאומץ אינו יודע בי המאמץ אינו הורהו;

 (2) כל הסימנים מעידים שהמאומץ רוצה בהמשך הקשר עם
 המאמץ;

 (3) טובת המאומץ דורשת שלא לגלות לו את דבר האימוץ.״

ר י ס י ה ר ב  ד

 נפשי ולגרום לו מק פסיכולוגי אם י יוודע לו במפתיע
 ובפעם הראשונה כי ״ההורים״ אתם גר והי אינם הוריו
 הטבעיים. דבר זה עלול לקרות בייחוד כאשר הילד גודל

 מגיל רך אצל המאמץ והיה משובגע שהוא בנו.
 מוצע/ אפוא/ להסמיך את בית המשפט לסטות מבוקשות
 סעיף 7 ובנסיבות מיוחדות לתת את צו האימוץ בלי
 לגלות את דבר האימוץ לילד. יובהר בי סמכות זו תופעל
 רק במקרים יוצאי־דופן/ כאשר בית המשפט משוכנע
 לפי כל הנסיבות והםימגים/ כי הילד רוצה בהמשך הקשר
 המשפחתי עם המאמץ וטובתו דורשת שעובדת האימוץ לא
 תתגלה לו בעת הליכי האימוץ. בית המשפט ישתמש
 בשיקול דעתו כאמור רק לאחר ששמע בנקודה זו את

 דעת המאמץ ופקיד הסעד.

 סעיף 7 לחוק אימוץ ילדים/ תש״ך—1960׳ אומר:
 ״היה המאומץ מסוגל להב״ בדבי׳ לא יתן בית
 המשפט צו אימוץ אלא אמ נוכח שהמאומץ רוצה

 באימוץ על ידי אותו מאמץ.״
 •הפעלתו המעשית של סעיף ד באה על ביטויה גם בתקנה
 352 לתקנות סדר הדין האזרחי׳ תשכ״נ—1963׳ לאמוד:
 ״נראה לבית המשפט שהמאומץ מ&וגל׳ לכאורה/
 להבין בדבד האימוץ׳ יזמין את המאומץ/ בדרך
 שתיראה לו׳ ויחקרנו כדי להיווכח אם הוא רוצה
 באימוץ ורשאי הוא לעשות כן בלשכה ושלא בפני

 בעלי הדין.״
 נתברר שיש מקדים יוצאי־דופן שבהם הילפעלה הנוקשה
 של סעיף 7 עלולה להעמיד את הילד המאומץ לפני משבר

 1 ס״ח תש״ך׳ ענ1׳ 93.
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