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 על תנאיעתירה למתן צו 

 ובקשה לדיון דחוף 

 פתח דבר .א

 "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני"

 נה( -)מסכת בבא בתרא מח

 

 אוכל שהובא מן החוץחולים לאכול וסרים על בשנים האחרונות השתרש נוהל לפיו בתי החולים א .1

 ., מחשש שיוכנס חמץ לשטח בית החוליםבחדרים ו, ואף להחזיקבפסח

הכנסת מוצרי מזון ולמנוע   - מבקרים וחולים -לבדוק בחפצי הנכנסים המאבטחים בשערים מתודרכים  .2

 .לשטח בית החולים לאורך כל ימי החג

 בשבועות אלה קוראים בבתי הכנסת את פרשות מתן תורה.   .3

: "אם אתם מקבלים את הר כגיגית ואמר להם על בני ישראלחז"ל מלמדים שאלוהים כפה את התורה  .4

 שם תהא קבורתכם".  -מוטב; ואם לאו  -התורה 

מסביר את ההיתר לכפות קיום מצוות בכך שרצונו האמיתי של היהודי הוא לקיים את חובותיו הרמב"ם  .5

 )הלכות גירושין, פרק ב, הלכה כ(.הדתיות. 

 אלא שמדינת ישראל איננה מדינת הלכה.  .6

לתר את הכפייה בדרישה להנחות את בתי החולים להפסיק לאהעותרים פנו, וחזרו ופנו למשיבים  .7

 . דמוקרטיתהדתית הנוהגת בפסח, שמנוגדת לערכי הייסוד של מדינת ישראל כמדינה 

 אולם אלה לא טרחו כלל להשיב. .8

מבית המשפט מבקשים העותרים הרבים: נבחרי ציבור ונציגי ציבור מכל קצוות המדינה, לפיכך,  .9

 ו הצלול והברור שיהדהד בכל פינות הארץ, כי מדינת ישראל הינה מדינה דמוקרטית, קולאת להשמיע 

 ומכאן העתירה. הזכות לאכול חמץ בפסח,  , ובתוכהלחופש מדתעומדת הזכות  הבסיסית  כל אדםשבה ל

 

 עתירה למתן צו על תנאי .ב

 צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם, כדלקמן:  בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להוציא

מוצרי  הנוהל המנחה את בתי החולים בכל רחבי הארץ לאסור הכנסת לביטולהמשיבים  פעלומדוע לא י

 עובדים, חולים ובני משפחותיהםמ וכפועל יוצא מונע לשטחם במהלך הפסח,מזון, ובכלל זה חמץ, 

 .החופשי לאכול כפי רצונם, הבאים לסעוד אותם

 

 

 בקשה לדיון דחוף .ג

 

ערב פסח חל ית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע מועד מוקדם לדיון בעתירה זו, וזאת נוכח העובדה כי ב .10

 . למרץ,  בעוד כחודש וחצי 30ה בתאריך השנ

, תוך שהם העותרים פעלו ללא שיהויוכבר ייאמר, כפי שמפורט בהרחבה בפרק מיצוי הליכים,  .11

 ענות. ילהויותר זמן סביר מאפשרים למשיבים 

 . ו לנכון להתייחסלא מצא יםאולם לשווא. המשיב .12

מדובר בתשובה פרוצדורלית שאיננה דורשת איסוף חומרים, ואיננה דורשת זמן להכנה זאת ועוד,  .13

 לתגובה. 

 אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע מועד דיון דחוף בעתירה זו.  .14
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 הפרק העובדתי .ד

 

 ( הצדדים1ב)

 

עמותה הפועלת . איגוד השכונות והיישובים החופשיים )ע"ר( - הפורום החילוניעמותת , 1 העותרת .15

 במדינת ישראל, ובראשן הזכות לחופש מדתלקדם זכויות חילונים 

 מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר – פרופ' יורם לס , 2   העותר .16

ראש ועדת הכנסת למאבק בנגעי -יושבתחברת כנסת מטעם מרצ.  - ח"כ תמר זנדברג, 3 העותרת .17

 יו"ר השדולה החילונית בכנסת. .פועלת למען זכויות אדם הסמים והאלכוהול. 

יו"ר   ,חברת הכנסת מטעם מפלגת התנועה בסיעת המחנה הציוני - ח"כ קסניה סבטלובה,  4העותרת  .18

 השדולה החילונית בכנסת.

חבר בשדולה החילונית  פעיל שלום וסביבה.חבר כנסת ומזכ"ל מרצ.  - ח"כ מוסי רז, 5  העותר .19

 בכנסת.

ראש השדולה לפלורליזם ולשוויון -יושבתחברת כנסת מטעם מרצ.  - ח"כ מיכל רוזין, 6העותרת  .20

נוער, השדולה למען יוצאי מוסדות החינוך החרדי -אזרחי, השדולה לקהילה הגאה, השדולה לקידום בני

 . והשדולה לשוויון תעסוקתי
  ניצן ויסברג, 15העותרת  .21

 

הוא הגורם האחראי על מערכת הבריאות בישראל, ובכלל זה על בתי  הבריאותמשרד , המשיב .22

משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה. המשרד קובע החולים. 

ותיאום את המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה, ומופקד על תכנון, פיקוח בקרה, רישוי 

 .השירותים של מערכת הבריאות

 

הינה האחראית על הכשרות במדינת ישראל המבוצעת בפועל  הרבנות הראשית לישראלהמשיב,  .23

באמצעות הרבנות המקומית. הרבנות הראשית מפקחת על יישום נהלי הכשרות בכלל התחומים ובין 

 .ת קיום מצוות התלויות בארץהיתר על כשרות הבשר, מלונות, מסעדות ומזון מיובא, וכן מוודאת א

 קע עובדתי ומיצוי הליכים.ר .24

לשטח בתי החולים מזון בבתי החולים ברחבי הארץ, לפיו לא מכניסים  נוהלנוסד בשנים האחרונות  .25

, וזאת על מנת למנוע הכנסת מיועד לחולים באופן פרטיכאשר מזון כאמור במהלך הפסח, גם מבחוץ 

 . חמץ לשטח בית החולים

 של אגף הכשרות ברבנות הראשית קובע:  נוהל בתי חולים .26

לרבות האיסור בדבר הכנסת "לקראת החג על הנהלת בית החולים לוודא יישום נהלים אלו, 

לבית החולים במהלך החג. יש להורות לשומרים הבודקים בדיקה ביטחונית שהחל  וןמוצרי מז

מבוקר ההכשרה עד לסוף ימי החג ועד לסילוק כל כלי הפסח יאסרו הכנסת מצרכי חמץ לבית 

החולים, ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, על ההנהלה לקבוע ולתלות את כל הכרזות המסורתיות בשערי 

תאימים בעברית, רוסית וערבית בכמות מספקת צריכים להיתלות בשערי שלטים מ .בית החולים

לא להביא מצרכי מזון וכן על פתחי המחלקות והמעליות, ובהם נקרא הציבור  ,הכניסה השונים

 (1)מצ"ב הנוהל ומסומן ע  ".במשך ימי הפסח על מנת לשמור על כשרות ביה"ח

מוצרי הנחיה זו נאכפת בכל האמצעים, בע"פ, בשילוט, וגם על ידי המאבטחים בכניסה שמונחים לחפש  .27

 ., ולמנוע הכנסתם מחשש חמץבכלי הנכנסים בשערי בתי החוליםמזון 

החולים ובני משפחותיהם, ללא הבדל  באי בית החולים, בכלל זה כלחלה גם על והוראה זו הינה גורפת  .28

 דת גזע או מין.

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohalr1/he/%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_0.pdf
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 זאת ועוד. נוהל בתי החולים קובע גם כי:  .29

"החל מבוקר יום ההכשרה ובמשך כל ימי החג תהיינה כל החנויות והקפיטריות סגורות. על מנהלי 

החולים להודיע למפעילי החנויות והקפיטריות בכתב מבעוד מועד על תאריך יום ההכשרה  4בתי 

 ועל סגירתן בכל ימי החג. 

שך כל ימי החג יינעלו המכונות האוטומטיות לממכר כריכים, דברי החל מבוקר יום ההכשרה ובמ

מתיקה ומשקאות חמים. יוצאות מכלל זה מכונות למשקאות קלים ולשוקו, בתנאי שעל כל פחית  5

ושקית יהיה סימון בולט "כשר לפסח". על מפקח הכשרות לתאם מועד עם מפעילי המכונות מועד 

 " לניקיון המכונות ולהחלפת המשקאות.

משר הבריאות להורות לכל בתי  ובו דרישה מכתב ראשון שלחו העותרים  2.1.2018-בתאריך ה .30

החולים כי אין להם סמכות לאסור את הכניסה עם חמץ, וממילא אין בסמכותם לחפש חמץ בכלי 

 (2)מצ"ב המכתב ומסומן ע הנכנסים, וכי כל התנהלות אחרת הינה אסורה בתכלית. 

 

נדרש המשיב להשיב שלחו העותרים מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים ובו  18.1.2018 –בתאריך ה .31

בשל קירבת חג " להורות לבתי החולים שלא לאסור הכנסת חמץ בפסח. זאת, תוך הדגשה כי בקשה ל

מתבקש לענות על מכתב זה תוך שבועיים,  הפסח, ובשל העומס המוטל על בית המשפט, הינך

וזאת כדי לאפשר למרשי לפעול בכלים המשפטיים המקובלים מבלי שתדחה עתירתם בטענה של 

 (3)מצב המכתב ומסומן ע  שיהוי".

 עד כה טרם התקבלה כל תשובה.  .32

המשיבים בעותרים, ממש כשם שהם רומסים ברגל גסה  של לםנים זו מעידה על זלזויות ענילהשתלש .33

 וקתיות של החולים ובני משפחותיהם. את זכויותיהם הח

 

 הטיעון המשפטי .ה

 

 מהרגליו ,ממשפחתו ,ושל באחת מבגדיו, מביתו, אם לא אדם שמלה המאושפז בבית החוליםמהו חו .34

 . וילון דק, פתוח למחצה, מגדיר לו את פרטיותו , כשרקבחדר הרבים כבודו ומוטל על מיטהמו

לחולים, לרופאים, לאחיות, לעובדי  –, חרפתו, מחלתו וגופו מוצגים לכל קלונו -בחדר חוליו  - שם .35

 השירות ולמבקרים. 

והאדם? הוא מפוחד ומבוהל, נתון לשבט ולחסד בידיהם של זרים, ואין בידו להבחין בין טוב ובין רע,  .36

 נכון, וכל מהותו נשענת על תקוותו שנוהגים בו ביושר ובכבוד.בין נכון ללא 

שעל גופו השתלטה המחלה, והוא חסר אונים  ? כמוהו כתינוק טועהומהו חולה הבא לטיפול, או בדיקה .37

משכנע את  מפקיד את כולו בידיהם,  והאדם, בלית ברירה,. מזריםה וידע, מבקש תרופה ועצה נכונ

 יטפלו בו במסירות ובכבוד. שהם, בבית של החולים,עצמו 

החולה לא יכול לאכול בפסח פיה , נכנסת ההנחיה לולתוך הסיטואציה חסרת האונים הזאת של החולה .38

 כאוות נפשו. 

  פסח לא יוכלו בני המשפחה והחברים להביא מאכלים מהבית.בשהנחיה שקובעת   .39

לחם מלחמות אחרות. אין לו רצון, ובטחון ואומץ יפא, אין לו כוחות להוהאדם? כל רצונו הוא להתר .40

  בולע לו, שמא יפגע הטיפול, שמא יכעסו עליו. לעמוד על שלו מול המערכת, שמא י

רת: "אין אנו נזקקים , על ידי כבוד השופטת בדימוס מרים בן פו441עמ  224-79בע"א וכבר נקבע  .41

ון ( לפקודת הרופאים, וניסי1)41בסעיף רופא כמובנה להגדיר במדויק מהי התנהגות שאינה הולמת 

י אף לא אולפואה לא רק קשה, אלא להגדיר בפירוש את הזיקה הדרושה בין ההתנהגות לבין מקצוע הר

ת את העקרונות המנחים נה הולמת רופא היא זו שאינה תואמ. כל שנאמר הוא כי התנהגות שאירצוי
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בין רופא ולחולה וכן שעניינם ביחסים ש בתחום העיסוק ברפואה בין שמדובר בכבוד המקצוע, בין

 .הרפואה"  ים ותפישות , שראוי כי יחולו במקצועתר הכללים האתיים אחרים המעצבים ערכליי

מסיבות שאינן רפואיות, תוך ניצול מצוקת החולה הנחיה זו של כפיית מאכלים בפסח  אין חולק כי .42

ומתוך כך את משרד קצוע הרפואה, הפיזית והנפשית, איננה תואמת את העקרונות המנחים את מ

והיא מנוגדת לעקרונות האתיים של המקצוע, וכן הבריאות האמון על שירותי הרפואה בישראל, 

 לערכים ולתפישות שראוי שיחולו על המקצוע. 

 ה שכזו.ן לבדוק מהיכן מקור הסמכות להנחילפיכך נכו .43

 

נדונה השאלה האם ניתן  הממשלה,ראש  מיטראל בע"מ נגד 3872/93בבג"צ   הזכות לחופש מדת:  .44

 : ובין היתר נקבעאסור על ייבוא בשר לא כשר לארץ מסיבות דתיות, ל

רשות שנתונה בידה סמכות לשקול ולהחליט, הופקדה בידה לא רק זכות להפעיל את הסמכות, אלא  א(

 .ב(496 גם החובה לשקול את הפעלתה ולהפעילה כשמוצדק הדבר )

פי הדין הקיים היום, ואין לדעת אם יחוקק החוק ומתי יחוקק. לכנסת -להחליט עלעל הרשות החובה  ב(

תידון הצעת החוק, אם בכלל, כמה זמן יימשך הליך החקיקה ומה  סדרי עדיפויות משלה. ואין לדעת מתי

 .ג(496 יהא תוכנו של החוק )

של הרשות השלטונית בבוא בית המשפט לבחון את חוקיות החלטת הרשות, הוא יתחשב גם במעמדה ג( 

ובהיקף סמכויותיה. בית המשפט יתחשב בזהותה של הרשות שכלפיה מופעלת הביקורת השיפוטית, 

 א(.497 באופי תפקידה ובמהותו )

מחלוקות בענייני דת ואמונה, מעצם טיבן, קשות הן. בשל רגישותו הרבה של הנושא ומידת ההתנגדות  ד(

או בחופש מדת )"כפייה דתית"( מעוררות, עיקרון מקובל הוא  שפגיעות בחופש הדת )"כפייה חילונית"(

 ז(.-ו497 במשפט הארץ, שהסדרת ענייני הדת מסורה למוסד המחוקק, הכנסת )

מאותו טעם, אין רשות מינהלית רשאית לקבוע הגבלות או איסורים על חופש הדת או על החופש  ה(

מדובר באפשרות פגיעה בזכויות הנמנות עם מדת של אזרחי המדינה, אלא אם כן הוסמכה לכך בחוק. ה

זכויות היסוד החשובות והרגישות ביותר, הזכות לחופש הדת והמצפון, ולכן מן הראוי שהמחוקק הוא 

 א(.498 שיכריע בהן )

הוא  -שמקורו בשלטון החוק )במובנו המהותי( ובהלכה שיצאה מלפני בתי המשפט  -( עקרון על ו

 .ד(506 )  פש הדת גם החופש מדתשלאזרח ולתושב שמורים גם חו

מעקרון העל של חופש הדת והחופש מדת תיגזר הלכה, כי אין כופים מצוות דת על מי שאינם שומרי  ז(

פי דבר -אלא על -לא במישרין ולא בעקיפין  -מצוות ועל מי שאינם רוצים בקיום מצוות דת; אין כופים 

 .א(507 המחוקק הראשי, הוא הכנסת )

שקביעתה חייבת לבוא  היא להיקבע בחקיקה ראשית, אלא הכפייה, לא זו בלבד שחייבתסמכות  ח(

 .א(507 מכללא מחויבת החקיקה, כפירוש נדרש מאליו ) -ספציפי ומפורשת, ולמצער  באורח

שומרי מצוות זכאים  פי המחוקק, הנה-אסורות הן בכפייה אלא על -בתורת שכאלו  -אם מצוות הדת  ט(

ככל קבוצה אחרת ביישוב, והרי חופש הדת משמיע מעצמו צורך בהגנה זו. על  נה במקומםוראויים הם להג

באשר פי חוק, אך שיקולי האדם -כן, שיקולים של שמירת מצוות אינם כשרים בעשייתו של המינהל אלא על

 .ה(-ד507 תוך איזונים, הינם כשרים גם כשרים ) -הוא 

מכריע בביתם פנימה, וכל עוד מבקשים הם דבר -עד-רב האינטרס שקנו שומרי מצוות משקלו הוא י(

או ככל שיבקשו  -או אל רשות היחיד של הזולת  -לעצמם. ככל שירחקו מביתם ויקרבו אל רשות הרבים 

לשלול דבר מן הזולת, כן ייחלש כוחו של אותו אינטרס, והרי כנגדו יעמדו אינטרסים של הזולת, ברשות 

 ג(.-ב508 הרבים או ברשות היחיד שלו )
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"שיקולי דת" אינם שיקולים לגיטימיים בהכרעה אם ליתן רישיון יבוא ואם לחדול. ואם שקלה רשות  ח(

, ממילא דין החלטתה 1979-]נוסח חדש[, תשל"ט פקודת היבוא והיצואפי -שיקולי דת בהפעלת סמכותה על

 .ב(-א509 , והרי חרגה מאותן מטרות שהפקודה נתכוונה להשיגן )ליבטל

 הנה כי כן נמצאנו למדים:  .45

להימנע מהנחיה, שאינה בתחום סמכותם החוקית, לאסור הכנסת מזון כי על המשיבים חלה חובה  .א

 לבתי החולים, ובכלל זה חמץ; הנחיה שמונעת מהחולה לאכול בפסח כרצונו.

 

לקבוע הגבלות או איסורים על חופש הדת או על החופש מדת של  למשיבים אין סמכות בחוק .ב

  .אזרחי המדינה

 , אם בכלל ניתן למצוא לה צידוק מידתי,לא זו אף זו, אלא שסמכות הכפייה הדתית של המשיבים .ג

 ומפורשת.  היא להיקבע בחקיקה ראשית, ספציפית חייבת

 

 בחינה של החוק הקיים מעלה את החוקים הספציפיים הבאים.  .46

 

 עת כי :, קובתקנות)ה( ,  33,סעיף  1940לש'  40פקודת בריאות העם מס'  .א

פתיחתם, רישומם, הנהגתם ופיקוחם של בתי חולים ובתי מרפא,  רשאי המנהל להתקין תקנות בענין"

והעתק מכל תקנות שהתקינו עפ"י סעיף זה יימסר לכל בית חולים ובית מרפא רשומים; בלא לפגוע 

 –בכלליות הסמכויות הניתנות בסעיף זה, רשאי המנהל להתקין תקנות הקובעות את הדרישות בענין 

 . לחולים והן לחבר העובדים הכנתו ואגירתו של מזון, הן )ה(

תו בתחום כוונת המחוקק נוגעת אך ורק לתחום שיקול הדעת של המשיב בעניין מקצועיוברי כי  .47

 בריא ומזין ועומד בתקנות הבריאות,  ותו לא.  קרי: האם האוכל הרפואה.

בערכיה הדמוקרטיים של מדינת  שנתירת תוביל למקומות אפלים של פגיעה חוזרת ונכל פרשנות אח .48

 , ובזכויות החולה. ישראל

 כן משמעותה היא שהמנהל רשאי על פי אמונתו ודעתו ותפישת עולמו לקבוע את תפריט החולה. ש  .49

, טבעוניכשר, ביום אחר ללא גלוטן, וביום הבא אחריו לאכול אוכל החולה יאלץ יוצא איפה שביום אחד  .50

 יושב בכסא המנהל. ה תפיסת עולמו שלוכל זאת בהתאם ל

 מצב זה אינו עולה בקנה אחד עם מטרות החוק.  .51

 

 : )א( קובע 4סעיף   -  1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו:    חוק זכויות החולה .52

 "מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה

 מינית, גיל או מטעם אחר כיוצא באלה".

 פרק ט': שונות

 2014-( תשע"ד7)תיקון מס'  2004-( תשס"ה2עונשין )תיקון מס' 

מטפל או מוסד רפואי המפלה בין מטופלים מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ  )א( .28

 .1977-( לחוק העונשין, תשל"ז3)א()61קנס כאמור בסעיף  –מינית או גיל, דינם  מוצא, נטיה

)א( לחוק זה, יראו אותה גם כעוולה לפי חוק איסור הפליה 4הפרת הוראות סעיף  )ב( 

 .2000-במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

                     פיה חל איסור על המשיבים -משמעית, ברורה וצלולה, על-חינה של החוק מעלה קביעה חדבא.   .53

    להפלות בין מטופל למטופל מטעמי דת.

http://www.nevo.co.il/law/72786


7 
 

, ומפלות כל אחד מבאי בתי החולים שאין הינן אך ורק מטעמי דתברי כי פעולות המשיבים  .ב

רת על אכילת חמץ. איסור הימצאות חמץ לו עניין או צורך לקיים את המצווה הדתית האוס

בשטח בית החולים כופה על הבאים בשעריו קיום מצווה דתית, ולפיכך פעולות אלה סותרות 

 מיניה וביה את החוק, כאמור.

 חוק חג המצות .54

הינו למעשה החוק הספציפי היחיד לעניין  1986–חוק חג המצות )איסורי חמץ(, התשמ״ו .א

 חמץ בפסח. 

 , כבוד השופטת תמר אשר את העובדות הבאות:4726/07 בת"פכבר קבעה  .ב

קודם שאדון בטענות הצדדים לגופן, ראיתי :  הערות בעניין החוק ובעניין איסור חמץ" .ג

לומר מלים מועטות על אודות החוק, והקשר בינו לבין איסור חמץ, כפי שנקבע בהלכה 

 היהודית. 

"ו(, נקבע האיסור של אכילת חמץ משך לצד הציווי "שבעת ימים מצות תאכלו" )שמות י"ב, ט .ד

שבעת ימי חג הפסח: "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה 

 הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי" )שם, בהמשך הפסוק(. 

מן הפסוקים המובאים בהקשר של מצוות חג הפסח, למדו חז"ל על שני איסורים שעניינם  .ה

איסור חמץ, איסורים של "בל ייראה ובל יימצא". "בל יימצא" נלמד מהפסוק "שבעת ימים 

שאור לא יימצא בבתיכם" )שם, י"ט(, ואילו "בל ייראה" נלמד מהפסוק "מצות יאכל את 

מץ ולא ייראה לך שאור בכל גבולך" )שם, י"ג, ז(. חז"ל הקישו שבעת הימים, ולא ייראה לך ח

מ"שאור" ב"בל יימצא", ל"שאור" ב"בל ייראה", ומכאן שהאיסור של "בל ייראה ובל יימצא" 

פי ההלכה, החמץ נאסר באכילה, בראיה, בעצם -חל ביחס לכל חמץ )חמשת מיני דגן(. על

חיים במזון שהוא -איסור להאכיל בעל הימצאותו ברשותו של אדם, ובהנאה )כך למשל, חל

חמץ(. יחד עם זאת, הדגש באיסור חמץ נעוץ בחמץ המצוי בבעלותו של האדם. נאמר "לא 

שאור בכל  לךחמץ ולא ייראה  לך. כן נאמר, "לא ייראה שלכםיימצא חמץ בבתיכם", בבית 

אלא ביחס ". אין אדם עובר על איסור חמץ, לךגבולך". הדברים נלמדים מהדגשת המילה "

לחמץ שהוא שלו. אין עבירה בראיית חמץ, כל עוד אין החמץ שלך. למרות זאת, בשל החומרה 

 שנודעת לאיסורי חמץ )עבירה שעונשה "כרת"(, הקפידו גם שלא לראות חמץ.

חוק חג המצות, הוא ללא ספק חוק סמלי בעל צביון דתי, אשר לא נועד לעגן את ההלכה בספר  .ו

החוקים, גם אם יוזמיו נמנו על חברי הכנסת שומרי המצוות. החוק איננו עוסק בכל מוצרי 

החמץ באשר הם, אלא רק במוצרים המסמלים את החמץ יותר מכל: לחם, לחמניה, פיתה 

-גם עוסק רק בהיבט של "בל ייראה", ולא באיסורים החמורים על ומוצרי קמח אחרים. החוק

פי ההלכה של אכילת חמץ, איסור החזקתו או איסור ההנאה מחמץ. גם ביחס ל"בל ייראה", 

אין מדובר באיסור כפי שנקבע בהלכה, שעניינו כאמור "לא ייראה לך", שלא ייראה החמץ 

 . "בדשלך. המחוקק בחר ב"בל ייראה" במובנו הסמלי בל

 ועוד הבהירה כבוד השופטת:  .ז

, אין די בכך שזהו מקום העונה רשות הרבים, בדומה לפומבי"שכדי שמקום ייחשב למקום 

, אלא עליו להיות מקום ציבורי הנראה מכל מקום. כך לפי להגדרה של "מקום ציבורי"

דוברת, ההגדרה הקבועה בחוק העונשין, וכך לפי המשמעות המקובלת למונח זה, גם בשפה המ

 גם בהגדרה המילונית ואף בהגדרה ההלכתית לרשות הרבים."

לעניין   ברור אם כן שלעניינינו החוק הוא בחזקת תנא דמסייע. רוצה לומר, אפילו החוק הספציפי היחיד .55

בחוצות בפומבי, מדובר כילה של ממש, ואין האיננו חל על המקרה שלפנינו. שהרי כאן מדובר באפסח 

 אלא "בביתם" פנימה של החולים. ובוודאי שלא "במקום ציבורי",  ,העיר ובשוק

 הזכות לפרטיות.  .56
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לביצוע בדיקה אלא שגם שאלת מקור הסמכות ; עד כה עסקנו בשאלת מקור הסמכות לכפייה הדתית

על ידי השומרים הבודקים בדיקה  הכנסת כל מוצרי מזון שהם, תעיולמנ חמץ,למציאת בכלי הנכנסים 

 צריכה בחינה. בטחונית, 

אין עורכים חיפוש שקובע כי ")א( לחוק ייסוד כבוד האדם וחירותו  7בסעיף הזכות לפרטיות מעוגנת    .57

 ."ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו

פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי  6650/04בג"ץ  בדונו בזכות לפרטיות:קבע הנשיא אהרון  ברק  .58

התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות  9341/05עע"ם (.  וכן 2006) 606, 581( 1)בנתניה, פ"ד סא

 הממשלתיות כי:

חב זה נע עם האדם "אכן, סביב כל אדם יש מרחב שבתוכו הוא זכאי להיות עם עצמו. מר

 עצמו. היקפו של המרחב נגזר מהצורך להגן על האוטונומיה של הפרט" 

אין חולק כי התיקים הפרטיים על תחולתם הינה במסגרת היקף המרחב של האדם סביב עצמו.  .1

 ואין גם חולק כי חיטוט בתיקים אלה הינו פגיעה בזכות לפרטיות. 

 פגיעה שכזו צריכה שתהיה בחוק ספציפי, וכזה אין בנמצא.  .2

 היסוד של האזרח בישראל.  דוק בתיקים הפרטיים מנוגדת לזכותשההוראה לב אפואיוצא  .3

 

 לסיכום:

סתירה מוחלטת חוסר סבירות קיצוני, ובהמשיבים בהתנהלותם פועלים במכל האמור לעיל עולה כי  .59

 לחוקי היסוד של מדינת ישראל, לערכיה ולמורשתה. 

 כמו כן המשיבים בהתנהלותם יוצרים הפליה קיצונית ובוטה על רקע דתי, וגזעי.  .60

היא להיקבע בחקיקה  לא זו בלבד שחייבתכפייה, שהתנהלות כזו של המשיבים דורשת סמכות  .61

  ורש.שקביעתה חייבת לבוא באורח ספציפי ומפ ראשית, אלא

 לפיכך המשיבים פועלים בחוסר סמכות קיצוני.  .62

 אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את העתירה, לתת צו על תנאי ובהמשך להפכו למוחלט.  .63

 כמו כן מתבקש בית המשפט, בשים לב לטענות כבדות המשקל שבעתירה, לקיים דיון מוקדם וזאת על .64

 מנת לקבל סעד אפקטיבי בחג הפסח.

 כמו כן מתבקש בית המשפט לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ושכ"ט עו"ד.  .65

 

 

 בכבוד רב

 

 

 , עו"דיאיר נהוראי   
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