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 חמץ בבתי החולים בפסחהנדון: 

 הנני לפנות אליך כדלקמן.רום החילוני, והפבשם מרשי  .1

ככל הידוע למרשי, מתקיים בשנים האחרונות נוהל בבתי החולים ברחבי הארץ, לפיו לא מכניסים  .2

 ., גם כשהחמץ מיועד לחולים באופן פרטיחמץ במהלך הפסח שטח בית החוליםל

חמץ  הנחיה זו נאכפת בכל האמצעים, בע"פ, בשילוט, וגם על ידי המאבטחים בכניסה שמונחים לחפש .3

 בכלי הנכנסים בשערי בתי החולים.

גזע או  ,יצוין כי הוראה זו הינה גורפת ובשל כך חלה גם על החולים ובני משפחותיהם, ללא הבדל דת .4

 מין. 

יאמר מיד, התנהלות זו הינה בלתי חוקית בעליל, והיא סותרת את חוקי היסוד של מדינת ישראל,  .5

 וחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה.

לחופש מדת הינה זכות יסוד המוקנית לכל אזרח בישראל מעצם היותנו מדינה הזכות  .6

 דמוקרטית.

בין  ,החופש מדת מקנה את הזכות שלא להיות דתי, ושלא להשתתף בפולחן דתי או אמוני .7

 במישרין ובין בעקיפין. 

 קובע כי :ראש הממשלה,  מיטראל בע"מ נגד 3872/93בג"צ   .8

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

 . שלאזרח ולתושב שמורים גם חופש הדת גם החופש מדת

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

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

 .פי דבר המחוקק הראשי, הוא הכנסת-על

שקביעתה חייבת לבוא  היא להיקבע בחקיקה ראשית, אלא סמכות הכפייה, לא זו בלבד שחייבת "

 .מכללא מחויבת החקיקה, כפירוש נדרש מאליו" -באורח ספציפי ומפורשת, ולמצער 

 2נספח ע/



לא יפלו בין  מוסד רפואימטפל או : ")א( קובע 4סעיף   -  1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו .9

 ."מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל או מטעם אחר כיוצא באלה

המפלה בין מטופלים מטעמי דת, גזע, מין,  מוסד רפואימטפל או )א( )עונשין(  קובע  28סעיף   .10

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

1977. 

)א( לחוק זה, יראו אותה גם כעוולה לפי 4הפרת הוראות סעיף  " )עוולה אזרחית( קובע: א28סעיף  .11

-חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

"2000. 

 קובע:  בזכות לפרטיותהדן )ג( לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו  7סעיף  .12

 אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.     

הינך מתבקש  ,ומכל האמור לעילבתוקף תפקידך כשר הבריאות האמון על הוראות אלה, לפיכך,  .13

וממילא אין בסמכותם  הכניסה עם חמץ,את  אין להם סמכות לאסורלהורות לכל בתי החולים כי 

 וכי כל התנהלות אחרת הינה אסורה בתכלית.  לחפש חמץ בכלי הנכנסים,

בשל קירבת חג הפסח, ובשל העומס המוטל על בית המשפט, הינך מתבקש לענות על מכתב זה תוך  .14

עתירתם שבועיים, וזאת כדי לאפשר למרשי לפעול בכלים המשפטיים המקובלים מבלי שתדחה 

 בטענה של שיהוי.
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