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 עתירה למתן צו על תנאי

 

כ"ח באדר א  תאריך הישיבה:
        התשע"ט
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בבג"ץ  בשם העותרים
1550/18: 

 
 נהוראי יאיר עו"ד 

 
בשם העותרים בבג"ץ 

1710/18: 
 

 סאוסן זהרעו"ד 
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חלטה  ה

 
ניתן בזה צו על תנאי המופנה למשיבים ומורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע  

לא יאפשרו הכנסת מזון )לרבות חמץ( לבתי החולים בתקופת הפסח, תוך קביעת הסדרים 

שמירה על כשרות המזון המוגש על ידי בית החולים; זאת בין מתאימים אשר יאפשרו 

בדרך של הגשת המזון המסופק על ידי בית החולים בכלים חד פעמיים או על ידי מציאת 

 פתרון מדתי אחר.

       
עוד ינמקו המשיבים מדוע לא יימנעו המאבטחים בבתי החולים מלנקוט צעדים              

, לרבות בדרך של הערות לבאי בתי החולים בנושאי מזון לאכיפת נושא הכשרות בפסח

 וכשרותו.

 
נוכח הסוגיות המשפטיות המתעוררות, והמורכבות המעשית של העניין,  

 .1.6.19המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, עד ליום 

 

 

 (.5.3.2019כ"ח באדר א התשע"ט )ניתנה היום,  

 

 ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט
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