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 ,15.1.2019בית המשפט הנכבד מתבקש להתייחס לתגובת העותרים מתאריך  .1

 כתגובה לתשובת המשיבים הנוכחית. 

 ( מצ"ב התגובה)

זאת בשל העובדה שהמשיבים חזרו בהם מאי ההסכמה שלהם על ההצעה שלהם,  .2

 ובכך חזרו להצעה הראשונה, אליה כאמור הגיבו העותרים באריכות. 

 להדגיש שלוש נקודות: מבקשים העותרים   .3

, והקמת משטרת המשיבים להקמת מכלאות למי שאינו שומר מצוות הסכמת .א

בפועל הקמת  למעשה מילים הכתובות על קרח. שכן יאחמץ  נגדם, ה

המכלאות מותנת בתנאים בלתי אפשריים, ומושארת לשיקול דעתם של 

 המשיבים. 

-דמות כלים חדלבעיית הכלים עליה מצביעה המשיבה ישנו פתרון נכון וראוי ב .ב

 הקודמת. םבתגובת בהרחבההעותרים פעמיים, כפי שפירטו 

מבקשים לפעול בניגוד לחוק המשיבים  –לשאלת השימוש במאבטחים   .ג

 ולסמכות: 

סעיף  ,2005-חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"הוכך קובע 

1: 

 עקרונות –שימוש בסמכויות                                       

שימוש בסמכויות לפי חוק זה, יהא לשם שמירה על  .1

ומפני  פעילות חבלנית עוינתביטחון הציבור מפני 

במקום ובדרך שיבטיחו שמירה מרבית , וזאת אלימות

 על כבוד האדם, פרטיותו וזכויותיו.

 

, להתייחס לתגובתנו לפיכך, ומהאמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד .4

 כתגובה לתשובת המדינה הנוכחית.  15.1.19מתאריך ה

  ()מצ"ב התגובה

 

 

 

 ב"כ העותרים, 

 יאיר נהוראי, עו"ד
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 בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד, להלן תגובת העותרים לתשובת המשיבים: 

 



 

 

 כללי:  .א

 אילנה רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים:  465/89וכך כתב כבוד השופט בדימוס תיאודור אור בבג"ץ 

והגשתו, מטרתו ותכליתו של החוק הן למנוע הונאה ביחס לכשרות המזון מבחינת טיבו, דרך הכנתו "

והוא לא נועד לשרת מטרות של השלטת דיני ההלכה בעניינים אשר אינם חלק מדיני כשרות המזון. 

כאמור, עניין לנו בחוק חילוני, הדן ב"דיני כשרות" של מזון בלבד, והסמכות שניתנה בו למתן הכשר 

ים לכשרות לא באה להקנות לבעלי הסמכות אמצעי או מנוף להשלטת דיני ההלכה, אשר אינם שייכ

המזון. שימוש כזה בסמכות והכנסת שיקולים שאינם שיקולי כשרות המזון זרים הם לסמכות אשר 

פי החוק למתן תעודת הכשר. אנו בחוק חילוני עסקינן, אשר בא למנוע הונאה בכשרות -הוקנתה על

לגבי המזון, וכשהמדובר בחוק זה במתן תעודת הכשר, הכוונה היא רק לכך שתינתן תעודת הכשר 

שמגישים בו מזון כשר. אין הכוונה ליתן למי שבידו הסמכות לתת  -שהוא כשר; ולגבי מקום  -מזון 

אפילו דרך התנהגות זו מבטיחה שההתנהגות  -תעודת הכשר סמכות לכפות דרך התנהגות באותו מקום 

 ."מואם אין באותה התנהגות להעלות או להוריד בשאלת כשרות המזון עצ -פי ההלכה -תהיה על

ייאמר מיד: תשובת המדינה על פיה הזכות לחופש דת גוברת על הזכות לחופש מדת,  מערערת  .1
 על יסודות המשטר בישראל. 

קבלת הצעת המדינה משמעותה הפיכת ישראל הדמוקרטית ל"דיקטטורת רוב" במקרה הטוב,  .2

משמעותה היא רמיסת שלטון החוק והזכות הבסיסית –ומדינת הלכה במקרה החמור 

  בפרט, ולשוויון זכויות בכלל.  תית של כל אזרח במדינה לחופש מדתוקהח

אמור מעתה: גזור גזירה שווה מבית החולים לחוצות העיר. מה בבית החולים בפסח אין מנוס  .3
אלא לכפות קיום מצוות, כך ברחובה של עיר אין מנוס אלא לכפות צניעות. כאן כמו כאן אין 

 להיות שם.לאדם ה"דתי" ברירה אלא 
 תגובת המדינה עומדת בסתירה מוחלטת לתנאים אותם היא עצמה קבעה, שכן:  יצוין ויודגש: .4
, עליו נשענת המדינה, הוא עצמו מהווה את הבסיס לחלופה השניה ,חוק איסור הונאה בכשרות .5

 אותה דוחה המדינה מטעמים של חוסר מעשיות. 
 לחוק קובע:  1סעיף   .6

מקום שבו עוסקים במכירה לציבור של מצרכים או בהגשתם, לשם אכילה או  —"בית אוכל" '
ון שבהם עוסקים החלקים של בית המל —שתיה במקום, וכן אטליז, ולעניין בית מלון 

 ".בהכנתם של מצרכים או בהגשתם לשם אכילה או שתיה במקום
-ורות על הגשת מזון בכלים חדבדבר כשרות פסח בבתי המלון מ הנחיות הרבנות הראשית .7

 ם ככל שמדובר בשירות חדרים. ייפעמ
יוצא איפוא כי הרבנות הראשית עצמה רואה בהגשת מזון בכלים חד פעמיים פתרון הולם  .8

 וזאת בניגוד מוחלט לעמדה שהוצגה לבית המשפט הנכבד בתיק זה.  –לבעיית הכשרות 
יכול להיות אין ולא יכול להיות הבדל בין מטבח בבית מלון למטבח בבית חולים, אין ולא  .9

 לאוכל המוגש לנופשים בחדריהם. ,הבדל בין אוכל המוגש לחולים בחדריהם
 דיני הכשרות הם אותם דיני כשרות. .10

  (א' ונספח ב' נספחומסומנות  בנושא )מצ"ב הנחיות הרבנות הראשית

 

חדרים לכל דבר ועניין, ולהתייחס לאוכל כחדרי האשפוז והמחלקות לפיכך, יש לראות את  .11
, בכלים חד ; ולכן, הפתרון הנכון הוא הגשת  האוכל לחדריםשירות חדריםאל המועבר לשם כ

  פעמיים, ממש כפי שמוסכם בבתי המלון. 
 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/017_001.htm
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חקיקה שהציגו ללא בכדי לא התייחסו המשיבים בתגובתם לפסיקה הרחבה וזאת ועוד.  .12
. שהרי נוהל הרבנות הראשית עומד בסתירה  לזכויות בהרחבה בכתב העתירה ים בענייןעותרה

 הבסיסיות המהוות את התשתית לשיטת המשטר בישראל: 
 )ה( 33,סעיף  1940לש'  40פקודת בריאות העם מס' 

 )א( 4סעיף   -  1996-, התשנ"וחוק זכויות החולה
שניתנה על ידי כבוד השופטת  ופסיקה בעניינו 1986–)איסורי חמץ(, התשמ״ו חוק חג המצות

 4726/07בת"פ  תמר אשר
ופרשנות משפטית  המעגן את הזכות לפרטיות –)א(  7סעיף  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה,  6650/04בבג"ץ הרון  ברק הנשיא אשניתנה לו על ידי 
התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות  9341/05עע"ם (.  וכן 2006) 606, 581( 1)פ"ד סא

 . הממשלתיות
 

 התייחסות ספציפית לסעיפים בתשובת המדינה:  .ב
 המדינה מציעה שתי חלופות:  .13
" ה"מכלאבכל בית חולים : בפועל מציעה המדינה להקים חלופה ראשונה - 3 -ו  2 פיםסעי .14

הדוקים בין שתהיה מרוחקת ומנותקת, וזאת כמשתמע מהצורך באמצעי הפרדה חילונית, 
השהיה בה תהיה תחת פיקוח והוראות דת קפדניות, מתחם זה לבין יתר חלקי בית החולים, וש

את  ויתכן שאף יוצבו שומרים ומפקחים והכל כדי לוודא שהאדם החופשי לא יוציא משם
  .האוכל הביתי או יכניס לשם כלי אוכל מתוך שטחו של בית החולים

 חקיקה שהובאה לעיל. ליקה וההצעה מנוגדת לפס  -למותר לומר  .15
מעליבה, פוגענית, ומנוגדת לעקרון השוויון, ולכבוד האדם  ההצעה, בלשון המעטה,זאת ועוד,  .16

במובנו המהותי.  עצם העלאתה לדיון מהווה פגיעה ביסודות המשטר בישראל, לא כל שכן 
 הצעתה כפשרה.

לתשובתה,  5המדינה בסעיף עזות המצח בהצעה זו זועקת שבעתיים נוכח הדאגה שמביעה  .17
לחולה שומר הכשרות, שנאלץ בשל מחלתו לקבל את האוכל למיטתו, ובאותה נשימה עצמה 
היא תובעת מחברו לחדר שאינו שומר כשרות, ושכמותו מרותק למיטתו, לשלם בגופו, בנפשו 
 ובכוחותיו את המחיר, ומאלצת אותו להגיע "למכלאה" בדרך זו אחרת, או לוותר על האוכל

  אותו הוא רוצה.
וכי היתה המדינה מעלה על דעתה להגיש  - לשמייםהזילות בזכותו של האדם החופשי זועקת  .18

כדי לשמור על זכותו של האדם , רק "פשרה" לפיה יש לכפות אכילת חמץ על האדם הדתי
 החופשי לחופש מדת? 

ורי חופשי, שכן שימוש בכלים חד פעמיים שיאפשר מרחב ציבחלופה שניה:  – 3 -ו  2 פיםסעי .19
 אין חשש לערבוב חמץ בכלי האוכל.

בשל: "קושי ביצירת  כלאחר יד וללא ולו בדל ניסיון לממשה הצעה זו נדחתה על ידי המשיבים  .20
הפרדה הרמטית בין כלי ההגשה של בתי החולים שהם רב פעמיים וכשרים לבין הכלים החד 
פעמיים, עלויות גבוהות כתוצאה משימוש מוגבר בכלים חד שפעמיים, ופגיעה משמעותית 

בנוסף נטען  כי זו אינה חלופה שהולמת את הצביון המתאים למוסדות  ;באיכות הסביבה"
 ם בישראל. ציבוריי

ככל שהבעיה היא כלי ההגשה, אז  –באשר לטענה כי מדובר ביצירת קושי להפרדה הרמטית  .21
 ניתן בקלות לרכוש כלי הגשה חד פעמיים. 

מדובר בטענה   -גבוהות כתוצאה משימוש מוגבר בכלים חד פעמיים העלויות באשר לטענת ה .22
הזכות לחופש דת, מקצה כדי לקיים את  –שצורמת את האוזן במובנה הטהור והמובהק 
. זאת ועוד, , לרבות מימון מערך כשרות מסועףהמדינה משאבים רבים ותקציבים אסטרונומיים

, שימוש בכלים חד פעמים יקזז את עלויות הגעלת הכלים לפסח והכשרת החדרים והמבנים
ת וכמובן את עלויות הקמת מתחמים לא כשרים והפיקוח על המעברים בינם לבין יתר חלקי בי

 . החולים
עד . הטיעון האקולוגי:  אין מנוס מההבנה שמדובר בטיעון שעקרו "מן היקב ומן הגורן"לגבי   .23

מוזמנת המדינה  -כמה הטיעון מופרך ולא ראוי, ניתן למצוא בעובדה שהפתרון מונח על השולחן 
כלי עלות ל דומהם מתכלים ובכלל זה כלי אוכל מקרטון, שעלותם ילרכוש כלים חד פעמי

 ., והם אינם מזיקים כלל לסביבהלסטיקפ
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הצביון המתאים למוסדות  –צביון המתאים למוסדות ציבוריים בישראל לגבי הטענה בדבר  .24
ם בישראל היא השתקפות מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית כמשמעה במגילת יציבורי

צביון  משקפות ןאינמשולבת עם הקצאת "מכלאה", כפייה דתית  -ובחוקי הייסוד  העצמאות
 . זה

המשיבים אינם נדרשים להתייחס כלל לעניין, שכן על ההלכה  -יודגש   -עמדת ההלכה  – 4סעיף  .25
 למצוא פתרון למציאות. 

במובן המהותי על בתי החולים בישראל לאפשר חופש מדת, וככל שהרבנות הראשית מעוניינת  .26
דת, הרי שעליה למצוא את הפתרונות ה למי שמעוניין בכך לקיים את מצוותלאפשר 

 המתאימים.
לצד אמירה ברורה זו, ייאמר כי המדינה לא הציגה בפני בית המשפט את מכלול הפסיקות  .27

בכל רחבי העולם מתאשפזים דתיים בבתי חולים שאין בינם לבין  ,ן כידועההלכתיות בעניין, שכ
 היהדות דבר וחצי דבר, נהפוך הוא, ונמצאו לכך ההיתרים ההלכתיים המתאימים.

ישראל חופשית, ונשלחה על ודי בהצעה שנוסחה לאחרונה בין הארגונים נאמני תורה ועבודה  .28
 ( 1ה. )מצ"ב ההסכם ומסומן נספח כדי להצביע על המגמתיות שבתגובת המדינ ,ידם למשיבים

, לשימוש במהלך חג הפסחקבלת החלופה השניה לפיה יוכנסו כלים חד פעמיים  -זאת ועוד   .29
 . ההלכתית תפתור את הבעיה

הנחיות הרבנות וכאמור בראשית הדברים העמדה שהוצגה לבית המשפט הנכבד סותרת את  .30
פעמיים ככל -מורות על הגשת מזון בכלים חדהבדבר כשרות פסח בבתי המלון  הראשית

 שמדובר בשירות חדרים. 
חדרי האשפוז והמחלקות הינם חדרים לכל דבר ועניין, ולפיכך יש להתייחס לאוכל המועבר  .31

 . שירות חדריםאל לשם כ
הזכות לחופש מדת של החולים הרתוקים למיטותיהם אינה נופלת מהזכות לחופש  - 5סעיף  .32

 דת של חבריהם לחדר הנמצאים באותו מצב.
מדובר בתשובה כוללנית, אשר איננה מסתמכת על עובדות, ומוטב היה שלא תכתב,   - 6סעיף  .33

 .למדינהשכן יש בה כדי ליצור מצג שווא של מציאות שאיננה ידועה 
תשובת המדינה היא בבחינת מעשה אחיזת עיניים. הסמכויות הניתנות למאבטח . 7סעיף  .34

 מעוגנות בחקיקה, כפייה דתית מנוגדת לכך.  
מכל האמור לעיל ברי כי יש לדחות מכל וכל את עמדת המדינה, ולהורות לכל הפחות על קיומה  .35

 המרחב הציבורי יהיה פתוח וחופשי. לפיה יעשה שימוש בכלים חד פעמיים, ו שניהפה הושל החל

 

 

 ב"כ העותרים,  

 יאיר נהוראי, עו"ד
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