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  המשיבים                                                                                          
 
 

 הרבנות הראשית לישראל בקשה לקיום דיון נוסף מטעם 
 

, ובהתאם לתקנות 1984 –, תשמ"ד [נוסח משולב] לחוק בתי המשפט)ב( 30 בהתאם להוראות סעיף

פסק בהרכב מורחב במוגשת בזאת בקשה לקיום דיון נוסף , 1984 –סדר הדין בדיון נוסף, תשמ"ד 

על ידי כב' השופטים פוגלמן  30.4.20 שניתן ביום 1780/18ובבג"ץ  1550/18ץ דינו של בית המשפט בבג"

 . 1פסק הדין מצורף ומסומן עת/וגרוסקופף )דעת הרוב( וכב' השופט הנדל )שנותר בדעת מיעוט(. 

 

המאפשרת מתן  31.5.20החלטתו של כב' הרשם רון גולדשטיין מיום בקשה זו מוגשת לאחר קבלת 

 . 2ת ומסומנת עת/. ההחלטה מצורפגשתהארכה לה
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 אקדמות מילין, והיא ראשית היא תכלית 

ויהא זה מטופל, עובד )צוות רפואי, צוות עזר וצוות  -זכות הפרט המרכזי של פסק הדין:  ונושא .1

שטח בית החולים, מתחמיו, מחלקותיו  בחמץ צרוך ל - 1מתלמד או מבקר-מנהלי(, סטודנט

 . בית החולים להכניסו למתחםגם , ולשם כך וחדריו בימות חג הפסח

מתן היתר להכנסת חמץ בפסח כפי שעלה גם בעת הדיון בבית המשפט, ב, עובדתיבמישור ה .2

הסטטוס קוו הנוהג בישראל עשרות רבות של שנים )ויש לבתי החולים יש שינוי משמעותי של 

אל בתי החולים במדינת ישררובם ככולם של בנושא זה. אומרים למן ימי הקמת המדינה( 

באופן )למעט אותם בתי חולים הממוקמים בערים שרוב אוכלוסייתם אינה יהודית ומשרתים 

"כשרים להיות  –גם אם אינם חייבים  –מבקשים יהודים( -כמעט מוחלט רק לאמוחלט או 

של כשרות )ולא רצון לכפות על  וסרת הרבנות הראשית, מנימוקים הלכתייםא ,משכך. לפסח"

נורמה דומה נוסיף כי . במהלך חג הפסח חמץ לשטחם, הכנסת כל (מאן דהוא שמירת כשרות

ובמתחמים ציבוריים אחרים )ראו להלן(  , בתחנות משטרה, בבתי הסוהרנוהגת במחנות צה"ל

 המבקשים להכריז על עצמם "כשרים לפסח". 

, מסוגים הולך פסק הדין, על דעת הרוב והמיעוט שבו, כמה נושאים-סב המשפטימישור ב .3

 העיקריים שבהם: נמנה את  שונים.

מתלמד -, סטודנט)צוות רפואי, צוות עזר וצוות מנהלי( ויהא זה מטופל, עובד –זכות הפרט  .א

או מבקר השוהה בבית החולים בפסח "להגדרה עצמית, אוטונומיה, למימוש בחירותיו 

 והעדפותיו, וזכותו  לכבוד וחופש מדת"; 

 עוצמת זכותו של הפרט, רמתה הנורמטיבית; היקפה ומידתה;  .ב

איזון בין זכויות ואינטרסים שונים של פרטים שונים בשטח בית החולים המתנגשים זה  .ג

 בזה; 

 מקור הסמכות להטיל מגבלות על זכות הפרט להכניס חמץ לבית החולים;  .ד

 . ואינטרסים עה בזכויותגיהולם לסוגיה תוך מזעור מרבי של פחלופות ראויות שיתנו מענה  .ה

ים נוספים נדונו בפסק הדין אך לא נרחיב שובשני נושאים חלמען השלמות נוסיף כי  .ו

כמו  –בעניינם כי לא אליהם מכוונת בקשה זו: האחד, חלופת מתחמי החמץ שהרבנות 

שאלת הגוף  -מתנגדים להם משיקולים מהותיים ומעשיים; והנושא השני  -בתי החולים  

אחרון זה גם . בעניין פוקותיעמוד ב, במידה וויאכוף אותו קיום האיסורשיבטיח את 

למאבטחי בית החולים סמכות לחפש חמץ המבקשת סבורה שלפי הדין הנוהג כיום אין 

 בכלי הנכנסים לבית החולים ולפיכך לא נאריך בו. 

לטענת המבקשת, לאור חשיבות פסק הדין והשלכותיו רבות המשמעות ביחס לכל סוגית   .4

סתירה להלכות רבות שנקבעו לכאורה בהשמירה על הכשרות ברשות הרבים, עמידתו 

הוא כי ייבחן בדיון נוסף, בהרכב מורחב של ומוצדק בסוגיות דומות בעבר וחידושו, ראוי 

 שופטים.  

 

                                                 
ברמה העיונית היה ראוי להבחין בין ארבעת המעגלים האלה על פי "נשואיהם", שלכל אחד מהם קווי אפיון וייחוד משלו,  1

ובנוסף לפי פרמטרים שונים כגון האם שהייתו בבית החולים נעשית מאונס או מרצון; מידת הנחיצות של שהייתו בפסח בין 
חולים להבראת המטופל; משך השהייה בבית החולים ונחיצותה; כותלי בית החולים; מידת חשיבות שהייתו בבית ה

וכיוצ"ב. על מנת שלא להאריך על המידה הלכנו בעניין זה בעקבות פסק הדין ולא נכנסנו בניתוח שלהלן לרזולוציות עדינות 
 אלה.   
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 עמדת שופטי הרוב 

 הזכות החוקתית, היקפה ועוצמתה מהות  

תוך שהם  –בפסק דינם, סברו שופטי הרוב )כב' השופטים פוגלמן וגרוסקופף( כי זכות הפרט  .5

"להגדרה עצמית, אוטונומיה, למימוש בחירותיו והעדפותיו,  - המטופלשמים דגש על זכות 

 וזכותו  לכבוד וחופש מדת" היא זכות יסוד חוקתית ראשונה במעלה. 

המבקשת כמובן אינה חולקת על כך. עם זאת יושם אל לב שרובה המכריע של דעת הרוב  .6

ובמידה פחותה במבקרים ועובדי  במטופל המבקש לאכול חמץ בפסח בבית החולים מתמקדת

 בחדרו זכאי לעשות כן. בתי החולים שלעניינם ניתן בפסק הדין מקום שולי יחסית( 

בהיעדר הסמכה מפורשת )ועל כך,  –הגוברת צמה, לדידם, מדובר בזכות חוקתית בעלת עו .7

חולים, מבקרים ועובדים  :"מבקשי הכשרות"על זכויות ואינטרסים נוגדים של להלן( 

בית החולים עצמו על האינטרס של המבקשים להבטיח את כשרותו לפסח של בית החולים, ו

כיים, בין אם )כמוסד( המבקש לכנוס תחת כנפיו כמה שיותר אנשים )בין אם מטעמים ער

מטעמים כלכליים( ולפיכך מבקש את "המכנה המשותף" הרחב ביותר, לצד מניעת מחלוקות 

לצוץ בעתיד היה ותותר הכנסת חמץ למחלקות או  –ברמה גבוהה של הסתברות  –שעשויות 

 חדרים ששוהים בהם אנשים הנרתעים מהכנסת חמץ ואפילו ראייתו. 

"דורשי החמץ", אך נתנה משקל בזכויות  בטהאת מבכל הכבוד הראוי, עמדת הרוב מיקדה  .8

  "מבקשי הכשרות".  ם הרבים של מעגלילמועט ביותר, אם בכלל, 

"מוטב היה לה לעתירה שלא באה שופט המיעוט )כב' השופט הנדל( סבר כי במקרה דנן  .9

לא שאלת לעולם", כי מדובר בסוגיה שבעיקרה ומהותה היא סוגיה חברתית ולא משפטית, וכי 

 הן ניצב במוקד. יניוהאיזון ב –מזה ומזה  –הזכויות 

בין הזכויות  האיזוןסוגית בהקשר זה יש להעיר כי גם לעמדת הרוב, ועוד לפני שמגיעים ל .10

אינה מוחלטת ( במידה מסוימתוהאינטרסים השונים, הפגיעה בזכות )שאין חולק על קיומה 

 שר מדובר בבית חולים. כא ביותר יםעוצמתה מוגבלהיקפה, מהותה ווגם 

מעצם טיבו וטבעו, בית חולים הוא אתר שמגביל את הפרט מלממש רבים מזכויותיו. חולה  .11

המרותק למיטתו אינו רשאי לנוע בחופשיות, לצרוך אוכל כאוות נפשו מסוג זה שהוא צורך 

מחוץ לבית החולים, לפגוש אנשים ומכרים בכל שעות היום )פרט לשעות ביקור מוגדרות 

לשהות בחדר המועדף עליו )בית תוחמות מראש, ולא אחת מוגבלות גם במספר המבקרים(; ומ

החולים כופה עליו באיזה חדר ישהה ובחברת מי(; מנוע מלצפות בטלויזיה בכל שעות היממה 

או להאזין למוזיקה רועשת )הטורדת את מנוחת שכניו לחדר(; מנוע מלשוחח בטלפון הסלולרי 

ת החולים; מנוע מלשהות בחברת "חיות המחמד" האהובות עליו, בשטחים נרחבים של בי

  לעשן, וכל כיוצא בזה.  

למרות שהגבלות אלה פוגעות פגיעה קשה, לא אחת פגיעה קשה ביותר, בזכותו של אדם  .12

"להגדרה עצמית, אוטונומיה, למימוש בחירותיו והעדפותיו, וזכותו  לכבוד, חופש תנועה, 

אלה הן "בלתי חוקתיות", אך באשר הגבלות חופש ביטוי" וכיוצא באלה, מעולם לא נפסק כי 

)והיא הניצבת בבסיס פסק הדין של  מפורשת ומפורטתברורה, ה כהסמבחוק המסמיך אין 

דעת הרוב במקרה דנן( המסמיכה את מנהלי בתי החולים לקבוע הסדרים ונהלים באשר לכל 

 הסייגים הנזכרים.

הוא ויושם אל לב: מקור הסמכות של מנהל בית חולים לאסור את כל הדברים שנמנו לעיל  .13

שבדברי החקיקה המעניקים למנהל בית חולים את הפררוגטיבה לקבוע כלליות בהוראות ה



5 
 

)ולחלופין מכוח הנחייה  לחוק זכויות החולה 9סעיף  –בין כתליו  כללייםנהלים והסדרים 

גם נהלים ואיסורים  –לפקודת בריאות העם(  33שיוצאת ממנכ"ל משרד הבריאות מכוח סעיף 

ם ומפורטים בצורה ברורה ובהירה בסעיף אינם מפורטי פילואכגון אלה שנמנו לעיל, 

    המסמיך.

מבקשים על אדם  –גם לא הרבנות  –איש גם טענת הפגיעה בחופש הדת מוקשית מאליה.  .14

, או ב"קום עשה", דוגמת חיובו לאכול מצות או מרור בפסחדתית שאינו מאמין לקיים מצווה 

 דרך.לשמור את הלכות החמץ בשבתו בביתו, בשכבו ובקומו ובלכתו ב

החמץ הוחל על בית החולים, לא על הפרט השוהה בו, רק משום שבית החולים מבקש איסור  .15

לפסח". כדי למנוע  כשרמיוזמתו שלו )אין עליו כל חובה בדין לעשות כן( להכריז על עצמו כ"כ –

)ויהא בבחינת "שקר  מצג שווא ורמייה שבו יוצג מקום כ"כשר לפסח" למרות שאינו כזה

ך המחוקק הראשי )בחוק איסור הונאה בכשרות( את הרבנות הראשית לקבוע , הסמילפסח"(

מהם התנאים להצגת מקום כ"כשר" )ובכלל זה "כשר לפסח"( והשית עליה את חובת האכיפה 

 ומניעת הטעיית הציבור בכל הנוגע למצגי "כשרות". 

 

 המיוחד של בית חוליםאופיו 

ובצריכת המזון בין תייחסות מספקת למאפיינים המיוחדים של בתי החולים אין הבפסק הדין  .16

רבים מן המאושפזים צורכים את מזונם בחדריהם או בלשון פסק הדין כותליהם. כידוע, 

 ".במרחביהם האישיים"

' זה מזה, והמציאות של שהיית כמה דלים'נב וא 'אישיים'אינם כל כך דא עקא, מרחבים אלה  .17

כשרות ודורשי חמץ זה לצד זה, עלולה להביא, ברמה גבוהה של הסתברות,  מטופלים, שומרי

תתאפשר אכילת שבו של שומרי הכשרות באותו חדר )גם אם לא מכוונת( חשש הכשלה הן ל

 , הן לחשש של התלקחויות מריבות וקטטות על רקע זה. חמץ

מתחם אות שבה ב"מציכי הוא מוכן לקבל בית המשפט דגיש הדעת הרוב, חזר ובפסק הדין של  .18

 ".חדרי האוכל שבבתי חולים לא תותר הכנסת חמץ

בתי חולים מתאפיינים בכך שבמקרים רבים חדרי החולים הם גם חדרי האוכל. בית אכן,  .19

המשפט חוזר ומדגיש את ערך שמירת האוטונומיה של הפרט והחשיבות שלא לפגוע במרחב 

לים, מעצם טבעו, אינו כל כך אישי המרחב האישי בבית החוהלכה למעשה, האישי שלו אולם 

וקיים לעיתים קרובות טשטוש בין מרחבו האישי של האחד, לבין זה של שכנו לחדר, ובייחוד 

 כאשר מגיעים מבקרים. 

נזכיר, כי בשם ערך האוטונומיה במרחב האישי, שאין חלילה לפגוע בחשיבותה, אף אחד אינו  .20

לצרוך בו אלכוהול או להכניס אליו חיית מחמד או למבקר מעלה בדעתו כי נאפשר למאושפז 

 לנוכח הפגיעה במאושפזים אחרים. ובה עליו וזאת ההא

הסכנה הבריאותית לזולת מובילה במקרה זה להעדפת שיקול זה על פני ערך האוטונומיה  .21

 האישית. בראי זה יש להתבונן גם על סוגיית החמץ בבתי חולים. 

. ודו של אדם לכבזכותשמירה הקפדנית והמרבית על ים למחויב  -לרבות המבקשת  –אכן, הכל  .22

היה, אין ערך מוחלט. בהתאם לפסק הדין בדעת הרוב, תזכות, חשובה ככל שועם זאת, לשום 

בשל כבוד האדם, מתאפשרת הכנסת חמץ למרחב האישי באופן ששומר על כבודו של האחד 

 תוך חשש כבד לפגיעה בכבודו של האחר.
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חדרי מכירים מכלי ראשון את המציאות השוררת ב -כמטופלים או כמבקריהם  –לצערנו, הכל  .23

כמעט עדר יה , לעיתים,. המרחב המצומצם והצפיפות בחדרים, יוצריםהאשפוז בבתי החולים

)או שוכב(  ושב(. מטופל או מבקר מוצא עצמו ידק מן הדק )למעט וילון מרחב אישימוחלט של 

ותעיד על כך ה"זקנה סועדים את לבם לידו. יו, הממש למטופל השכן או למבקרבסמוך 

במסדרון" ועשרות המטופלים המצויים דרך קבע במסדרונות חדרי המיון ובמחלקות שונות 

 בבתי חולים ברחבי הארץ.

ליצור מכשול עבור הציבור אפוא מתן אפשרות להכניס חמץ לתוך מחלקות האשפוז עלול  .24

עה האפשרית ברגשותיהם של שומרי הכשרות, שומר הכשרות. זאת, מבלי להזכיר את הפגי

, ואת המחלוקות והתגרות שעלולות להתעורר עקב כך, במקום שגם לה יש לתת מקום מסוים

 שממילא סף הרגישות בו נמוך ביותר. 

בידי מזון כשר אספקת פסק הדין חוזר מספר פעמים על כך שכנגזרת מעקרון הכיבוד ההדדי,  .25

אין להכניס מזון אחר למתחם ההנחיה שלפיה וכך גם  ,קתבמחלובית החולים אינה נתונה 

 חדרי האוכל של בית החולים. 

אבל עיון ברציונל שמנחה את דעת הרוב, כמו גם בהיעדר ההסמכה הפורמלית ה"ברורה,  .26

הבדל בין מזון שמספק בית החולים לבין מזון המגיע נותן טעם ב נוהמפורשת והמפורטת", אי

עקרון הכיבוד ההדדי, יוביל במוקדם לא ייפלא אפוא אם העתירה. מחוץ לבית החולים, נשוא 

לספק מזון חמץ  ,או במאוחר, לעתירה שתחייב את בתי החולים בשם עקרון חופש הפרט

למאושפזים המעוניינים בכך בחג הפסח. ככל שהמדינה תעלה קשיים לוגיסטיים ואחרים, גם 

 ."כסף יםעולאדם ומימושן זכויות "כאן היא תהיה עשויה להיתקל בטיעון ש

בכל  –המוטלת על הפרט כתוצאה מדיני הכשרות מישור המעשי, המגבלה באין צריך לומר ש .27

ב"חובת עשה" אלא ב"שב ואל תעשה", בהימנעות  תמתבטא האינ -ימות השנה וגם בפסח 

כ"חמץ" בימות הפסח וגם הוא מוגבל ביותר: רק אוכל שמוגדר  אוכל מסויםמצריכת 

ימינו יש אלפי 'תחליפי חמץ' שנותנים מענה הולם גם לאניני טעם שאינם יכולים  )ובמציאות

להימנע מאכילת מוצרי חמץ במשך שבעה ימים(; בהימנעות מאכילתו רק במשך שבעה ימים 

ולא בכל ימות השנה; ובהימנעות מאכילתו רק בתחומי בית החולים ולא חוצה לו )לפיכך, 

  רה יוכל לאכול גם חמץ בפסח עצמו מחוץ לבית החולים(.חולה שיתאשפז רק למשך תקופה קצ

לצד הפגיעה בזכויותיהם של אלו שמבקשים לצרוך בכל הכבוד הראוי, המבקשת סבורה כי  .28

חמץ בפסח והדבר נמנע מהם )פגיעה, שמיותר לציין כי אין להקל בה ראש(, לא ניתנו בפסק 

הדין שימת לב, התייחסות ומשקל ראוי לפגיעה האנושה שעלולה להיגרם לשומר כשרות 

לאור היתר הכנסת  המתאשפז בשל מצבו הרפואי בבית החולים בחג הפסח, ואשר ייתכן כי

 החמץ יוכשל באיסור הלכתי הנוגד את עולמו האמוני והמצפוני. 

 . של זכויות משפטיותמחלצות בעתיק יומין  הלכתי-עולם נורמטיביאכן, קיים קושי ב'הלבשת'  .29

ניתן לומר כי הנזק שנגרם לצרכן שומר הכשרות כתוצאה מצריכת חמץ בחג הפסח עם זאת,  .30

והכשלתו בעניין שקדוש בעיניו, אינו ניתן לריפוי או לפיצוי. רבים מאתנו נושאים את 

סיפוריהם של הדורות שקדמו להם, סבים וסבתות, שחיו בגולה, בדבר המאמצים שלא יתוארו 

 ה שלה נדרשו כדי לשמור את חג הפסח כהלכתו. להשיג מזון כשר לפסח, ועל ההקרב

הפגיעה הנגרמת למאושפז שומר כשרות כתוצאה מהכשלתו באיסור חמץ בפסח היא פגיעה  .31

ובחופש הדת שלו. עמד על כך כב' השופט מלצר באוטונומיה שלו אנושה בכבודו, במצפונו, 
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שי ברזילי ואח'   8037/06ע"א דומה, בעניין הטעיית צרכן באשר לאוכל "כשר לפסח": בהקשר 

מעדני אביב אוסובלנסקי נ' מועצת  7203/00וכדברי השופט חשין בבג"ץ  . 4.9.14נ' פריניר,

 :הרבנות הראשית

 

ובמישרין  –מצוות לצרוך אך מזון כשר בלבד נגזר -רצונו של שומר"

מצוות אשר -מכבוד האדם. ומלוא כל הארץ כבודו. שומר –נגזר הוא 

טובתו, לצרוך מזון לא כשר, הפגיעה בכבודו רבה ייאלץ חלילה, שלא ב

 ". וקשה היא

 

חמור במיוחד לצד הפגיעה במישור הדתי נזקו של שומר כשרות הנכשל באכילת חמץ בפסח  .32

ֵרת  ."ורב עוצמה בהיות איסור זה אחד האיסורים הבודדים בתורה שעליהם נגזר עונש "כָּ

באוטונומיה שלו גם קשה יתר על כן: הכשלת שומר כשרות באוכל שאינו כשר, פוגעת פגיעה  .33

פסק והשוו ל; 38לעניין אחרון זה ראו פס"ד פריניר הנ"ל, פסקה ושלילת חופש הבחירה ממנו. 

, תנובה נ' עזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל 10085/08ע"א דינה של השופטת )כתוארה אז( חיות ב

הערכה  פז "פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה: -קרן; ומאמרו של צחי 36, פסקה 4.12.2011

 )התשס"ז(.  187י'  המשפטנורמטיבית, התפתחויות עכשוויות ומגמות עתידיות 

 

  "דורש החמץ" הרוב במטופלהתמקדות שופטי 

בין מידת הפגיעה במאושפז שאינו 'מתמטית' לערוך השוואה חלילה  תתיימראינה מ תהמבקש .34

יהודי או אינו מקפיד על איסור חמץ שנכפה עליו שלא לאכול חמץ בחג הפסח, לבין מידת 

 .הפגיעה במאושפז שומר כשרות שהוכשל באיסור חמץ

המתעלם  החמץ" גרמה לדעת המבקשת לעיוות דורשהתמקדות שופטי הרוב ב"עם זאת,  .35

" )ומבחינה מספרית אין חולק על כך, וגם מחקרים מבקשי הכשרותכמעט לחלוטין מזכויות "

וביניהם רבים הם שומרי  –בפסח "מבקשי הכשרות" , שמספר 2אמפיריים מלמדים זאת

גדול עשרות  -מסורת שאינם מקפידים על קלה כחמורה בשאר מצוות ובשאר ימות השנה 

מונים ממספר "דורשי החמץ" וגם לכך יש משמעות ערכית, משפטית, ארגונית וחברתית(. 

"עותרים ציבוריים" הם )וכבודם, כמובן, במקומו מונח(, אין  –ודומה שלא חינם כל העותרים 

ביניהם ולו עותר אחד שעתר לבית המשפט בשל כך שנפגע באופן "אישי, ממשי וישיר", פגיעה 

ולה עד שמצא מקום לעתור )למען הסר ספק איננו טוענים כלל שאין אנשים שנפגעים מן כה גד

האיסור אלא שמספרם ביחס ל"מבקשי הכשרות" בטל לא רק בששים אלא ברבבה ויותר(.  על 

ובענייננו, רק "עותרים  –עתירות שבהן העותר ה'ראשי' בחר שלא לעתור, ורק אחרים 

רגבים נ' ראש ממשלת  2031/13בג"ץ ריבו, ראו למשל:  מבקשים להתעבר על -ציבוריים" 

ולאחרונה ממש, ;  4.2.19היועמ"ש,  'יוסי פוקס נ 837/19 "ץבג; 22.6.15ישראל, 

 .6.5.20מוקד נ' היועמ"ש,  2044/20  בג"ץ

                                                 
 . https://www.idi.org.il/articles/22149ראו למשל את סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה,  2

http://www.nevo.co.il/case/5612771
http://www.nevo.co.il/case/5612771
http://www.nevo.co.il/safrut/book/1286
https://www.idi.org.il/articles/22149
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מבקשי לקתה מידת הדין של שופטי הרוב בהערכת משקלן, היקפן ועוצמתן של זכויות "מש .36

בין זכויות "דורשי החמץ" לבין שעשו שופטי הרוב )שנדבר בו מיד( האיזון לקה גם  –הכשרות" 

 הכשרות". מבקשי זכויות "

לזכויותיהן,  –כבד ממש  –, ההתמקדות ב"דורשי החמץ", ומתן משקל רב פי שנראה להלןכ .37

עוצמתן תוך התעלמות כמעט מוחלטת מהתמקדות ב"מבקשי הכשרות", על זכויותיהם, 

 טה  מפסיקתו רבת השנים של בית משפט נכבד זה.סועוצמתן והיקפן, 

 

 שאלת האיזון

שמדובר בזכויות שוות משקל הניצבות על כפות המאזניים, האיזון  -ולא אמרנו  –אפילו אמרנו  .38

והם  –והם "דורשי החמץ", לבין זכויות הרוב  –שעושים שופטי הרוב בין זכויות המיעוט 

, נעשה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם פסיקתו רבת השנים של בית "מבקשי הכשרות"

   משפט נכבד זה. 

 

   ומידת פירוטה לאסור צריכת והכנסת חמץ בפסח בבית חולים סמכותמקור ה

השתיתו חלק גדול מבניינו המשפטי של פסק דינם על הקביעה שלפיה בתי החולים שופטי הרוב  .39

 נעדרים סמכות למנוע צריכת מוצרי חמץ בפסח בשטח בית החולים או למנוע הכנסתם אליו.  

המדברת באיסור זה בחוק  ומפורטת מפורשתברורה, את קביעתם זו ביססו על היעדר סמכות  .40

 המסמיך אותם לעשות פעולות שונות ולהסדיר את חיי בית החולים. 

בהיותה כללית מדי ואינה לחוק זכויות החולה  9 לדידם, לא די בסמכות המצויה בסעיף .41

 מפורשת ומפורטת.

לדידם של שופטי הרוב, מכיוון שאיסור החמץ בבית החולים פוגע בליבת הזכויות החוקתיות,  .42

ולא די בהסמכה כללית   מפורשת ומפורטתברורה,  ריכה פגיעה בו להיסמך רק על סמכותצ

 ועמומה. 

צריכה גם  –במלים פשוטות: "צבת בצבת עשויה": לנוכח מהות הזכות, היקפה ועוצמתה  .43

 ההסמכה לפגוע בה להיות הסמכה "חזקה", מפורשת ומפורטת. 

פגעת, הזכות הנכוחות": ככל שמהות  בעניין זה קיימת מעין "מקביליתלטענת המבקשת,  .44

עוצמתה והיקפה חזקה יותר, כך יש צורך במקור סמכות ברור, מפורש ומפורט יותר, ולהיפך:  

ככל שמהות הזכות הנפגעת, עוצמתה והיקפה חלשה יותר, כך ניתן להסתמך במקור סמכות 

 כללי יותר.

 : משפט מנהלי בספרהארז -לעניין זה ראו את דבריה של כב' השופטת ד' ברק .45

 

שמידת ההקפדה בדרישה "התפתחותה של הפסיקה נוטה לגישה הקשרית, כך 

להסמכה מפורשת משתנה בהתאם לחשיבותה היחסית של הזכות הנפגעת ולמידת 

הפגיעה בה... ככל שהזכות היא חשובה פחות, ובמיוחד ככל שהפגיעה היא בשוליה, 

. 122" )כרך א', עמוד הסמכהנחלשת מידת ההקפדה בבדיקת אופייה המפורש של ה

 פסק הדין דנן מפנה לפסקה זו(. 

מבלי להקל ראש בזכויות הנפגעות של אלו שנמנע מהם או ממבקריהם ומן הכלל אל הפרט:  .46

להכניס חמץ, עצם אשפוזו של אדם בבית חולים, בהגדרה, גורם לפגיעה באוטונומיה שלו. הוא 
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לו מוגבל למתכונת פעילות צוות הרופאים נמצא בחדר משותף עם עוד חולים. זמן השינה ש

והאחיות. צוות בית החולים ואנשים פרטיים יכולים להיכנס אליו לחדרו ולמרחבו האישי בכל 

 עת. 

בעצם הגעתו של חולה לבית חולים הוא מוותר מראש, במידה מסוימת, על האוטונומיה שלו  .47

כדי להירפא. בנסיבות אלו, לאור העובדה שהוא נמצא עם עוד אנשים בחדר, ויש לכך השלכה 

גם צריכת אוכל מסוים גם עליהם, הרי שחרף הפגיעה באוטונומיה שלו, ניתן למנוע ממנו 

ק ממציאות בית החולים ומהצורך ליצור בהם הסדרים שיתאימו לכלל כחל)ובמקרה דנן חמץ( 

לקבל מבקרים אינו רשאי אותה מידה ומתוך אותו רציונל, חולה כאמור לעיל, בהמאושפזים. 

שהוא רוצה, ככל שזה מפריע ובכל ווליום או לשמוע מוזיקה בכל זמן בכל שעות היממה, 

עת באוטונומיה והדברים נכונים גם ביחס לחולים האחרים. עצם המציאות של האשפוז פוג

 בכלל זה.  חמץאיסור המוטל עליו לצרוך אוכל מסוים ול

, בכל הכבוד הראויולאור האמור, הואיל ומדובר בפגיעה בשולי הזכויות הנזכרות בפסק הדין,  .48

להסתפק ניתן לכאורה במקרה זה ודרישה להסמכה דווקנית וקונקרטית אינה הכרחית ה

ולחלופין מכוח הנחייה שיוצאת ממנכ"ל )או לחוק זכויות החולה  9 בסעיף בהסמכה הנזכרת

ובתי החולים  המדינה והפנ ושאלילפקודת בריאות העם(  33משרד הבריאות מכוח סעיף 

 בתשובתם לעתירה ובטיעונם על פה בשעת הדיון.

היסוד  גם ביחס לזכות כאמור לעיל בענייננו עוצמת הזכויות הנפגעות והיקפן מועט ביותר .49

איש אינו כופה על אדם לקיים מצווה דתית או להימנע מאיסור דתי ככזה ". 3ל"חופש מדת

בדומה להימנעותו מצריכת אלכוהול או עישון בין כותלי  –)והימנעותו מאכילת חמץ בפסח 

בית החולים, או שהותו עם "חית המחמד" שלו לצדו, הם רק פועל יוצא של הנהלים ולא המניע 

לכל היותר ים מוגבלים רק לשטח בית החולים וגם למשך זמן קצר )במקרה דנן, להם(. הנהל

 ימים(. או שמונה שבעה 

שמביא  –בדומה לכל שאר האיסורים המושתים על השוהים במתחמי בית החולים, האיסור  .50

עשותו נועד לשמר את ה"מכנה המשותף" של כלל השוהים בבית החולים, ול –לפגיעה בזכויות 

בחג שוהים בצוותא תליו שבין כ, מקום ככל שניתן ולא מדיר אוכלוסיות מסוימותמקום מכיל 

בני כל המגזרים והעדות: יהודים ולא  רפואי ומנהלי  ומבקרים,  –מטופלים, אנשי צוות הפסח 

 יהודים, חילוניים, דתיים וחרדיים, אזרחים ותיירים, אנשים נשים וטף. 

 

 "העליוןסתירה להלכות קודמות של בית המשפט "

בחוק בתי המשפט, אחת העילות המרכזיות שניצבות בבסיס הצידוק לקיום "דיון כאמור  .51

 נוסף" היא סתירתה של הלכה חדשה ל"הלכות קודמות של בית המשפט העליון". 

"להגדרה עצמית ולמימוש  זכות הפרט בכלל והמיעוט בפרטסוגית ההתנגשות בין כידוע,  .52

 זכותו המקבילה של הרובוטונומיה, כבוד וחופש מדת" לבין בחירותיו והעדפותיו וזכותו  לא

"להגדרה עצמית ולמימוש בחירותיו והעדפותיו וזכותו  לאוטונומיה, כבוד וחופש דת" אינה 

 ימיה כימי עולם, ובית המשפט הכריע בה עשרות פעמים. .חדשה עמנו

                                                 
כידוע, יש הכופרים בקיומה של זכות עצמאית ל"חופש מדת", וגם בין אלה שמודים בקיומה יש הסבורים כי עוצמתה  3

 . 2014, חיפה, ספיר, דת ומדינה בישראל-פחותה מהזכות ל"חופש דת". ראו: סטטמן
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העדיף בית  –" ובתחומים שונים של ענייני "דת ומדינה –ברובם המכריע של המקרים  .53

ואת הרצון ליצור "רשות רבים , המשפט בהחלטותיו את זכותו של הרוב על פני זכות המיעוט

מכילה ככל האפשר", שבמסגרתה יוכלו לשהות כמה שיותר אנשים בעלי מכנה משותף רחב 

 ככל שניתן, על פני האינטרס של הפרט במימוש מלא של זכויותיו. 

כבמקרה המיעוט מילוי חובה דתית בדרך של "קום עשה",  כאשר איש לא כפה עלכך, במיוחד,  .54

לכל היותר )וגם זאת לא כדי לכפות עליו קיום נורמה דתית  –אלא ביקש או דרש ממנו דנן, 

אלא רק כתוצאה ממדיניות כוללת שפועל יוצא שלה הוא מגבלה שמקורה בנורמה דתית( 

סוים או לפרק זמן קצר ומסוים חירותו והאוטונומיה שלו במקום ממלא של ממימוש להימנע 

, על מנת להשיג מטרה ראויה אחרת דוגמת יצירת "מכנה משותף" על דרך של "שב ואל תעשה"

  . רחב ככל שניתן של השוהים במקום אחד

כך, על דרך הכלל, וכך בפרט במקרה דוגמת המקרה דנן שבו ההגבלה המוטלת על הפרט  .55

למימוש זכויותיו )ולמען הסר ספק, המבקשים מכירים בחשיבותה ומכבדים אותה כשלעצמה( 

היו מקרים  שנות המדינהושתיים שבעים )במשך  המצומצםהן מצד היקפה מצומצמת ביותר 

ת שתי הידיים, שבהם ביקשו או ניסו חולים או מבקרים בודדים, שניתן לספור על אצבעו

 הן מצד זמנה המצומצםלהכניס חמץ לבתי  החולים בפסח, והעותרים לא הוכיחו אחרת(, 

)מדובר רק במתחם בית    הן מצד מקומה הגיאוגרפי המצומצם)מדובר בשבוע אחד של פסח(, 

לתחום בית החולים, וכך גם על  החולים. איש אינו אוסר על מבקר או עובד לאכול חמץ מחוץ

 אותם מטופלים המסוגלים לצאת ממיטותיהם ולצאת למרחביו הפתוחים של בית החולים(.

)למען הסר ספק  , אחדות מני רבות כאמור, הדוגמאות לכך רבות מספור ונביא רק כמה מהן .56

דוגמת חוק שיפוט בתי דין רבניים  – בדוגמאות שבהן אין חוק מפורשכאן נו נעניינדגיש כי 

המאפשר, בצורה מפורשת, פגיעה באוטונומיה של הפרט, ובזכותו  - בעניין נישואין וגירושין

 : לחופש מדת

 24.3.2010, איק נ' שירות בתי הסוהרר 4201/09ברע"ב  ד שניתן: בפס"בית סוהרחמץ ב .57

 דומה( נדונה סוגיה 66, וראו שם פסקה  41בפסק הדין של השופט פוגלמן, פסקה הוזכר ו)

השוהה באגף מעורב של יהודים לזו שלפנינו, בדבר זכות אסיר ביותר במהותה )אם כי לא זהה( 

 –ובאופן ספציפי פיתות  –לצרוך חמץ ומוסלמים )אך בתאו היו רק אסירים לא יהודים( 

שירות בתי הסוהר טען, בדומה לטענת הרבנות ית הסוהר. במהלך חג הפסח בין כותלי ב

רצון המערער יושם מעל זכותם של חבריו לאגף "היא כי כי היענות לבקשה משמעותה  בענייננו

המעורב לקיים מצוות דתם, האוסרת על אכילת חמץ בפסח, ועל זכותם כי התא בו הם 

ליצור בימים קצרים אלה מתח  מתגוררים יהא נקי מחמץ. משך החג שמונה ימים ואין מקום

 ."בין אסירים

, העומד במוקד פסק הדין דנן, גם אסיר בבית החולים בדומה למטופללא למותר להבהיר כי  .58

גם האוטונומיה , אינו נמצא בבית הסוהר מרצונו)להבדיל במהות הסיבה לשהות באותו מקום( 

מחוץ לבית הסוהר( מוגבלת  התנועה שלו )שתאפשר לו לצרוך חמץ  -יותיו חירושל אסיר, גם 

ובניגוד לדעתו  השופטים רובינשטיין וארבלשל  רוב דעתבביותר. ביהמ"ש העליון  פסק )

התבססה ערעורו, בדחותו את . רעורוכי יש לדחות את עהחולקת של המשנה לנשיאה ריבלין 

על כך שאין לאסיר "זכות קנויה" לאכול פיתות של השופטים רובינשטיין וארבל דעת הרוב 

בפסח; לכך שאין חוסר מידתיות שבתקופה קצרת ימים של שבוע ימים יינתן לו מזון אחר 

ולכך ש"במדינה יהודית ודמוקרטית" אין פגיעה באיסור על אכילת חמץ באגף מעורב שבו 
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זכותו של העותר  עמדהבאותו מקרה למותר לומר שגם שוהים יהודים ולא יהודים כאחד. 

"להגדרה עצמית ולמימוש בחירותיו והעדפותיו וזכותו  לאוטונומיה, כבוד וחופש מדת" אל 

רצון לשמור על הכשרות בבית הסוהר, ולהימנע מהכנסת חמץ בפסח, איסור ההולם את מול ה

 "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית". 

היכולת לפקח על אי ניוד חמץ  –ו וטבעו מחמת טיב –אין צריך לומר שבבית סוהר יתר על כן:  .59

 שהוכנס לבית הסוהר מתאי האסירים למטבח המרכזי קלה הרבה יותר. 

כמו  –לענייננו, גם בפקודת בתי הסוהר ממש ולא למותר להדגיש בשאלת הסמכות כי בדומה  .60

ראו למשל בדבר הכנסת חפצים ושמירתם ) כלליות מלבד הוראות –בחוק זכויות החולה 

אין  (1971-]נוסח חדש[ תשל"ב לפקודת בתי הסוהר ( 3סג )ב( )110, 42-38(, 3)ג( )11 ,7 פיםסעי

, את שירות בתי הסוהר בוודאי לא באופן מפורש ומפורטמסמיך בצורה ברורה, סעיף הכל 

החיל לתחומי בית סוהר בפסח, או סעיף המסמיך את השב"ס ל חמץלאסור על הכנסת 

 .לפסק דינו של השופט פוגלמן( 65, 33-31)ראו פסקאות  בחג הפסחאיסורים מטעמי דת 

כדי לפגוע בהנחיה למרות זאת סברה דעת הרוב כי אין בהיעדר ההסמכה המפורשת והמפורטת  .61

    האוסרת הכנסת חמץ לבתי הסוהר המעורבים בפסח. 

יודגש כי גם דעת המיעוט של המשנה לנשיאה ריבלין התבססה על נסיבותיו הספציפיות של  .62

  רק אסירים לא יהודים.ותו מקרה, שבו שהו בתאו של האסיר המערער א

 יהודים-בתא מעורב של אסירים יהודים ולאדבריו עולה לכאורה כי אילו היה מדובר מ .63

)ובהקבלה לענייננו, בחדרי בית חולים שבהם שוהים כמעט תמיד מטופלים יהודים ולא 

 מצטרף לדעת הרוב. יהודים באותו חדר( גם המשנה לנשיאה ריבלין היה 

הנה כי כן, על פני הדברים ההלכה שקבעה דעת הרוב במקרה דנן סוטה בעליל מההלכה  .64

 שנקבעה בדעת הרוב בפס"ד ראיק הנ"ל.  

 9550/01בג"צ נקבעה ב)אם כי לא זהה בנסיבותיה( הלכה דומה להשלמת התמונה נעיר כי  .65

ממש את זכותו ל"אוטונומיה" . שבו ביקש אסיר ל11.12.01, דריהם נ' שירות בתי הסוהר

, ותבע כי יתאפשר לו לאכול חלות וסרדינים בסעודה שלישית בשבת )לשיטתו( ול"חופש דת"

כחלק ממצוות דתו. בדחותו את העתירה קבע בית המשפט, בין השאר, כי אין זכות לאסיר בין 

ף עליו,  גם כותלי בית סוהר לממש במלואה את זכותו לאוטונומיה ולבחירת סוג המזון המועד

 אם עתירתו נתמכת בטעמים של "חופש דת". 

לצרוך מזון להיפך, חיילים שביקשו להכניס אוכל לא כשר או אסירים ועתירות דומות של  .66

 )כגון בד"ץ העדה החרדית( נידונו במהלך השנים. ו'מהודרת' בכשרות מסוימת 

חיילים כי ה"אוטונומיה שלהם" וזכותם ל"חופש דת" או אסירים וגם באותן עתירות טענו ה .67

לאפשר להם לצרוך בתוך מתקני או את שירות בתי הסוהר ל"חופש מדת" מחייבת את הצבא 

שיטעם לחכם ויתאים למימוש האוטונומיה שלהם וזכותם  אוכל מסויםאו בתי הסוהר הצבא 

 ל"הגדרה עצמית" כאוכלי "מזון בד"צ " בלבד וכיוצ"ב. 

מסמיך, ברור מפורש ומפורט המתיר לשירות בתי  ףיעבפקודת בתי הסוהר אין ס ר לעיל, כאמו .68

הסוהר למנוע מאסיר אכילת אוכל מסוים. למרות זאת הרצון לשמור על בית הסוהר כ"מקום 

כשר", על האחידות בין כתליו ועל "המכנה המשותף" הרחב ביותר בין האסירים גבר על זכות 

 "אוכל משלו".   האסיר הבודד לצרוך לו
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פקודת מאכל כשר  –חקיקה הראשית בהקשר זה ה, שגם לגבי הכשרות בצה"ל, יודגש .69

]=למרות כותרתה מדובר בחקיקה ראשית שנחקקה לאחר הקמת  1949-לחיילים, תש"ט

שכל אינה קובעת כלל )אולי בניגוד לדימוי רווח(  –מדינת ישראל אך בטרם כינון הכנסת[ 

 . (ם )ובפסח "כשרים לפסח"ל יהיו כשרימחנות צה"

הגנה -בצבא לכל החיילים היהודיםשבה הוא ש" 1הדבר היחיד שהפקודה קובעת, בסעיף  .70

)ניסוח זה הועתק למעשה ממסמך ה'סטטוס קוו' משנת  "יש להבטיח מאכל כשרלישראל 

1947) . 

כאמור, הפקודה אינה אוסרת על חיילים לא יהודיים לצרוך אוכל לא כשר, ותחולתה  .71

 )על מחנות הצבא(. גיאוגרפית )על החיילים( ולא פרסונלית

למרות זאת חוקקו כמה וכמה פקודות מטכ"ל שאוסרות על הכנסת מזון לא כשר למטבחים  .72

 ומתקני צבא בכל ימות השנה, ומזון שאינו "כשר לפסח" בימות הפסח בפרט.

כותו לחופש מדת התגברות האוטונומיה של הפרט וכיבוד ז –קבלת דעת הרוב על נימוקיה  .73

על פני זכויות "מבקשי הכשרות" והיעדר הסמכה ברורה, מפורשת ומפורטת בחוק המסמיך 

עשויה אפוא להביא עמה שינוי רבתי בכל מערכת הכשרות בבתי הסוהר, במחנות צה"ל,  –

. שינוי, שחורג מאחד במתקני המשטרה וכיוצ"ב, ולא רק בפסח אלא בכל ימות השנה

שנות  72בר במסמך ה"סטטוס קוו" ערב הקמת המדינה ונשמרו במשך העקרונות שנקבעו כ

 המדינה. 

, שאינו נוגע רק לצריכת אוכל אלא הרחב יותרלהשלמת התמונה נציין שגם בהקשר   .74

, כבודו וזכותו חירותו, ביטוי האוטונומיה של האדםידי ל יםאלמישורים אחרים שבהם ב

בתי המשפט את האינטרסים של הכלל על פני  העדיפו עד היום – לבושודוגמת  –לחופש מדת 

זכות הפרט )בוודאי כשהיא מוגבלת ונפגעת רק במקום מסוים, ורק לפרק זמן קצוב ולא 

צבי ריש נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל  1912/97"ץ לצמיתות(. לעניין זה ראו למשל: בג

 , ועוד.199( 5ות, פ"ד מח )מונה ג'בארין נ' שר החינוך והתרב 4298/93בג"ץ ; 650(5ואח', נב)

 

 המניע לדרישת הרבנות הראשית 

הוא כי המניע לאיסור הכנסת חמץ  –וגם העותרים לא חילקו על כך  –בענייננו מודים הכל  .75

כ"כשר לפסח" בשעה שאינו כזה, והפרט הניזוק מכך אינו אלא תוצר לוואי בית החולים הצגת 

 של הרצון למנוע הטעיית הציבור.

הכללים שקבעה הרבנות הראשית מכוונים אפוא כלפי בית החולים וכלל לא כלפי הפרט. איש  .76

 .כפות נורמה דתית על מי שאינו מאמיןאינו מבקש ל –לרבות המבקשת  –

גם בתי החולים, מצדם, אינם מבקשים לכפות נורמות דתיות על איש מהמטופלים או השוהים  .77

כדברי השופט ברק  –ע שונה לחלוטין: הרצון ליצור מניבין כותליהם. ביסוד הנחייתם עומד 

מכנה המשותף, המאפשר לכל באי  -, ו"בשינויים המחויבים""  הנ"ל ג'באריןמונה בפס"ד 

 לקיים מערכת חיים משותפת בבית החולים.  -מטופלים, עובדים ומבקרים  –בית החולים 

וטונומיה, כבוד וחופש מדת העדפתם של שופטי הרוב בעניין דנן את האינטרס של הפרטים לא .78

)שעל חשיבותם איש אינו חולק( על פני הזכויות והאינטרסים של הרוב לקיים מכנה משותף 

זכויות בעניין האיזון הראוי בין הגם ת והקיימ ותרחב ומכיל, חרגה אפוא מן ההלכ



13 
 

, והתמקדה כמעט לחלוטין רק בזכויות הפרט בזירה גורמים השוניםכלל הוהאינטרסים של 

 הנפגע. 

 

 

 "יןיהלכה שנפסקה בענהשל  , קשיותה וחידושהחשיבותה"

שלפיו ניתן יהא לקבוע האם הלכה או "מבחן קשיות" המחוקק לא הגדיר "מדד חשיבות"  .79

 , "קשה" היא אם לאו. מסוימת "חשובה" היא אם לאו

מדובר בהלכה שיש לה השלכות רוחב רחבות עם זאת, "השכל הישר" מורה אותנו שככל ש .80

' יותר, מאשר הלכה  שנוגעת חשובה'היקף, והיא בת השפעה על ציבור גדול יותר, תהא ההלכה 

 במספר קטן של אנשים ובשאלה 'מקומית' או 'נקודתית'. 

ככל שההלכה המשפטית החדשה שנקבעה פוגעת במספר רב יותר של אנשים, כך היא תהיה  .81

 לו מצד תוצאותיה. "קשה" יותר, ו

כפי שטענה הרבנות הראשית גם בעת הדיון בעתירה, בעניין דנן, להלכה שקבע בית המשפט  .82

  הנכבד עשויות להיות השלכות עצומות הן מצד היקפן הן מצד תוצאותיהן. 

, בבתי החולים בישראל שוהים, עובדים ומבקרים מצד היקף האוכלוסייה הרלוונטיתראשית,  .83

 מדובר בעשרות בתי חולים הפרוסים בכל רחבי הארץ.  רבבות אנשים.בימות הפסח 

קבלת פסק הדין תביא לכך שהרבנות הראשית לא תוכל להתיר לבתי החולים להציג עצמם  .84

שכמוסבר בתגובת הרבנות לעתירה מקורו בכך שבפסח חמץ אוסר  –כ"כשרים" עקב החשש 

שאר המאכלים )כגון בשר בחלב, בשר  אפילו ב'משהו' ואינו 'בטל בששים' כרובם המכריע של

שמוצרי חמץ יוכנסו לשטחם  -לא כשר, פרי שאינו מעושר( האסורים באכילה מטעמי כשרות 

 ויביאן ל'החמצת' מטבח בית החולים וכלי האוכל שמשמשים את כלל החולים. 

כתוצאה מכך, קיים גם חשש ממשי שחלק מן החולים המקפידים על קלה כחמורה בהלכות  .85

ת בכלל ובהלכות הפסח בפרט יימנעו מלשהות בבתי החולים בפסח, ועשויים לסכן עקב כשרו

 כך את בריאותם. 

ההשלכה השנייה, ואולי הראשונה בחשיבותה, נוגעת לתוצאות פסק הדין לא רק באשר  .86

לא רק בימות הפסח  –להכנסת חמץ בפסח לבתי חולים אלא  לכלל מערכת הכשרות בישראל 

 , לא רק בבתי החולים אלא בכלל מוסדות הציבור בישראל.  אלא בכל ימות השנה

את מנהלי  –במפורש ובמפורט  -לפי ההלכה שנקבעה בפסק הדין, בהיעדר חוק ראשי המסמיך  .87

זכות הפרט בתי החולים לאסור הכנסת חמץ ואכילתו בידי מטופל בפסח, יש להעדיף את 

והעדפותיו, וזכותו  לכבוד וחופש מדת" "להגדרה עצמית, אוטונומיה, למימוש בחירותיו 

 )כלשון דעת הרוב( על פני זכות הרוב לקבוע נורמות התנהגות שעשויות לפגוע בכל אלה.

להגביל את זכות הפרט   -לא משפטי ולא הגיוני  –לפי גישת פסק הדין, דומה שאין כל בסיס  .88

פותיו, וזכותו  לכבוד לממש את זכותו "להגדרה עצמית, אוטונומיה, למימוש בחירותיו והעד

וחופש מדת" רק באופן מצומצם, ולא להרחיבה על פני כל ימות השנה, בכל מוסד ציבורי ולא 

 רק בעניין חמץ.

מנקודת מבט ליברלית אין כל פסול בגישה זו. להיפך. ותעדנה על כך כל המדינות הדמוקרטיות  .89

 והליברליות במערב המאפשרות מצב מעין זה.
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 יהודית ודמוקרטית"  ערכיה של "מדינה

במדינת ישראל, למן ראשית ימיה, ועוד קודם לכן, במסמך ה'סטטוס קוו' שנחתם ערב הקמת  .90

, המדינה, הייתה הכשרות לאחד מסממניה המובהקים של רשות הרבים ב"מדינה היהודית"

 לאו דווקא מנימוקים דתיים אלא מנימוקים לאומיים

סממנים אלה נתגבשו כחלק ממעין "דת  –או חוק בכלל  –ויודגש: גם ללא חוק מסמיך  .91

אזרחית", המאפיינים את צביונה של  "מדינה יהודית" במובן הלאומי והאזרחי, לאו דווקא 

 :C. Liebman, E. Don Yehiya, Civil Religion in Israel הדתי. לעניין זה ראו בהרחבה:

Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State (Berekley, 1983)  ;

'מדינת ישראל, כאן מקום קדוש!' : עיצוב רשות רבים יהודית במדינת " אביעד הכהן, 

און, צ' צמרת -דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל )מ' בר -ישראל", בתוך: שני עברי הגשר 

 . 144-172עורכים, ירושלים, תשס"ב(, 

בשבתות ומועדי ישראל; השבתת הרכבים מנסיעה ביום בדומה להשבתת התחבורה הציבורית  .92

הכיפורים; סגירת בתי קפה ובתי עינוגים בליל תשעה באב; גם ההימנעות ממכירת חמץ 

היו לאחד מסממניה בפרהסיה ובפרט במקומות ציבוריים )להבדיל מרשות היחיד( ואכילתו 

פייה שבעלות לא יהודי עד כדי כך, שאפילו מאהמובהקים של "מדינה יהודית ודמוקרטית". 

ביפו המושכת אליה בכל ימות השנה רבבות צרכנים יהודים סוגרת את שעריה בחג הפסח 

 כהזדהות עם האתוס הלאומי של "מדינה יהודית". 

ר מתוכנם איסורי חמץ ק  לא ייפלא אפוא שעתירות שהוגשו לבית משפט נכבד זה וביקשו לע   .93

ן העתירה לאחר שבית המשפט הבהיר להם כי 9או שהעותרים חזרו בהם מ או אכיפתם, נדחו

עמותת הרוב הציוני וחברת לחם ארז בע"מ נ'  2542/02בג"ץ  ראו למשל: לא ייענה לבקשתם.

 . 25.12.02, שר הפנים והיועמ"ש

הפורמאלי של קיום חוק מסמיך, מפורש ומפורט )שעליו עמדנו לעיל( וסעיף לפן  מעבר  .94

סבר עד היום בית המשפט כי למרות ש"איסורי חמץ"  מהותיהדינים", ברובד ה"שמירת 

מגבילים את האוטונומיה של הפרט  1986-)איסורי חמץ(, התשמ"ו חוק חג המצותובראשם 

", ישראליסח היו לחלק מה"דנ"א הלמכור ולצרוך חמץ בפסח, איסור צריכת ואכילת חמץ בפ

מה'גנום של מדינה יהודית', ולפיכך אין למהר ולשנות את ההסדרים העדינים הקיימים גם 

 בפרק זה של מערכת היחסים העדינה שבין "דת ומדינה". 

 70אין צריך לומר שאין כל מניעה שבית המשפט יחליט שהוא משנה הסדרים שהיו קיימים  .95

לפחות בעיני רוב  –ו של שינוי זה", "קשיותו" חשיבות"לאור ולּו  –וי שנה ויותר, אך מן הרא

הציבור בישראל שלפי מחקרים שונים עדיין מבקש להקפיד על איסור חמץ בפסח; ולא פחות 

שהיא תוכרע בהרכב גדול יותר של  –בעולמה של מדינת ישראל זו", של הלכה  מכך "חידושה

)מבלי לפגוע ח"ו באיש מחבריו( שנבחר באופן אקראי ולא באמצעות הרכב מצומצם שופטים, 

 לדון בנושא חשוב זה, ואינו משקף את דעת הרוב בין שופטי בית המשפט.

 

 ןחילוקי הדעות בפסק הדי

בעניין בקשה לקיום דיון חד הטעמים שיש לשקול כידוע, לבד מהעילות המפורשות בחוק, א .96

דנ"א ]ראו למשל  ים נחלקו בדעותיהםהאם פסק הדין ניתן פה אחד או שהשופטנוסף הוא 

משרד האוצר נ  –מדינת ישראל  7730/15דנג"ץ ; 9, פסקה מדינת ישראל נ' מולהי 2393/12

 ., פסקה יד'קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/140_001.htm


15 
 

עניין דנן נחלקו דעות השופטים. לצד עמדת שופטי הרוב, כב' השופטים פוגלמן וגרוסקופף, ב .97

דעת המיעוט, כב' השופט הנדל, שעניינים כגון העניין נשוא העתירה, מוטב להם  סבר שופט

 בבית המשפט אלא בספירה החברתית. שלא יוכרעו כלל 

בג"ץ גם גישה עקרונית זו, שהדיה נשמעו היטב כבר בעבר בבית משפט נכבד זה )ראו למשל  .98

ולו מפאת  –ראוי לה  בסוגית 'מיהו יהודי'( 477( 2שליט נ' שר הפנים, פ"ד כג) 58/68

 שתידון בהרכב גדול יותר של שופטים.  –"חשיבותה" 

 

 

 

על כל אלה יתבקש בית המשפט לאשר בקשה זו, ולקבוע דיון נוסף בפסק הדין בהרכב רחב ככל שניתן 

של שופטים, על מנת שיכריעו בסוגיה החשובה דנן שהשפעותיה חורגות הרבה אל מעבר למקרה הנקודתי 

חולים בפסח, והן בנות השפעה והשלכה עתידית על כל מערך הכשרות בישראל בפרט, ועל  של חמץ בבית

 אופייה של "מדינה יהודית ודמוקרטית" בכלל.

 

  

 

 

    פרופ' אביעד הכהן
     ב"כ המשיבה     
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