
 

 

 

 2021ינואר  13

 "ט טבת תשפ"אכ

 כבודל

 אלוף עו"ד שרון אפק     אביב כוכבירב אלוף 

 הפרקליט הצבאי הראשי     הרמטכ"ל

 

 נכבדי,

 

  היתר להכנסת חמץ בפסח למחנות צה"להנדון: 

כדי לבקשכם לתקן את פקודות  לחופש דת ושוויון –הפורום החילוני וחדו"ש אני פונה אליכם מטעם  .1
הצבא באופן שיבוטל האיסור על הכנסת חמץ למחנות צה"ל בימי הפסח ויתקיים איזון בין הצורך המובן 
להבטיח את כשרות המטבחים הצבאיים והמזון המסופק לחיילים בתקופת הפסח לבין הזכות לחופש דת 

 ם חיילי צה"ל ועובדיו זכאים לה.ומצפון, אשר ג
 

כנגד  3458/17בג"צ על תחולתה של הזכות לחופש דת ומצפון על צה"ל עמדנו בהרחבה בעתירת חדו"ש ב .2
צה"ל בנושא שינוי פקודות הצבא בנושא הקבורה הצבאית. בה דרשנו את הסדרת אפשרות הבחירה של 

רם ומכבד את השקפת עולמו ואורחות משפחות הנופלים בקבורה צבאית העושה חסד של אמת עם יקי
חייו. לפיכך נסתפק להלן בדוגמאות ספורות בדבר חשיבותו של עקרון חופש הדת והמצפון, ובכללו 

החופש מדת, כחלק בלתי נפרד מהחובה החוקתית לכבוד האדם, ונדגיש אך את עמדתנו לפיה עקרון זה, 
סם בשערי מחנות הצבא. נתייחס להלן ממנו זכאים ליהנות כלל תושבי המדינה, אינו יכול להיח

הרבנות הראשית נ. עמותת  3905/20דנג"צ להחלטתה של כב' נשיאת בית המשפט העליון השבוע ב
אשר בעקבותיה ובעקבות פסיקת הבג"צ בעתירתנו הנ"ל אנו פונים אליכם היום, הפורום החילוני ואח', 

את השינוי הדרוש בפקודות כך שיחולו כבר  חודשיים וחצי לפני פסח דהשתא, כדי לתת לכם סיפק לעשות
בשנה זו. אנו מצפים לשמוע את תשובתכם בנדון בהקדם, כדי שנוכל לפנות במועד לסיוע בית המשפט אם 

 בקשתנו תידחה. 
 

3.  
הקובעת בסעיף  34.0205פ"מ איסור הכנסת חמץ בפסח למחנות הצבא ואיסור שימוש בחמץ נקבע ב  .א

ואין להכניס ליחידות צה"ל ולמיתקניו חומר שהוא חמץ או המכיל  "בכל ימי הפסח אין להשתמש: 1
 13" ובסעיף .תערובת חמץ... סעיף זה חל גם על אזרחים הנכנסים למחנות צה"ל ולמיתקניו

אין להוציא מהדואר במשך ימי הפסח חבילות מתייחסת הפקודה גם לדואר הצבאי ונקבע כי "
ון 'כשר לפסח', שהוכנו במיוחד בפיקוח הרבנות פרטיות, שנשלחו לחיילים, פרט לחבילות מז

 ".הצבאית למשלוח עבור החיילים וסומנו בהתאם
 

"אין להשתמש היא קובעת:  6, העוסקת בכשרות המזון בצה"ל. בסעיף 7.0102הפ"ע כך נקבע אף ב .ב
בחמץ או להכניס חמץ למחנות צה"ל ומתקניו, מהמועד שנקבע לכך בפקודות הצבא ועד לצאת חג 

 הפסח". 
 

מאידך גיסא, הסדרת נושא הכשרות בצה"ל במישור החקיקה הראשית שונה באופן מהותי,  .ג
"לכל נקבע אך כי  "(פקודת מאכל כשר)להלן: " 1948-ובפקודת מאכל כשר לחיילים, תש"ט

 הגנה לישראל יש להבטיח מאכל כשר."-חיילים היהודים בצבאה
 



 

 

 
 

ברור בעליל כי מניעת הכנסת דברי אוכל למחנות צה"ל ואכילתם, בין אם הם כשרים לפסח או בכלל ובין  .4
היא פגיעה בחופש הבחירה, חופש הפעולה והחופש מדת, של מי שאינם יהודים שומרי מצוות,  –אם לאו 

ר כי מדיניות זו בין אם הם יהודים ובין אם הם חיילים או אזרחים עובדי צבא שאינם יהודים. עוד ברו
מהווה כפיה דתית, החורגת מן העיקרון הקבוע בפקודת מאכל כשר לחיילים, המצומצם להבטחת מזון 

מדובר, אם כן, בפגיעה בזכויות יסוד, שלא נעשתה בדין או על פי הוראה  כשר לחיילים היהודים. 
עולה במידה ניכרת על מפורשת בו, אינה משרתת מטרה ההולמת את ערכיה של מדינת ישראל, ופגיעתה 

הנדרש )כפי שהוגדר על ידי המחוקק(.  משכך, מדובר בהוראות שאינן עומדות במבחנים החוקתיים 
 לפיכך דינן להיבטל. , וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותוהקבועים ב

 
כרוכה בפגיעה בכשרות המטבח הצבאי או כליו אלא בזכותם של חיילים  אינהבקשתנו יודגש שוב, כי  .5

בתחומם הפיזי האישי, תוך שימוש בכליהם ובשטח האכסון שהועמד לרשותם לשאר  כרצונםך מזון לצרו
חפציהם, בלא שתיפגענה זכויותיו של איש עקב שימוש זה. הכפייה והפגיעה הנובעות מן ההוראות הנ"ל 

בגדר בהפ"ע ובפ"מ ומן הדרך בה הן מיושמות רחבה אף יותר מעצם איסור החזקת ואכילת המזון שהוא 
 חמץ, ותלונות שהגיעו אלינו מחיילים וקצינים מדגישות היבטים נוספים של איסורים אלה, כגון:
 

ביצוע מסדרי בידוק בתיקים האישים, בחדרי המגורים, מקררים וארוניות פרטיים. האוכל החמץ  .א
שרשום שנמצא נזרק, או מוחרם ומועבר לחדר נעול בבסיס עד סיום החג. יש לציין כי דברי מאכל 

 נזרקים גם הם; עליהם שהם כשרים לפסח אך נפתחו לפני החג, 
 

ל "ממוצבי צהבעבר עדויות התקבלו אצלנו החרמת ציוד חימום ובישול פרטי וצבאי לקראת החג.  .ב
שנותרו עם אוכל לחג אך ללא אמצעי בישול, ומורות חיילות המתגוררות בדירות אזרחיות ונלקח 

 .כשרמביתן ציוד חימום שלא הו
 

בבסיסים רבים תהליך  הרי, ברור ופעולות זמנים סדר קובעת הרלבנטית"ל המטכ שפקודת הגם .ג
משליך בהכרח על איכות המזון המוגש לחיילים ועל  הדברההכשרה מתחיל כשבועיים לפני החג. 

 החרמות אוכל וציוד זמן רב לפני החג; 
 
כאמור לעיל על הוצאת חבילות פרטיות מן הדואר בימי הפסח, אבל התקבלו  אוסרתפקודת מטכ"ל  .ד

שבועיים לפני הפסח -דיווחים על כך שבבסיסים שונים נאסר על חיילים לקבל חבילות כבר שבוע
עוד יודגש שהאיסור על קבלת חבילות מונע מן  והם מקבלים את החבילות רק לאחר תום החג;

ין בהן מוצרי מזון כלל, ובכך מורחב האיסור לתחומים שמעבר החיילים לקבל חבילות אף אם א
 לנושא הכשרות בכלל. 

 
מסרבים להכשיר מכונות שטיפת כלים וכתוצאה מכך חיילים בתורנות נאלצים הדווח על רבנים  .ה

 .גדולותידני כמויות כלים  באופןלשטוף 
  

 בטרם סיום, נבקש להדגיש את הנקודות הבאות: .6
ידי חייל או אזרח עובד צה"ל במתחמים צבאיים ואף לא באכילתו כדי לפסול אין בהחזקת חמץ על  .א

את המזון הכשר לפסח המוגש במטבח הצה"לי ואף לא כדי לפגוע במזון הכשר לפסח הנצרך על ידי 
חיילים וחיילות שומרי כשרות הנמצאים בסמיכות לאוכל החמץ. כמובן שאין בכך כדי לפגוע בשמירת 

שהיה בו אין כל איסור הלכתי המצדיק פקודות אלו, כפי שאין איסור דומה . המצוות שלהם עצמם
ניתן אף לאמר שהדברים הם מקל וחומר, שכן פסח. למנוע הכנסת חמץ לבתי חולים במהלך הכדי 

בבג"צ החמץ בבתי החולים עסק בית המשפט במציאות בה צריכת המזון הכשר ממטבח בית החולים 
ז, בעוד שבנדוננו המזון הכשר לפסח מסופק לחיילים ככלל בחדרי נעשית בדרך כלל בחדרי האשפו

האוכל הצה"ליים בהם יעמוד בעינו האיסור על הכנסת מזון חמץ גם לאחר התיקון המבוקש של 
 הפקודות.

 



 

 

החמיר מעבר למה שהוסדר כבר בעבר בגדר איזון ואבחנה ביחס למזון אין הצדקה לעוד יודגש כי  .ב
מחויבים בהקפדה על בלעדיות המזון המטבחים, חדרי האוכל והקנטינות שחיילים רשאים להחזיק: 

, גם אם הוא מוחזק במקררים שבמטבחונים, כל עוד הוא מזונם הפרטי של החייליםהכשר, בעוד ש
 אינו מוגבל למזון כשר.  -מוחזק במכלים סגורים 

 
הכנסת חמץ בפסח על הגורף כי בנבדל מפקודת מאכל כשר לחיילים, הרי האיסור לפיכך ברור  .ג

והשימוש בו במחנות צה"ל, כפי שנקבע בהפ"ע ופ"מ הנ"ל נועד אך כדי להרחיב את כפיית דיני ההלכה 
הוא בשיקולים זרים  וליעדים אחרים מאשר דאגה להבטחת מזון כשר לחיילים היהודיים. לפיכך יסוד

ישית ודינו של איסור זה שאינם יכולים עוד לעמוד כנגד עקרון חופש הדת והמצפון והאוטונומיה הא
  להיבטל.

 
וכל פקודה או הוראה  34.0205ופ"מ  5.0201מיידי של הפ"ע  תיקוןעל נבקשכם להורות אשר על כן,  .7

באופן  ות, קיימ ןשעיסוקן בשמירת הכשרות במחנות צה"ל או בידי חיילי צה"ל, ככל שה צבאית אחרת
ר במתקני הצבא כקבוע בחקיקה הראשית, שיצמצם את הוראותיהן ותחולתן להסדרת אספקת מזון כש

 פסיקתו של בית המשפט העליון.מוכבוד האדם וחירותו  חוק יסוד:, וכמתחייב מ פקודת מאכל כשר
 

קצר, המהווה חלק מצורף למכתבנו נספח משפטי  ה נוספת של הבסיס המשפטי לפנייתנו, לשם הבהר .8
 בלתי נפרד של פניה זו. 

 
אנו רואים חשיבות לכך שכבר בחג הפסח הקרוב, חג החירות, יוכלו חיילים ליהנות מן החירות לצרוך  .9

זון כרצונם, כמובטח להם בדין הישראלי, ולפיכך נבקש לשמוע מכם בדחיפות אם בכוונתכם להיענות מ
ל הנצחת לפנייתנו, וכדי לאפשר לנו לעתור לבג"צ ולבקש התערבותו בסוגיה חשובה זו, אם תעמדו ע

 הפגיעה הקשה הגלומה במדיניות הצבא בזמן הזה.

 

 בכבוד רב,

 

 הרב אורי רגב, עו"ד

 לחופש דת ושוויון  –מנכ"ל חדו"ש 

 

 עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה העתק: 

 ד"ר רם פרומן, יו"ר הפורום החילוני  

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח משפטי 

 
 

לענייננו, בגדר של גזירה שווה, בהחלטת כב' נשיאת בית המשפט העליון להלן מספר קביעות הנוגעות   .1
 :10.1.21מיום  , הרבנות הראשית נ. עמותת הפורום החילוני ואח'3905/20דנג"צ ב
 

נקבע כי האיסור על הכנסת מזון לבתי חולים ]התקבלו[ ...  1710/18ובבג"ץ  1550/18בבג"ץ "העתירות  .א
י החמץ, גורמים לפגיעה בחופש הבחירה, בחופש הפעולה ובחופש בחג הפסח, כמו גם חלופת מתחמ

מדת הנתונים לציבור המטופלים ולבאי בתי החולים אשר אינם מקפידים על מצוות ההלכה 
 היהודית."

 
"נוכח הפגיעות האמורות, ובהינתן דרישת ההסמכה המפורשת הקיימת מקום שבו זכויות יסוד  .ב

א.ר.[ ... ביטוי להסמכה ברורה  –ין בדברי החקיקה הקיימים מוגנות נפגעות בשל פעולת הרשות ]א
ומפורשת של הנהלות בתי החולים להגביל את הכנסת המזון אליהן מטעמי כשרות, ואין בו כדי 

להקנות להן סמכויות הכרוכות בפגיעה בחופש מדת ובאוטונומיית המטופל במרחב האישי המצומצם 
 בוד האדם".המסור לו בבית החולים, הנגזרת מערך כ

 
 

ראיק נ' שירות בתי  4201/09ברע"ב כב' הנשיאה מתייחסת בדבריה אף לפסיקת בית המשפט העליון  .ג
הקרובה לענייננו. בה נקבע כי אין חובה על בתי הסוהר לספק לחם לאסירים לא יהודים  הסוהר

במהלך הפסח, וזאת בהתבסס על האפשרות שתינתן לאסירים יהודים ולא יהודים כאחד להחזיק 
בלא מפריע מזון חמץ במהלך הפסח בארוניות המשמשות אותם בתאיהם. לא למותר הוא להדגיש כי 

ה במצב עניינים זה פגיעה בזכותם של אסירים יהודים למזון כשר לפסח במהלך בית המשפט לא רא
"לא מצאתי שהקביעות בפסק הדין החג או בכשרותו של המזון הכשר המסופק ממטבח בית הסוהר: 

סותרות הלכות קודמות של בית משפט זה, ובפרט את אשר נקבע בעניין ראיק. באותו עניין נדחתה 
לחייב את שירות בתי הסוהר לספק לו לחם במהלך חג הפסח, אך כפי שציין עתירתו של אסיר ערבי 

השופט ע' פוגלמן בפסק הדין מושא הבקשה דנן 'הרב הראשי לשירות בתי הסוהר הצהיר לפני בית 
משפט זה כי לא ייערכו חיפושים בארוניות של האסירים בתאים מעורבים של אסירים יהודיים ולא 

בהם מזון חמץ במהלך החג. זאת, לצד פתרון שנמצא לספק מזון חמץ  יהודיים לבדוק אם מוחזק
 בבתי סוהר ביטחוניים או באגפים ביטחוניים מופרדים לפני חג הפסח, שנועד לאפשר להם לצרוך
אותו במהלך החג ... דומה אם כן, כי האמור בפסק הדין אינו סותר את אשר נקבע בעניין ראיק 

 אלה."ולמעשה הוא מתיישב עם קביעות 
 

2.  
הוראות הפיקוד העליון ופקודות מטכ"ל מאפשרות להבטיח ההגנה על חופש הדת  של החיילים  .א

הדתיים וכן להבטיח כי המסגרת הצבאית תאפשר שירות בצוותא ללא יצירת חיכוכים ומתחים 
ולפיכך נקבע למשל כי מטבחי הצבא יהיו כשרים וכי פעילות צה"ל, למעט לצרכי  –שאינם ראויים 

ן מבצעיים, תושבת במהלך השבת ובחגי ישראל. ברור שהפגיעה באוטונומיית הרצון הפרטי, בטחו
 בזכות לחופש מדת ובכיבוד זכויותיהם של חיילים שאינם יהודים כלל אינה בגדר קטגוריות אלה.

 
"חופש מדת אף נזכיר אך בקיצור את מקומו ומשקלו של עקרון חופש הדת והחופש מדת בישראל:  .ב

פי -כן, כנגד חופש הדת של האחד עומד החופש של השני לפעול על-כי-של כבוד האדם. הנההוא היבט 
האוטונומיה של הרצון הפרטי. זהו החופש של הפרט שלא לראות עצמו מחויב באיסור דתי שהוא אינו 

דברי כב' השופט ) פי השקפתו."-על –בחייו ובמותו  –מאמין בו. זהו החופש של הפרט לנהל את דרכו 
"כל אדם (; 649, 600( 3, שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ, פ"ד נג)6024/97ק בע"א בר

בישראל נהנה מחופש דת ומחופש מדת; לכל אדם בישראל חופש מצפון וחופש מכפייה דתית או 
 (.610 ,595( 5, סולודקין נ' עיריית בית שמש, פ"ד נח)953/01בג"צ " )אחרת. 



 

 

 
וי לזכור את דבריהם הנכוחים של כב' השופטים אור וחשין ]כתוארו אז[ יתר על כן, בענין זה מן הרא .ג

]"אין רשות מינהלית רשאית  ,499, 497[5, מיטראל נ. ראש הממשלה, פד"י מז]3872/93בבג"צ 
לקבוע הגבלות או איסורים על חופש הדת או על החופש מדת של אזרחי המדינה, אלא אם הוסמכה 

 יעה בזכויות הנמנות עם מגילת זכויות היסוד החשובות והרגישותלכך בחוק. המדובר באפשרות פג
 

: "מעקרון 508ביותר, הזכויות לחופש הדת והמצפון, ולכן מן הראוי שהמחוקק הוא שיכריע בהן."  
העל של חופש הדת והחופש מדת תיגזר הלכה, כי אין כופים מצוות דת על מי שאינם שומרי מצוות 

ר פי דב-אלא על -לא במישרין ולא בעקיפין  -ועל מי שאינם רוצים בקיום מצוות דת; אין כופים 
המחוקק הראשי, הוא הכנסת. עקרון הפרדתה של דת ממדינה את חוקים יתהלך ועמהם ישרה. רק 

ניתן לכפות מצוות דת, וסמכות הכפייה לא זו בלבד שחייבת  -ברמה כלל ארצית  -פי חוק הכנסת -על
 היא להיקבע בחקיקה ראשית, אלא שקביעתה חייבת לבוא באורח ספציפי ומפורש"[

 
3.  
שבין עקרונות כלליים אלה ולמרחב הצבאי; חירות הדת כאמור היא חלק בלתי נפרד  לקשר –ומכאן   .א

אין מגבילים "קובע מפורשות כי , כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 9' ס. מן הערך  של כבוד האדם
בשירות בתי הסוהר , במשטרת ישראל, זכויות שלפי חוק יסוד זה של המשרתים בצבא הגנה לישראל

אלא לפי חוק ובמידה שאינה , ואין מתנים על זכויות אלה, טחון האחרים של המדינהובארגוני הבי
 !"עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות

אין מחלוקת כי זכויות האדם ": אהרן ברק' הפרופ, נשיא בית המשפט העליון דאז' בלשונו של כב .ב
חוצצים בין החייל לבין זכויות האדם המדים אינם . היסוד הן גם זכויותיו של החייל המוגנות בחוק

. למסגרת הצבאית ייחוד משלה, עם זאת.... זכויות האדם הן גם זכויות החייל כאדם . החוקתיות
ייחוד זה מצדיק הכרה באפשרות ההגבלה על זכויות האדם של החייל שהינה מקיפה יותר מזו החלה 

דם של החייל והיכולת להגביל את זכויות ההכרה בזכויות הא –שני צדי המטבע . על האדם שאינו חייל
, גדר הספקות בכל מקרה יהיה אפוא...  כבוד האדם וחירותו: יסוד-מעוגנים בחוק –האדם של החייל 

אם ההגבלה על זכויות האדם של החייל היא במידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של 
יל היא מידתית בהתחשב במהות ובאופי אם הפגיעה בזכויות האדם של החי, השאלה תהיה. השירות

פ "שב] ."בעניין זה יש להתחשב בייחודו של השירות הצבאי לאור מטרות הצבא. השירות הצבאי
בו , 'שר הבטחון ואח. צמח נ 6055/95צ "בג' וכן ר 688[2]י נא"פד, התובע הצבאי. שרגאי נ, 3515/95

חוקתיותה של פגיעה בחירויות של אנשי כוחות הביטחון מותנית "שב בית המשפט העליון והדגיש כי  
לחוק  8בכך שהחוק הפוגע יעמוד בתנאים הכלליים הקבועים בפיסקת ההגבלה הכללית של סעיף 

נועד לתכלית 'וכי יהיה  'ערכיה של מדינת ישראל'והמחייבים כי החוק הפוגע יהלום את , היסוד
כבוד האדם : יסוד-חוק דתיות הקבוע בפיסקת ההגבלה שללמבחן המי"ועוד נקבע שם כי  "'ראויה

מבחן האמצעי שפגיעתו ; מבחן ההתאמה בין המטרה לאמצעי :יש שלושה מבחני משנה וחירותו
האם יעלה על דעתו של מאן דהוא ברצינות כי איסור על . [ "פחותה ומבחן המידתיות במובן הצר

בלא שיש בכך כדי לפגוע בכשרות המזון המוגש אכילת והחזקת חמץ בפסח על ידי חיילים ואע"צ, 
במטבחים וחדרי האוכל הצבאיים ובזכויותיהם של החיילים היהודים שומרי הכשרות נדרשת ממהותו 

ומאופיו של השירות הצבאי? האם יטען משהו ברצינות כי מדיניות כזאת משקפת פגיעה מידתית 
 ! ?בחירויות היסוד ובכבוד האדם בכלל ובחופש הדת בפרט

מן האמור לעיל עולה בעליל כי ככל שבהפ"ע ובפ"מ נכללות הוראות בדבר הגבלה על זכותם של חיילי  .4
צה"ל ואחרים הנמצאים בבסיסי הצבא להחזיק ולצרוך מזון באופן חופשי, וזאת בלא לפגוע בכשרות 

 המזון המסופק להם על ידי הצבא בפסח ובכלל, הרי הן סותרות את ערכי היסוד של שיטת המשפט
בישראל, מנוגדות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אינן מעוגנות בהסמכה חוקית וחורגות מהסמכות 

 להסדיר כללי התנהגות ולקבוע הגבלות הדרושות לצרכי בטחון המדינה. 

 

 

 


