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להגיב להודעה המעדכנת  1710/18, מתכבד העותר בבג"ץ 24.2.2019בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 כדלקמן: 27.2.2019מטעם המדינה מיום 

 

ראשית כל, מבקשת הח"מ להבהיר כי תציג את תגובתה בקצרה כאן ותרחיב בטיעון בעל פה בדיון  .1

, וזאת לאור לוח הזמנים הקצר מאוד בין הגשת הודעת המדינה לבין הגשת 5.3.2019ר, שיתקיים מח

תגובה זו ובהתחשב בעובדה כי הח"מ עובדת במקביל על הכנת תגובות בבקשות לפסילת מועמדים 

וגם הוא  4.3.2019ועד הגשתם גם הוא היום, שמ 21 -ורשימות אל הוועדה המרכזית לבחירות לכנסת ה

 ת לוח זמנים קצר ומוגבל מאוד.נקבע במסגר

 

ולאחר מכן חזרה  2018מדובר באותה חלופה עליה הודיעה המדינה גם בחודש דצמבר לגופו של עניין,  .2

בה לאור התנגדות הרבנות הראשית, דבר אשר הוביל לדחיית מועד הדיון שהיה אמור להתקיים ביום 

ור זאת חוזר העותר על בקשתו לחייב את אותה חלופה. לאחזרה ל . כעת מודיעה המדינה על29.1.2019

 .5.2.2019המדינה בהוצאות משפט וזאת כפי שפורט בתגובת העותר מיום 



 
העותר מתנגד לחלופה המוצעת ע"י המדינה. בניגוד לעמדת המדינה והיועמ"ש החלופה אינה מאזנת  .3

לא זו בלבד אלא  בכתב העתירה. פורטכפי שוהפגיעה נותרה בעינה בין הפגיעה בזכויות החוקתיות 

 שחלופה כזו הינה משפילה ופוגענית עוד יותר מאשר המצב הקודם.

 
עת בכבודם של כל מי הצבת מתחם סגור מחוץ למבנים ולמחלקות של בתי החולים הינה משפילה, פוג .4

רבים ומחזקת את הכפייה הדתית בתוך בתי שאינו מחוייב בכללי הכשרות לפי כללי דתו, במיוחד הע

היא מחייבת את הנפגעים  שבון הפגיעה בזכויות החוקתיות לרבות זכויותיהם של החולים.החולים על ח

לצרוך את המזון שלהם במין מחבוא הרחק מהעין. היא מייצרת משטרת אוכל משפילה שמפקחת על 

החלטותיו הפרטיות והאישיות ואף האינטימיות של כל פרט בנוגע לסוג המזון שאותו יצרוך בהיותו 

 החולים. במתחם בית

 
החלופה המוצעת מאלצת את החולים והמאושפזים המבקשים לצרוך מזון לא כשר במהלך חג הפסח,  .5

לקום ממיטות האשפוז שלהם ומחדריהם ולעבור לאותם מתחמים סגורים אך ורק על מנת לאכול את 

מחלות קשות המאושפזים ב. כך שילד ערבי, יולדת ערבייה, חולים ערבים חפצים בוהמזון שהם 

במחלקות השונות ואינם מסוגלים לקום ממיטותיהם, ייאלצו לעשות זאת כדי לאכול את האוכל בו 

כל מי שישהה בתוך אותו מתחם יהא חפצים בתוך מתחם סגור שתנאי השהייה בו אינם ברורים. 

 בבחינת מסומן כבלתי כשר. 

 
חיים בתוך בית החולים שאמורים להיות החלופה המוצעת בעצם מייצרת מצב שבו החיים האזר .6

 חריג ולא לכלל. הם ה מבוססים על כיבוד הפרט, לרבות החולים, 

 
כמו כן, וכידוע במרבית בתי החולים בישראל לא מוצבים שומרים בכניסה לכל מבנה ומבנה בתוך בית  .7

מתחם סגור, החולים והואיל והמדינה הבהירה בהודעת העדכון כי במקרים כאלה, לא יתאפשר הקמת 

הלכה למעשה חלופה  , אזאלא שהפיקוח יישאר בשליטת הבודקים הביטחוניים כפי שהוא המצב היום

זו אינה ישימה במרבית בתי החולים ועל כן נותרה הסוגיה של הפגיעה בזכיות החוקתיות והכפייה 

 הדתית בעינה עומדת.

 
ת מתחמים את עמדתה בנוגע להצב פכפכנות בעמדת הרבנות הראשית לפיה שינתההובכל מקרה לאור ה .8

סגורים בבתי החולים, שבמהלכה פעם היא מסכימה ופעם היא מתנגדת ולאחר מכן חוזרת בה, אין כל 

 בטוחה כי אף חלופה זו, שהיא כשלעצמה משפילה ופוגענית, תהיה מיושמת בטווח הקצר או הארוך.

 
המוצעת ולהוציא צו על תנאי לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את החלופה  .9

 כמבוקש בכתב העתירה.

 
_________________________ 
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