
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  1550/18

בג"ץ  1710/18

כבוד השופט נ' הנדל לפני:
כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט ע' גרוסקופף

1. עמותת הפורום החילוני העותרים בבג"ץ 1550/18:
2. פרופ' יורם לס

3. ח"כ תמר זנדברג
4. ח"כ קסניה סבטלובה

5. ח"כ מוסי רז
6. ח"כ מיכל רוזין

7. ניצן ויסברג

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי 
בישראל

העותרים בבג"ץ 1710/18:

נ  ג  ד

1. שר הבריאות המשיבים:
2. מנכל משרד הבריאות

3. הרבנות הראשית
4. אל מקאדס

5. בית חולים אלישע
6. אסותא אשדוד

7. אסותא באר שבע
8. אסותא חיפה

9. אסותא ראשון לציון
10. אסותא רמת החייל

11. אסף הרופא
12. בית חולים בני ציון

13. ברזילי
14. בית חולים האיטלקי חיפה

15. הדסה הר הצופים
16. הדסה עין כרם

17. בית חולים הכרמל
18. הלל יפה

19. בית חולים המרכזי בעמק
20. בית חולים המשפחה הקדושה

21. בית חולים הסקוטי נצרת (האנגלי)
22. בית חולים השרון



23. וולפסון
24. בית חולים זיו צפת

25. בית חולים חורב
26. בית חולים יוספטל

27. לניאדו
28. מ.ר.ב

29. בית חולים מאיר
30. מעייני הישועה

31. מרכז רפואי הרצליה
32. נהריה מרכז רפואי גליל

33. בית חולים סוראסקי (איכילוב)
34. סורוקה

35. בית חולים סנט ג'והן ירושלים
36. בית חולים סנט ג'וזף ירושלים

37. בית חולים סנט וינסנט (הצרפתי)
38. פוריה
39. קפלן

40. רבין ק. בלינסון
41. רמב"ם

42. שיבא
43. שערי צדק

44. שערי צדק- ביקור חולים

1. ברית נאמני תורה ועבודה בישראל (ע"ר)
2. עמותת ישראל חופשית (ע"ר)

המבקשות להצטרף כ"ידיד 
בית המשפט":

עתירה למתן צו על תנאי

כ"ח באדר א התשע"ט        (05.03.2019) תאריך הישיבה:

עו"ד יאיר נהוראי 
בשם העותרים בבג"ץ 

:1550/18

עו"ד סאוסן זהר
בשם העותרים בבג"ץ 

:1710/18

עו"ד נטע אורן בשם משיבים 3-1:

עו"ד בתיה קישון; עו"ד באטריס שוורצנברג בשם משיבים 16,15:

עו"ד מרדכי כהן
בשם משיבים 17, 19, 20, 22, 

:40 ,39 ,34 ,29 ,26

עו"ד אלעד לוביץ'
בשם המבקשות להצטרף 

כ"ידיד בית משפט":
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החלטה

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 

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

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 

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

וכשרותו.

נוכח הסוגיות המשפטיות המתעוררות, והמורכבות המעשית של העניין, 

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

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