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 בקשה להצטרף כידיד בית משפט או לחלופין בקשה 
 כצד להליך להצטרף  

 
 

מכינות  הבית המשפט הנכבד, מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ולהתיר למבקשים: איגוד הישיבות הגבוהות,  

ם צבא העם  וקדם צבאיות, איגוד ישיבות ההסדר, תנועת הקיבוץ הדתי, איגוד המדרשות המגייסות ופור ה

ועדות ומיועדים  המייצגים מספר עצום ורב של חיילות/ים בשירות סדיר ובמילואים, כמו גם מי;  לישראל

בפני היושבים על מידין  להציג  ', על מנת  ידיד בית משפטלשירות צבאי )מכינות(, להצטרף להליך שבכותרת כ'

 הכרעתם וזאת מן הטעמים שיוצגו להלן.בשאלה העקרונית המונחת ל םאת נקודת מבט

 כצד להליך.  לחלופין, יתבקש בית המשפט הנכבד, לעשות שימוש בסמכותו ולאפשר למבקשים להצטרף

 

 ואלה טעמי הבקשה להצטרף כידיד בית משפט

 ממדבר קדמות

המבקשים שלפנינו עקבו אחר הדיון בעתירה המתקיים בפני בית המשפט הנכבד ולא רצו להכביד עליו  

בבקשה להצטרף להליך )כידיד או כמשיב(, דא עקא, משעה שניתן צו על תנאי, לא נותרה להם כל  

 כוחם על מנת להצטרף להליך. ברירה אלא לפעול בכל 

וזאת לדעת ככל והצו על תנאי יהפוך קבוע, הפגיעה במבקשים תהא קשה מנשוא ובלתי מידתית, אלא  

 שהפגיעה והשחיקה בצביונה היהודי של מדינת ישראל תהא קשה ואדירה שבעתיים;

ובא גדול  בקול  בראשיתה  כבר  להיאמר  צריכים  לשיטתם  והדברים  לבנה,  קידוש  של  של  תיות 

 של מדינת ישראל.  היהודיבוטה ומתמשך לשחוק ולפגוע בצביונה  ןהמבקשים, העתירה היא ניסיו

ברשות המבצעת יקבע שיש לאפשר הכנסת חמץ בפסח לבסיסי    יסטטוטור -גוף שלטונישכמו כן, ככל  

ניתן   כנגד קביעה זאת, שכן לא  יעתרו לבית המשפט הנכבד  צה"ל, הרי שסביר להניח שהמבקשים 

גם את הפגיעה בזכותם של יחידי המבקשים לחופש דת מצפון ופולחן. לכן, וגם על מנת למנוע  לתאר  

 סרבול של ההליכים, מוגשת בקשה זאת. 

 העתירה 

לבצע את   כי בית המשפט הנכבד יקבע שצה"ל אינו רשאי ,בבקשת העותריםעניינה של העתירה הוא  

 הבאים: 

 ; להגביל הכנסת חמץ לבסיסי הצבא במהלך חג הפסח .1.1

 ";המיועדים לאכילה ולהכנת מזוןבבסיסי הצבא, למעט במקומות "  לאסור על צריכת חמץ .1.2

כי    ,למצער  הנכבדים  "  צה"לדורשים העותרים  בסיס  בכל  להציג  נגישים  יחויב  חלופיים,  פתרונות 

 ג. " לצריכת חמץ במהלך החוסבירים

בבסיסי צה"ל    כי אין להגביל קבלת חבילות דואר  ,י בית המשפט הנכבד יקבעכ  עוד מבקשים העותרים 

 .ובסמוך לפני תחילתו חג הפסחבמהלך 

 המבקשים 

המבקשים הם: איגוד הישיבות הגבוהות, ישיבות ההסדר, תנועת הקיבוץ הדתי והמכינות הצבאיות   

ו הבקשה(  בכותרת  הפירוט  פי  בנות()על  )גיוס  המגייסות  המדרשות  ולאורך    פורום  עתה  המייצגים 

 .נים עשרות אלפי חיילות וחיילים בשירות סדיר ומילואיםהש

 : לאתרי האינטרנט של המבקשים מצ"ב קישורים



 

 ; https://igud.orgאיגוד הישיבות הגבוהות: 

 https://hamidrashot.org.ilהמדרשות המגייסות: 

 https://hesder.org.ilישיבות ההסדר: 

 http://www.kdati.org.il :הקיבוץ הדתי

מונה    -   הגבוהותישיבות  ה איגוד    מהאיגוד  למעלה  שוקדים  בהן  אשר  ישיבות,    ,5003- כשלושים 

של עמנו מדורי   לימודה של תורת ישראל, מקור הרוח, ההשראה וההכוונה  על  תלמידים ואברכים 

 . דורות

הבוגרים   משלבים  בישיבה  לימודיהם  ומעַסָייָפאוַסְפָרא  מתוך  רוח  חיי  וצבא,  תורה  ועמלים  ש,  ה, 

לאחדותה וחוסנה של החברה  להאהיב את התורה ולהנחיל את ערכי היהדות לעם כולו, מתוך אחריות  

 .הישראלית, בארץ ובעולם

מטפל במעמדם של  הגוף המייצג של מפעל ישיבות ההסדר בישראל, ההוא    -   איגוד ישיבות ההסדר  

 מול משרדי הממשלה במגוון סוגיות.   הישיבות ותלמידי הישיבות הציוניות

 ; מוסדות ברחבי הארץ ובהם אלפי תלמידים 80-האיגוד מייצג כ

  .םתלמידי 12,000-כמאוגדות יחד, בהן לומדים הישיבות הסדר  62-כהאיגוד כולל 

חידוש ויצירה    ישיבות ההסדר מגשימות בדרכן המיוחדת את החזון הציוני. מפעל ישיבות ההסדר הוא

  מקורית במדינת ישראל המתחדשת, שלאחר חורבן מרכזי התורה באירופה בשואה נעשתה למרכז 

בחור התורה.  בי לימוד  ובעיקר  המדינה,  ברחבי  הפזורים  ההסדר  ישיבות  וספר,  יי  פיתוח  שובי 

במקום לימודם, תוך מילוי כל החובות כלפי המדינה. בני התורה ואנשי החיל    משתלבים בחיי החברה

 דוגמה למיזוג גלויות ולקליטת עלייה.  הלומדים בישיבות ההסדר משמשים גם

בשירותם הצבאי   ישיבות הסדר הצטיינו  בעלי  בני  על תקומת ישראל, הם  נפש במערכות  במסירות 

על כל סביבתם    מוטיבציה גבוהה גיוס קרבי של כמעט  ל במיוחד ומשפיעים  אחוז. בוגרי    100מיצוי 

נוטלים חלק פעיל לפניהןב  ישיבות ההסדר  וקיום של    ,משימות שהמדינה עומדת  לימוד  ומגשימים 

 ישראל.  תורת ישראל יחד עם יישוב ארץ ישראל ועם אהבת עם

, בראשות השופטים: פרופ' יעקב  על כל אלה זכה מפעל ישיבות ההסדר בפרס ישראל לשנת התשנ"א

 שמואל שניצר.   ;ישראל פולק;  נאמן, יו"ר

הדתי  הקיבוץ  המאגד   -  תנועת  דתית,  ציונית  התיישבות  תנועת  ו  16ת  היא  מושבים    8-קיבוצים 

ו הדתית  הציונות  של  הסדר  7-שיתופיים  ישיבת  ובהם  ורוח  תורה  מדרשות,  -מוסדות  שתי  שילוב, 

 ושלוש מכינות קדם צבאיות, מטעמן משרתים מידי שנה מאות חיילים וחיילות ציונים דתיים. 

דתיות המאגדות    מכינות שונות מכלל הקשת החברתית של מדינת ישראל, דתיות ושאינן  -  המכינות 

שכבר   ןתחת ובוגרים  בוגרות  ואלפי  בקרוב  לצה"ל  להתגייס  המתעתדים  וחניכות  חניכים  אלפי 

 משרתים בצה"ל בקבע ובמילואים כחיילים וקצינים. 

במגוון מסלולי    9מונה    -  פורום המדרשות המתגייסות  מאות מתגייסות, המשרתות  ובהן  מדרשות 

 גבוהים. תומכי לחימה ויוצאות לקצונה באחוזים

הפורום מאגד את המדרשות המקיימות תוכניות לימוד תורה לבנות: לפני שירות לאומי או צבאי,  

 במהלכו או לאחריו ובתוכניות מלאות או חלקיות. 
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 הפן המשפטי - הבקשה להצטרף כידיד בית המשפט 

כי על הערכאה השיפוטית הדנה בסכסוך ליתן דעתה גם להיבטים כוללניים ורוחביים יותר    ,הלכה היא 

 . החורגים מגדרי הסכסוך אשר בפניה

סמכות לצרף להליך צדדים נוספים, בין אם מיוזמתו, בין אם  ומכאן, ניתנה לבית המשפט הנכבד ה 

וזאת על מנת שיוכל    –  ך, ובין אם לבקשת צד שלישי המבקש להצטרף להלילהליך  לבקשת הצדדים

 להכריע באופן יעיל ושלם בסוגיות המשפטיות העומדות להכרעה בפניו. 

לתרום    נועד  אשר  המשפט  בית  ידיד  מוסד  קם  כך,  המשפטמתוך  סוגי  לבית  ת  ומשפטי  ותבבחינת 

 ן. , על ידי מי שאינו צד ישיר לסכסוך הנדו של הסוגיה ת, באמצעות הצגת גווניה השוניםומורכב

מהווה מעין צד נוסף להליך, שאינו דווקא ניטרלי ואובייקטיבי, אלא    'ידיד בית המשפטרוצה לומר, ' 

עיסוקו    -מייצג   בפני    -מתוקף תפקידו או    בית המשפט אינטרס או מומחיות, שמן הראוי שישמעו 

 בסכסוך ספציפי: 
 

הנוגעים  " הדין  בעלי  מצויים  הדין  בית  בפני  לפיו  העקרוני  הכלל  בצד 

במקרים    -מצווה בית הדין הדן בסכסוך ליתן דעתו  ...  וך הספציפיבסכס

גם להיבטים כוללניים יותר של הסכסוך שבפניו. מטעם   - המתאימים לכך  

זה, מוסמך לעתים בית הדין לצרף צדדים להליך עצמו מיזמתו שלו, בכדי  

ושלם יעיל  באופן  בסכסוך  ציבורי  כ  ...להכריע  גוף  ישנו  בו  מקום   -ך, 

להליך   ישיר  צד  אינו  ההליך   -שאמנם  בפתרון  רחב  אינטרס  לו  יש  אך 

הנ המטריה  עם  עמדתו  והיכרות  להשמיע  הגוף  לאותו  שיינתן  הרי  דונה, 

בכך, יינתן ביטוי  ...  בנדון בצד העותר, לו יש נגיעה אישית או ישירה לעניין

לאותם הגורמים המייצגים והמומחים, שיש להם עניין בנושא הדיון ויש  

בידיהם, בה בעת, לסייע לבית הדין בגיבוש עמדה והלכה המשקפת נאמנה  

וה המצבים  מגוון  שבפניואת  שבסוגיה  נ'    7929/96מ"ח  }"  בעיות  כוזלי 

; ראו גם  ("הלכת כוזלי"(, )להלן: 1999) 554, 529( 1, פ"ד נ"ג )מדינת ישראל

רק:   תותרי־ג'ובראן,ולא  מנאל  דורון,  "  ישראל  רגב  וטל  אנוש  עשור  גיא 

בית־המשפט' עיוני  "ל׳ידיד  בתי־המשפט"  החלטות  של  אמפירי  ניתוח   :

לד   "2011)  667משפט  ג''ובראן  תותרי  ומנאל  דורון  ישראל  לידתו  (; 

 . {(2006עלי משפט ה ) 65",  משפט' ישראלי- והתפתחותו של 'ידיד בית

מאז נקבעה הלכת כוזלי נתנו בתי המשפט הכרה במעמד "ידיד בית משפט" לגופים שונים במספר לא   

דוגמת   בהליכים פליליים  נ'    7853/05ע"פ  מבוטל של הליכים, לרבות  )טרם    מדינת ישראלרחמיאן 

  1119/01; בג"צ  251,  241(  2, פ"ד נד ) ארנולד שוורץ נ' מדינת ישראל  111/99(; ע"פ  27.11.06פורסם,  

( בדבר צירופו של מוקד הסיוע  15.4.01)לא פורסם( )החלטה מיום    אולגה זריצקייה נ' משרד הפנים

; בג"צ  1952-סה לישראל, התשי"בלעובדים זרים כידיד בית משפט לעתירה נגד צו גירוש לפי חוק הכני

ישראל  "  2531/05 מדינת  נ'  בע"מ  נתניה  שירותים  ניהול  ונופש"  הבריאות  -החלמה  )לא    משרד 

(  5"ד נח), פמועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל  2056/04(; בג"צ  26.6.05פורסם( )החלטה מיום  

807 ,824-826  ; 

)לא פורסם(    יוסף פרדו נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ  1152/04כמו גם בהליכים אזרחיים דוגמת ע"א   

)לא פורסם( )החלטה    שירותי בריאות כללית נ' שר הבריאות   9165/02(; ע"א  4.4.05)החלטה מיום  

רע"א  29.9.03מיום   סלמאן-מי   10011/17(;  חאלד  נ'  בע"מ  ושירותים  הנדסה  בנבו,    טל  )פורסם 



 

בג"ץ  19.08.2019 ישראל  8010/16(;  מדינת  נ'  ברזון  נעמה  בנבו,    מלכה  ע"א  20.01.2019)פורסם   ;)

)פורסם    עו"ד גולן משעלי נ' מתיישבי שריד אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ  2853/16

 (.  02.11.2017בנבו, 

חבית, אשר יוצאות  כאשר מדובר בסוגיות עקרוניות בעלות חשיבות רו  העולה מן המקובץ הוא, כי 

מגדר עניינו של צד זה או אחר להליך, מצאו לנכון בתי המשפט להעניק מעמד של "ידיד בית משפט"  

 בכללותה.   ההסוגיילגופים אשר סייעו במתן תמונת מצב מקיפה בדבר 

שאלת צביונה היהודי של  :  המבקשים סבורים, כי הסוגיות המונחות להכרעתו של בית המשפט הנכבד 

בעיקר  חשיבות רוחבית,  ות  ובעל  ותעקרוני   ן ה   ;גבולות חופש הדת המצפון והפולחןו  ;ישראלמדינת  

במקום כמו צה"ל, המבטא בצורה העמוקה ביותר את הריבונות היהודית, ומהווה את כור ההיתוך  

 של כלל החברה הישראלית. 

עקרוני ומהותי    , בחשונושא  מבחינת היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, אין לך  גם  

, לבטח ולכל הפחות בכל הקשור בחלק היהודי של צמד  בבסיסי צה"ל  יותר מאשר סוגיית החמץ בפסח

 המילים "יהודית ודמוקרטית".

ונזכיר, האיסור על אכילת חמץ בפסח מוזכר במקורות היהודיים הראשונים ביותר. מיד ובסמוך לאחר   

 קריעת ים סוף, מצווה לנו הכתוב:  וטרםיציאת מצרים 

ֶאל " ֹּאֶמר מֶֹּשה  ָזכֹור ֶאת-ַוי ית  -ָהָעם,  ִמבֵּ ִמִמְצַרִים  ְיָצאֶתם  ֲאֶשר  ַהֶזה  ַהיֹום 

ל, ָחמֵּ  ָאכֵּ ֹּא יֵּ ַהיֹום, ַאֶתם  ץ.ֲעָבִדים, ִכי ְבחֶֹּזק ָיד, הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶזה; ְול

ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֶֹּתיָך    ...ֶאֶרץ-ְיִביֲאָך ְיהָוה ֶאל -ָיה ִכיְוהָ   ב. יְֹּצִאים, ְבחֶֹּדש, ָהָאִבי

ֹּאת, ַבחֶֹּדש ַהזֶ -ָלֶתת ָלְך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, ּוְדָבש; ְוָעַבְדָת ֶאת  ִשְבַעת  ה.  ָהֲעבָֹּדה ַהז

ַליהוָ  ַחג,  ַהְשִביִעי,  ּוַביֹום,  ַמצֹּת;  ֹּאַכל  ת ת,    הָיִמים,  אֵּ ל,  יֵָּאכֵּ ִשְבַעת ַמצֹות, 

ֹּא ֹּא-ַהָיִמים; ְול ץ, ְול ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך,   .ְגֻבֶלָך-ְבָכל --יֵָּרֶאה ְלָך ְשאֹּר -יֵָּרֶאה ְלָך ָחמֵּ

אמֹּר: לֵּ ַההּוא  ִמִמְצָרִים ַביֹום  אִתי,  ְבצֵּ ִלי,  ְיהָוה  ָעָשה  ֶזה,  ְלָך   .ַבֲעבּור  ְוָהָיה 

ַעל יֶניָך-ְלאֹות  עֵּ ין  בֵּ ּוְלִזָכרֹון  ְבָיד  ָיְדָך,  ִכי  ְבִפיָך:  ְיהָוה,  תֹוַרת  ִתְהֶיה  ְלַמַען   ,

ֹּאת, ְלמֹוֲעָדּה, ִמָיִמים,  -ְוָשַמְרָת ֶאת ם.ֲחָזָקה, הֹוִצֲאָך ְיהָוה ִמִמְצָריִ  ַהֻחָקה ַהז

 יא(. -" )שמות יג גָיִמיָמה

תנאים,    הסמכות להחליט האם יש להיעתר לבקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט", ובאילו כאמור,   

 ; נתונה לערכאה שבפניה נדון ההליך

 נקבעו מספר קריטריונים שלאורם יש לבחון בקשות מסוג זה:( 555הלכת כוזלי )עמוד ב

אכן, בטרם תינתן לגוף או לאדם הזכות להביע עמדתו בהליך שבו אין הוא "

צד מקורי, יש לבחון את תרומתה הפוטנציאלית של העמדה המוצעת. יש  

מהות את  את   לבחון  מומחיותו,  את  לבדוק  יש  להצטרף.  המבקש  הגוף 

הוא להצטרף   לאינטרס שבשמו מבקש  הייצוג שהוא מעניק  ואת  ניסיונו 

להליך. יש לברר את סוג ההליך ואת הפרוצדורה הנוהגת בו. יש לעמוד על  

הצדדים להליך עצמו ועל השלב שבו הוגשה בקשת ההצטרפות. יש להיות  

   ."מדת להכרעהערים למהותה של הסוגיה העו

ומן הכלל אל הפרט: כפי שהובהר לעיל, המבקשים הינם גופים המייצגים וייצגו לאורך השנים עשרות   

 בסדיר ובמילואים, כמו גם עשרות אלפי מיועדים/ות לשירות צבאי )המכינות(. ות / חייליםאלפי  



 

המכריעהמבקשים    הרוב  את  בהגברת    ,מהווים  ישירות  המעורבים  החינוכיים  הגורמים  של 

 גיוסם.   טרםהמוטיבציה לשירות צבאי בקרב תלמידים בגירים, 

היר, כי ניסיונם ופעילותיהם לטובת ורווחת החיילות  בכפי שהובהר בפירוט לעיל אודות המבקשים, נ 

לסייע לבית המשפט    והחיילים לאורך שנים הרבה, מעידים על היותם מומחים בתחום זה, ויש בה כדי

 הנכבד להכריע בסוגית החמץ.

למבקש   כן,  כי  מוכחים  יםהנה  וניסיון  באופן    ,מומחיות  הציבוריים  האינטרסים  את  לייצג  ויכולת 

 להליך כ"ידיד בית משפט" צפוי לתרום לבירור הסוגיות המשפטיות הנדונות בו.   םהנדרש, וצירופ

לתרום להארת צדדים שונים בסוגיה    םנקודת מבט ייחודית אשר מאפשרת להזאת ועוד, למבקשים   

וזאת בפרט לאור הנסיבות הייחודיות המתקיימות  בית המשפט הנכבד,  החשובה המונחת לפתחו של  

 .  צביונו של צבא ההגנה לישראלבצביונה של מדינת ישראל וב העוסקות, בענייננו

, הואיל והם מעניקים שירות,  בדיוקלא זו אף זו, לאור ניסיונם העצום ורב של המבקשים בסוגייה זאת   

וחילוניים,  דתיים  מסורת,  שומרי  חיילות/ים  מול  שנים  עשרות  כבר  ופועלים  עוזרים  מסייעים, 

 בפז.  סולאיפוטנציאל התרומה שלהם לא 

להבין עד כמה עסקינן בסוגיה שהיא  ונקודה חשובה נוספת, שיהא בה כדי לסייע לבית המשפט הנכבד   

   ין ערוך למבקשים כולם. שאין לה שיעור והיא חשובה לאושורשית עקרונית , ליבתית, מהותית

המבקשים   בין  לדעת,  פשוטים  וזאת  ולא  רבים  דעות  וחילוקי  מחלוקות  דתבסוגיות  קיימות   של 

. אך יש דבר אחד בסיסי המאחד אותם. המכנה המשותף הרחב ביותר ואך ורק למענו עשו  ומדינה

השמירה על מסורת ישראל מימים ימימה והגנה על צביונה היהודי של מדינת  .  כולם אגודה אחת

 . ישראל, שחד המה

מוגשת בקשה  עוד זה מדבר וזה בא, גם בכל הקשור בסוג ההליך, הפרוצדורה הנוהגת בו והשלב בו   

 זאת, אין כל מניעה לאשר את בקשת ההצטרפות. 

ידיד    כי לאורך השנים בתי המשפט הכירו במוסד  ובזכותו של העותר הציבורי  בית המשפטנזכיר   ,

 .להצטרף להליכים שונים

,  דנציגרבוד שופט )בדימוס( בית המשפט י'  לענייננו הדברים האמורים בפסד דינו של כומתאימים  יפים  

  :שנאבהאי לי

ידי  " על  ניטרלית  עמדה  להצגת  משפט"  בית  "ידיד  מוסד  שימש  בעבר, 

כך   זה  ואולם במרוצת השנים התפתח מוסד  צדדים אובייקטיבים בלבד, 

שגופים שונים, המייצגים אינטרסים של קבוצות שונות בחברה, וכן גופים 

החורטים על דגלם הגנה על זכויות אדם ואזרח, החלו להשתמש בו על מנת  

כך נמצא, כי רובן המכריע של בקשות ההצטרפות    ..דם את מטרותיהםלק

כ"ידיד בית משפט" הוגשו על ידי ארגונים אלו, שהינם עמותות וארגונים  

חברתית גבוהה  -שונים הפועלים ללא מטרות רווח ולהם מומחיות משפטית

ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב "עשור -)ראו: ישראל )איסי( דורון, מנאל תותרי

בית ל החלטות-'ידיד  של  אמפירי  ניתוח  עיוני  -בתי  המשפט':  המשפט" 

((. ארגונים אלה משתמשים במוסד "ידיד 2011)  687-686,  667משפט לד  

בית משפט" כמנוף לקידום זכויותיהם של הקבוצות והאינטרסים אותם  

מהסכסוך   לעיתים  החורגות  עקרוניות  עמדות  ולקידום  מייצגים,  הם 

המל שמתברר.  רוזןהפרטני  "ידיד  -ומד  מוסד  התפתחות  את  מייחס  צבי 



 

ההשתתפות  זכות  את  ומקדמת  המקדשת  כללית  למגמה  משפט"  בית 

בהליך המשפטי. לשיטתו, זכות זו התעצמה עם המעבר מגישה אדברסרית  

קלאסית, אשר תפסה את ההליך המשפטי כמאבק בין שני צדדים בלבד,  

על השפעה על קבוצות תובע ונתבע, לגישה הרואה את ההליך המשפטי כב

של  ההשתתפות  זכות  להרחבת  כן,  אם  הביאה,  זו  מגמה  בחברה.  רבות 

המייצגים   ארגונים  אותם  לרבות  המשפטי,  בהליך  שלישיים  צדדים 

בהליך   ההשתתפות  זכות  את  המממשים  רחבים,  ציבוריים  אינטרסים 

- " )יששכר רוזןהמשפטי בין היתר באמצעות הצטרפות כ"ידיד בית משפט

אגודה  -אדם טבע ודין   7842/16ע"א )(" 2015) 102-101ליך האזרחי צבי הה

 (.ישראלית להגנת הסביבה נ' צדוק לוי פירסק ואח'

נוסיף, כ  יעכב את    המבקשיםי צירוף  עוד    הדיון להליך במעמד של ידיד בית המשפט לא יסרבל או 

 המשפט הנכבד.  שאלות המונחות לפתחו של בית ב

בית המשפט הנכבד  נקודת מבט שונה ולהביא לידיעתו  ליתן    ף אצפוי  המבקשים  צירוף  להיפך.    של 

 בפניו כיום, כבר בשלב זה של ההליך.   אשר אינן מצויותזוויות ראייה נוספות, 

 
 

 תמצית עמדת המבקשים  - הבקשה להצטרף כידיד בית המשפט 

טענותיהם בלבד. ככל ובתקווה  לעת הזאת יבקשו המבקשים להציג לבית המשפט הנכבד, את תמצית   

שבית המשפט הנכבד ייעתר לבקשת ההצטרפות, הרי שהם יגישו עמדה מפורטת יותר )כמובן בסד  

 הזמנים שייקבע בית המשפט הנכבד(. 

 בית המשפט העליון   -מעט על צביונו היהודי של צה"ל 

רחי ומרכיבי החברה  על כל אזהוא צבא העם ותפקידו להגן  , כי צבא ההגנה לישראל,  הכל מסכימים 

 ומין.  גזע ,דת הבדלהישראלית בלא  

כי    מחלוקת,  גם  אין  מאי,  של אלא  והמשמעותי  הארי  כתפיו  הנטל    חלקו  על  נופל  הצבאי  שירות 

, וכך באו  שהיא הרוב היהודי במדינה  "כקבוצת הרובמה שהגדיר בית משפט נכבד זה "האיתנות של  

 העליון:הדברים בפסיקתו של בית המשפט 

 

החוק פוגע באותם זכויות וערכים, העומדים ביסוד כבוד האדם כמבטא  "

פעולה של   ובחופש  בחירה  בחופש  באוטונומיה של הרצון הפרטי,  הכרה 

האדם כיצור חופשי. הוא פוגע באותו אגד של זכויות וערכים, ששמירתם 

כל אחד   כבוד האדם של  כדי לקיים את  מקבוצת הרוב, המחוייב נדרשת 

מלא  בש צבאי  בשירות  מחוייבים  החברה  בני  שמרבית  בעוד  צבאי.  ירות 

נ' כנסת ישראל  02/6427  ץ בג"}"  וממושך פ"ד  התנועה לאיכות השלטון   ,

"2006)   629(  1סא) )להלן:  השלטון(;  לאיכות  התנועה  ההדגשה  "(עניין   ;

 { הוספה, הח"מ

ניק המלומד פרופסור ליאב  תשובה צלולה לכך הע  ?המרכיבה את קבוצת הרוב  יה יהאוכלוס ומי היא   

 אורגד: 

  



 

המדינה  " מאזרחי  כחמישית  המונה  ערבי,  יליד  מיעוט  מתגורר  בישראל 

ותושביה... והזכאי, מסיבות מגוונות, לזכויות קיבוציות. מדינת ישראל אף  

מתייחסת, דה יורה ודה פקטו, אל קהילת המיעוט הערבי כקבוצה לאומית  

למיעוט   קיבוציתומעניקה  קבוצתיות...זכות  זכויות    -נוספת    הערבי 

המטיל    היא אי אכיפת חוק שירות ביטחון  -מוקד הדיון הנוכחי    שתהווה

,  ליאב אורגד)פרופסור  .על בני קהילת המיעוט הערבי חובת שירות ביטחון

;  381  (2006)  , המשפט, יא' 'המיעוט הערבי בישראל וחובת שירות ביטחון

 ; ההדגשה הוספה, הח"מ(."(אורגדלהלן: " )

  

 : לגיוס לצבא של יהודים אל מול העדר גיוס של ערביםאורגד גם מפרט את הטעמים שהובילו  

  

 הטעמים להסדר אי גיוס הערבים בישראל לשירות ביטחון. "

הסדר אי גיוס בני קהילת המיעוט הערבי לשירות ביטחון נובע משלושה 

מצפוני טעם  ביטחוני,  טעם  עיקריים:  עקרוני -טעמים  וטעם  רגשי 

 לוגי...אידאו

]...[ 

הסדר אי גיוס המיעוט הערבי לשירו ביטחון הוא סוג של    - טעם אידאולוגי  

למדינה:   הערבי  המיעוט  מצד  מדינת  מסר  יהודית,  מדינה  היא  המדינה 

על כל המשתמע מכך, לכן אין לדרוש מהמיעוט הערבי לגלות    -העם היהודי  

א שלו",  "לא  למדינה  שירותנאמנות  ידי  על  עמה  להזדהות  אקטיבי    ו 

 ; ההדגשה הוספה, הח"מ(. 398אורגד, עמ' ) "בצבאה

 

לפיו    הדברים  מצב  את  והתיר  איפשר  זה,  נכבד  משפט  בית  לכך,  ומעבר  כן  על  החברה  יתר  צעירי 

החרדית מופלים אל מול צעירי המיעוט הערבי, בשעה שעל הראשונים הוא הורה לחייב ולאכוף את  

חובת הגיוס ועל אלה האחרונים לא. בדיוק מטעם צביונה היהודי של צה"ל )ראה למשל ולא רק: בג"ץ  

)לא פורסם(, תקדין   סעדיה נ' שר הביטחון 5370/97; בג"ץ 710, פ"ד י,  חסונה נ' ראש הממשלה  53/56

 (. 996(  3)1998עליון 

העליון כבוד    המשפטיפים ומתאימים לעניין זה, גם ההלכה שיצאה מעם הנשיא )בדימוס( של בית  

וגע בכובד האדם של קבוצת הרוב,  , פבלבד  לחרדיםחוק דחיית שירות  , כי  , שקבעההשופט א' ברק

 , כלהלן: המתגייסת

 

  -ים הופכת לפטור משירות צבאי  שעם השנ  -מתן דחיית שירות גורפת  "

מהווה  בישיבה,  לימוד  של  מטעמים  אך  בטחון  לשירות  מיועדים  לאלפי 

פגיעה בשוויון של כל אחד מקבוצת הרוב, המחויב בשירות צבאי. יש בה 

הפליה ללא שוני רלוונטי המצדיק אותה. אכן, אין דבר בדתיותו של אדם  

צה"ל   מחיילי  רבים  צבאי.  שירות  ממנו  עולם  שימנע  השקפת  בעלי  הם 

דתית. חלקם נמנים גם עם הקהילה החרדית. הבחנה בין מיועדים לשירות 

"  ביטחון על בסיס השקפת עולם דתית היא הפליה ללא כל שוני רלוונטי

 (. 678עמוד ; עניין התנועה לאיכות השלטון")



 

 

היהודי     בוני  הרוב  ראו  לכן,  קודם  ואף  המדינה  של  ימיה  חשיבות  מראשית  את  המדינה  ומייסדי 

של הצבא   צביונו  על  ואף חשיבות השמירה  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  צביונה  על  השמירה 

 כיהודי, מיד עם הקמתו. 

 

 האבות המייסדים -חשיבות צביונו היהודי של צה"ל 

השמירה על צביונה  מראשית ימיה של המדינה ואף קודם לכן, ראו בוני ומייסדי המדינה את חשיבות   

 של מדינת ישראל כמדינה יהודית ואף חשיבות השמירה על צביונו של הצבא כיהודי, מיד עם הקמתו.

, בשם הנהלת הסוכנות  1947כך לשם ההמחשה, קטעים ממכתבו דוד בן גוריון )ואח'( מחודש ספטמבר   

ל העולמיתהיהודית,  ישראל  אגודת  הסטאט הסתדרות  'מכתב  בתור  הידוע  מכתב  )להלן: ,  קוו'  וס 

 "(:מכתב הסטאטוס קוו"

 1947ספטמבר "        

 לכבוד

 הסתדרות אגודת ישראל העולמית

 ירושלים 

 

 א.נ.

הנהלת הסוכנות שמעה מפי היו"ר שלה על מבוקשכם בדבר הבטחת ענייני  

 האישות, השבת, החינוך והכשרות במדינה יהודית לכשתקום בימינו... 

תביעותיכם, והיא יודעת שאלה הם דברים המדאיגים לא ...ההנהלה את  

ישראל   אמוני  משלומי  רבים  אלא  בלבד,  ישראל  אגודת  חברי  את  רק 

בהבנה  מתייחסת  והיא  מפלגה,  לכל  ומחוץ  הציוניים  במחנות  שישנם 

היא  עמדתה  מהי  לכם  תודיע  הסוכנות  שהנהלת  לתביעותיכם  גמורה 

מידה שהשפעתה והכרעתה בשאלות שהצגתם, ומה היא מוכנה לעשות, ב 

 מגעת, למען מלא את מבוקשכם בשאלות הנזכרות.

בשאלות   עמדתה  לנסח  מטה  החתומים  ידי  את  מילאה  הסוכנות  הנהלת 

הנהלת   עמדת  את  בזאת  לכם  מודיעים  והרינו  בשיחה,  נקבתם  אשר 

 הסוכנות: 

יום השבת.   יהיה  א. שבת: ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית 

מתן רשות לנוצרים ובעלי דת אחרת לשבות ביום החג השבועי כמובן מתוך 

 שלהם.

ב. כשרות: יש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למען הבטיח, שבכל מטבח  

 ממלכתי המכוון ליהודים יהיה מאכל כשר...

 בכבוד רב,

 בשם הנהלת הסוכנות היהודית

 גוריון -ד. בן

 הרב י. ל. פישמן

 " י. גרינבוים



 

 . 1נספח מצילום המכתב במלואו מצורף כהעתק  "1"

תנועת    ערכי  בין  המשלבת  חדשה  חברה  לבנות  ביקשה  המדינה  ימי  בראשית  הציונות  כן,  כי  הנה 

ההשכלה האירופית ובין ערכי המורשת היהודית ומכתב הסטטוס קוו, שהיווה תנאי מוקדם לחתימת  

 אגודת ישראל על מגילת העצמאות, משקף היטב מגמה זו.

 ניין זה דבריו של המלומד פרופסור שמעון שיטרית, כך:יפים לע 

 
אגודת " תנועת  ובין  הציונים  בין  טקטית  הסכמה  רק  היה  לא  המכתב 

ישראל, אלא גם ביטוי להכרה במסורת היהודית כגורם מפשר בין דתיות  

מבית   מוחלטת  לחילוניות  ישראל  אגודת  של  מדרשה  מבית  מוחלטת 

המבוססת על חילוניות גמורה ועל מדרשה של מפא"י. למעשה, התפיסה  

ובמקומה   נזנחה,  הדת  מן  מוחלט  בדת  ניתוק  הרואה  תפיסה  התקבלה 

המדינה,   קום  לפני  היהודי  היישוב  של  הזהות  בתודעת  הכרחי  מרכיב 

 ...ובאורח החיים של המדינה היהודית לאחר כינונה

משקפים   אינם  בעקבותיו  שבאה  העצמאות  ומגילת  קוו  הסטטוס  מכתב 

ל החילונים לדתיים. אלא פשרה בין כוחות שונים וצודקים. ניתן, כניעה ש

במובנה   חילונית  מעולם  היתה  לא  הציונית  התנועה  כי  לקבוע  אפוא 

בין האמונה בחופש הבחירה  ההרצליאני...   ברורה  היתה כבר אז אבחנה 

כי  ובין, ההכרה  כביטוי להשקפתו האישית.  גמור  כחילוני  לחיות  היחיד 

במובנה   המכירה  הציונות  תנועה  אלא  חילונית,  תנועה  איננה  הקיבוצי 

בחשיבותה של היהדות כמורשת לאומית והמסורת נתפסה כביטויה של  

( 1998)  'הארץ הטובה: בין כוח לדת')פרופסור שמעון שיטרית,    ..."מורשת זו

 "; ההדגשה הוספה, הח"מ(.שיטריתספרי חמד ידיעות אחרונות; להלן: " 

הקפדה על הכשרות ומניעת הימצאותו של חמץ בבסיסי צה"ל, בימי חג הפסח,  והכל מסכימים, כי   

היא חלק בלתי נפרד משמירה על הצביון היהודי של מדינת ישראל בכלל ושמירה על צביונו היהודי  

של הצבא בפרט )זאת כמובן מבלי לפגוע ולו כזית, ולשמור שמירה מלאה, על חופש הדת והמצפון של  

 .(ת והדתות בני ובנות כל העדו

לעומת זאת, אין ויכוח, כי האפשרות להכנסתו או להימצאותו של חמץ בפסח לבסיסי צה"ל, תשחק   

 עד דק את הצביון היהודי של צה"ל ושל מדינת ישראל. 

ועל מנת להבין בכתובים, עד כמה חשיבות אדירה ומשמעותית ראו בוני ומייסדי המדינה בשמירה   

ה של  היהודי  הצביון  על  המבצעת  וההקפדה  הרשות  מהחלטות  מעט  להביא  נבקש  וצה"ל,  מדינה 

 : הראשונה )ועדת החמישה( טרם הבחירות הראשונות לרשות המכוננת

 

 "ישיבת ועדת החמשה 

 16.9.48  -הקריה, י"ב באלול תש"ח 

נוכחים: ראש הממשלה ד.בן גוריון והשרים: י. גרינבוים, א. ציזלינג, מ.  

 שפירא.

 הזמנה   לפי  -השר הרב י.ל. פישמן 

ראש השרות הדתי,    -הרב הצבאי הראשי, נתן גרדי    -הרב שלמה גורוצ'ניק  

 ב"כ המטה. -אלוף שלמה שמיר 



 

ד. בן גוריון: אנחנו רוצים לברר מה מצב סיפוק הצרכים הדתיים של הצבא  

 ... הדבר העיקרי בו נטפל הוא סיפוק הצרכים הדתיים בצבא..." 

 . 2  נספחמצורף כ  במלואוצילום הפרוטוקול העתק מ "2"

לקרוא ולהתפעם, מלחמת הקוממיות בעיצומה. התותחים רועמים. החרב מונחת על הצוואר. העתיד   

הקרוב והרחוק כולו לוט בערפל. קיומו של העם היהודי בארץ ישראל מצוי בסכנה, וחברי הרשות  

 הצבא";המבצעת מקיימים ישיבה ארוכה ויסודית בסוגיית "סיפוק הצרכים הדתיים של 

גם   ויחידה,  אחת  היא  המייסדיםוהמסקנה  החמישה    -   האבות  ועדת  מחברי  אחד  כל  של  חתימתו 

הבינו את חשיבות השמירה על צביונה היהודי של המדינה    -מתנוססת בגאון על מגילת העצמאות  

 . וצביונו היהודי של צה"ל מראשיתו לאורך הדורות

המייסדים  בהם    האבות  גלומה  שהייתה  אלה  ועכשיו,  כאן  של  צרה  מקומית  כפעולה  זאת  עשו  לא 

בו, איסורים שיאסרו ומוסרות  יכי פעולות שבהן ינקטו, גדרות שיצאייה הצופה פני עתיד,  התבונה והר

יהוו   המדינה,  ראשית  בימי  ידם,  על  בבחינת  שיקבעו  דרכם,  לממשיכי  והענן  האש  בוחן  עמוד  אבן 

 .  הבאיםלעיצובה ודמותה של המדינה לדורות 

 נה, בדיוק בשאלת הזהות היהודית. בהמשכה של אותו ישיבה, עוסקים חברי הרשות המבצעת הראשו 

ל הדתי היחיד, אלא שבראיה מערכתית וממעוף הציפור,  יאין הם עוסקים בעניינים ספציפיים של החי 

צביונה היהודי של המדינה, מחייב, כי גם צה"ל ישמור, יקיים ויהא בעל צביון יהודי,  ש  הם קובעים

 ניים, דתיים ובעלי אמונות ודתות שונות. למען ובעבור כלל החיילים/ות המרכיבים/ות אותו. חילו

 

 : אני יכול לדבר על זה שהוא בתחומי סמכותי: נ. גרדי"

 . השרות הדתי הודם לשם הסדרת הענינים הדתיים בצבא.1

 רות הם:  י. תפקידי הש2

בהתאם   א.  ובציודם  במחנות  כנסת  בתי  והחזקה  להקמה  לדאוג 

 לצרכים הדתיים. 

הדתי במחנות ע"י מסיבות מסורתיות, שעורי תורה   לדאוג להוי ב. 

 וכו', ולהדריך בענינים דתיים אחרים.

ערכיהן  ג.   וספוק  בחטיבות  דתית  יחידות  של  להקמתן  לדאוג 

 הדתיים.

לפקח על שמירת השבת כיום מנוחה, תוך התחשבות בעבודות  ד. 

 ההכרחיות בשבת בגלל שעת חרום.

 איים.לפקח על הכשרות במטבחים הצב ה. 

 לקיים את המגע עם הגורמים הדתיים בישוב.  ו.  

קשור   גוריון:-ד.בן   שבת  עונג  הדתי...  להוי  לדאוג  הדתי  השירות  על 

את   לספק  יכול  שהוא  כמה  עד  הדתי  השירות  במנגנון  תלוי  גם  בכבוד... 

כיום  השבת  שבית  על  לפקח  גם  הוא  הדתי  השירות  תפקיד  הדברים. 

הכשר על  לפקח  עלינו  על מנוחה...  קודם  הצבאיים...  במטבחים  ות 

מוכנים  בעצמם  המפקדים  מצרכים..  אספקת  דתיים,  עובדים  הכלים... 

בהתנגדות   ניתקלים  אנו  אין  הפלמ"ח  מלבד  הכשרות,  ענין  להסדיר 

  ". פרינציפיונית
 



 

שנאמרו בישיבה, לא נותרו כאבן שאין לה הופכין, אלא שמיד ובסמוך לסיומה,  מושכלות הראשונים   

 , הפכו הדיבורים למעשים. נושבת בעוצמהעדיין   דוד בן גוריון עת רוח דבריו החדים כתער של 

תוך כשישים ימים )גם של לחימה( שכללו בתוכם את חגי תשר"י התש"ט, חוקקה מועצת המדינה   

 שר לחיילים שלהלן. הזמנית את פקודת מאכל כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הציבו והניחו את  עליהם  , היכין והבועז  האבות המייסדיםשנטעו נים והנה כי כן, אחד הזרעים הראש 

 צביונה היהודי ושמירה על צביונו של צה"ל. , הם של המדינה יסודותיה המקוריים

הנכבדיםיועתה בא לבטל  ם העותרים  ומבקשים  וליצור  ,  יהודי  צביון  של  גבורות  דהוי  שנות  חיקוי 

 העוקר מן המדינה את ליבה הפועם. 

ה   ולהפוך את  לשנות  לשבר,  הנכבדים חפצים  רב, העותרים  בי  בר  לכל  נהירה  שעמד    DNAובשפה 

  האבות המייסדים בראשית יסוד הקמתה של המדינה, תוך שהם מבטלים את עמדתם המקורית של  

 והופכים אותה פלסתר.  

מבלי משים במקרה הטוב וביודעין ובכוונת מכוון במקרה הפחות  כל סממן יהודי,    למחוקבמרוצתם   

 מבקשים לבטל את כל מה שעמלו בעבורו בוני ומייסדי המדינה.   , העותרים הנכבדיםטוב

הם    , "ל בפרטהעתירה ברור כשמש, שצביונה היהודי של המדינה בכלל ושל צה  א, למקרנשוב ונדגיש 

והלאה, לדידם עסקינן בנושא שולי, דל ערך, זניח וחסר חשיבות שיש לבטלו  הנכבדים  מן העותרים  

 .  האבות המייסדיםבמחי עט, אלא שלא כך סברו 

מנוע מצב דברים בלתי מתקבל על הדעת  בכל כוחם על מנת לבחריצות, בנחרצות וולראיה, הם פעלו  

יבוא ומ ולשנות את  ו  יצוץ   - ים הנכבדים  כמו העותר   - ן דהוא  א שיום  לעמדתם  בניגוד  יבקש לפעול 

 המדינה וצבאה. של   היהודיה וצביונה יאופי 



 

גוריון  בנוסף,    בן  דוד  של  דבריו  לסיפא  מידין,  על  היושבים  לב  תשומת  את  להפנות  מלבד  "נבקש 

 . "הפלמ"ח אין אנו נתקלים בהתנגדות פרינציפיונית

היתה עניין חשוב ולכן היה צורך להקים פלוגות דתיות עבור המתנדבים  בפלמ"ח כשרות המזון לא  אכן  

 ;  הדתיים

, תוך  בן גוריון שהבין שהקמת המדינה מחייבת הקמת צבא העם, פירק את הפלמ"ח והקים את צה"ל

 שהוא מבטל את היחידות הדתיות הייעודיות ומשבץ את כל חיילי/ות צה"ל החדש יחדיו בלי הבדל;

, הוא הבין את חשיבות הצביון  לא היה אדם דתי ולא הקפיד על כשרותאף שבן גוריון    ויודגש, חרף ועל

לכלל החיילים   כשרים מה שיאפשר  יהיו  צה"ל  והקפיד שבסיסי  וחייב  וצה"ל,  המדינה  של  היהודי 

 דתיים ושאינם דתיים לשרת יחד כתף אל כתף.והחיילות, 

ותפג תפורר  העתירה  קבלת  כי  בעמדה,  אוחזים  במרהמבקשים  ההגנה  קע  בצבא  והחיוני  העדין  ם 

 לישראל ותסכל את תפקידו ומעמדו כצבא העם. 

,  בהכרח  -והדברים נכתבים בכאב גדול היוצא מליבם של המבקשים    -לשון אחר, קבלת העתירה תוביל  

נפרדות לדתיים    לחזרה לימי עבר והקמתם מחדש של יחידות   ,להפיכתו של צה"ל לצבא של שבטים

 ושאינם דתיים. 

לא זו אף זו, התרת הימצאותו של חמץ בבסיס צה"ל, תציב חיילים וחיילות דתיים שומרי מסורת  

הבלתי   הנאמנות  בן  לבחור  אותם  ותחייב  אפשרית,  בלתי  בדילמה  כשרות  על  המקפידים  וחילונים 

 ניתנת לבחירה או לחלוקה למצוות האל ובין חובת הנאמנות ושמירתה על פקודות הצבא;

תוב זאת,  לדילמה  רב,  לא  זמן  תוך  בהכרח  הסולידריות    אטומיזציהתהליכי  יל  אובדן  חברתית, 

אם לא תשמר הסולידריות, אם לא  , שהרי ממה נפשך,  החברתית ופירוקה לפרטים וסקטורים נפרדים

 . שנלחם זה למען זה מדוענפגש זה עם זה, 

לסלק את העתירה וטובה  המבקשים סבורים, כי ככל ואנו חפצים לשמור על צה"ל כצבא העם, יש  

 שעה אחת קודם. 

 מפקדי צה"ל הראשונים  -חשיבות צביונו היהודי של צה"ל 

המייסדים  ואם    עקרונית  באבות  עצומה  חשיבות  ראו  הראשונים,  צה"ל  מפקדי  שגם  הרי  די,  אין 

 בשמירה על צביונו היהודי של הצבא.  תומשמעותי

דיין מדממת וחובשת את פצעיה, יצאו מלפני  ודוק, מעט לאחר שוך קרבות הקוממיות, כאשר הארץ ע 

 המטה הכללי הפקודות הבאות:
 

 פקודת המטה הכללי "

 (  28.4.1949מיום כד' ניסן תש"ט )

 כשירות במטבחי הצבא 47/8

 כל המזון המסופק ליחידות הצבא על ידי שירות הספקה יהיה כשר. 

 ישראל... מזון נחשב כשר, אם הוא אינו אסור על פי תורת 

 ( מ. צדוק , אלוף-)

 " ראש אגף כח האדם

 

 פקודת המטה הכללי "

 57חוברת מס'   –( 7.7.1949מיום י' תמוז תש"ט )

 שבתות ומועדי ישראל בצבא הגנה לישראל... 57/6



 

שבתות, מועדים וחגי מדינה שייקבעו על ידי הכנסת הם ימי מנוחה מלאה  

 וסדותיו. לצבא הגנה לישראל, לכל דרגותיו, מתקניו ומ

לעבודות   פרט  לישראל,  הגנה  בצבא  העבודות  כל  תופסקנה  הנ"ל  בימים 

 חיוניות ביותר לביטחון המדינה...

ובמועדי    .7 בשבתות  עבודתם  את  מפסיקים  צבאיים,  ומשרדים  מטות 

 ישראל, ומקיימים אך ורק תורנות הכרחית...

"שבתות ומועדי ישראל", פרושן, משקיעת החמה בערבו של יום, עד   .8

 " למחרתו עם צאת הכוכבים 

בכדי להבין את נחיצות שראו מפקדי צה"ל הראשונים, בחובת השמירה על צביונו היהודי של צה"ל   

ובקשר ישיר לכך, החשיבות שבסיסי צה"ל כולם בלא יוצא הכלל יהיו כשרים לחג הפסח, גם למען  

לחג הפסח הראשון, שזכו לחגוג שבי ציון    תהבאים, נבקש להביא את פקודות הצבא הספציפיו  הדורות

 , כך: שנות גלות 2,000לראשונה כעם חופשי בארצו ובמולדתו היהודית אחרי 

 

 4נספח מס' "

 :תקנון הכשרות במטבחים הצבאיים

 ציוד מטבחים:

לקיים בקפדנות בכל כדי להבטיח את כשרות המזון המיועד לחיילים, יש  

מטבח ומטבח שתי מערכות נפרדות של כלי בישול וכלי הגשה, לבשר לחוד  

 ולחלב לחוד 

  ... 

 כל מערכת תהא נתונה במקום מיוחד ונפרד במטבח 

יש לסמן בצורה כוללת את מערכת כלי הבשר באותיות "כשר" ואת מערכת 

ל ידוע  שיהא  אחר,  בולט  סימון  או  "חלב",  באותיות  החלב  עובדי כלי  כל 

 המטבח...

 43/6סעיף 

 : שמירת הפסח בצבא

(  30.4.49עד כ"א בו )  10.00( שעה  13.4.49בימי חג הפסח, מיום י"ד בניסן )

, לא ימצא חמץ במטבחים ובחדרי המזון של הצבא, ולא יוכנס 19.00שעה  

 כל חמץ למחנות צבאיים.

ובחדרי המטבחים  בנ-בכל  י"ג  יום  עד  החמץ  יבוער  הצבא  של  יסן המזון 

 לכל המאוחר.  18.00( שעה  12.4.49)

גריסים  פתיתים,  אטריות,  עוגות,  בירה,  לחם,  ביחוד:  כולל  "חמץ" 

ומקמח   אדמה  תפוחי  מקמח  )חוץ  המינים  מכל  קמח  סולת,  למיניהם, 

 מצות(.

 (. 12.4.49כלי המטבח והאוכל יוכשרו לפסח אור לי"ד בניסן )ליל  

בכל יחידה "סדר" אחד כללי   ( יתקיים13.4.49  -בליל הפסח )י"ד בניסן  

 לכל הדרגות. ה"סדר" ייערך בצורה מסורתית.

הרבנות   בחוזר  פורסמו  כלים  והגעלת  בפסח  כשרות  דיני  על  הוראות 

 ( הועבר ליחידות. 1180-3/10הצבאית )ס/ 



 

 )פקודה זו הובא לידיעת כל הדרגות(

 " (20.3.49יט' אדר תש"ט )

 :תקנון כשרות לפסח

ואין להכניס למטבחי הצבא ולשום שטח צבאי,  בימי הפסח אין להשתמש 

 חומר שהוא חמץ, או שמכיל תערובת חמץ. )פירוט להלן( 

להלן  לפי המפורט  לנהוג  יש  בימי הפסח,  לצבא  מזון  הנוגע למצרכי  בכל 

 בתקן זה.

, עד כא' בניסן 10.00( שעה 13.4.49"ימי הפסח" נמשכים מיום יד' בניסן )

 19.00( שעה  20.4.49)

 .32נספח העתק מצילום כלל הפקודות וההנחיות מצורף כ "3"

 חקיקה היסטורית  -חשיבות הצביון היהודי  

קוו   הסטאטוס  במכתב  גוריון  בן  דוד  שנתן  ההתחייבויות  יסוד  ה3על  ההסכמה  ולאור  להן  ,  כללית 

שמירה על הצביון והמאפיינים  שהבטיחה אומצה חקיקה בכנסת, מעט קודם ולאחר הקמת המדינה, 

הודיים של המדינה הצביון היהודי של המדינה, בין היתר, בנושאים הבאים: כשרות, חינוך, נישואין  הי

 וגירושין, רבנות. 

  אשר  -לעיל  49שהעתקו הובא במלואו בסעיף   - נחקק חוק כשרות גם בצבא  1948בשנת ולראיה, כבר  

 (. מאכל כשר לחייליםפקודת ) קבע כי לכל החיילים היהודים בצה"ל יש להבטיח מאכל כשר

מכח פקודה זו נקבעו פקודות מטכ"ל שלפיהן המזון המסופק לצבא חייב להיות כשר, וכן הוראות   

 מפורטות באשר לתנאי שמירת הכשרות במטבחים הצבאיים.  

כי אין להכניס למתקני  לה,    13אשר קובעת בס'    34.0103בנוסף קיימת פקודת מטכ"ל מס'   .59.1

 הצבא מאכל לא כשר.

 . דות ממלכתייםם במוסכשרות גה הונהג .59.2

החקיקה קבעה שייערכו נישואין דתיים בלבד, ליהודים ושאינם יהודים. ניתנה סמכות שיפוט   .59.3

וגי רבניים  דתית בענייני נישואין  רושין לרבנות הראשית, כפי שחוקק בחוק שיפוט בתי דין 

 ; 1953 -)נישואין וגירושין( תשי"ג  

חזיר,    1962-ב .59.4 גידול  איסור  חוק  שאסר  1962-תשכ"ב הנחקק  והחזקתם, ,  חזירים  גידול  על 

 . מלבד במספר יישובים, שצוינו בתוספת לחוק, במוסדות מדע ומחקר ובגני חיות ציבוריים

)וימי  ,  1951  -שעות עבודה ומנוחה, התשי"ג  חוק   .59.5 קבע את יום השבת כיום מנוחה ליהודים 

 מנוחה לפי בחירה, לדתות אחרות(; 

חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח  נבחרו רבנים ראשיים למדינה ורבני ערים, ובהמשך חוקק   .59.6

 . 1971 - משולב(, התשל"א

 ;1980  -רצון לשמור על צביון יהודי, בה לידי ביטוי גם בחוק יסודות המשפט, התש"ם ה 

י פניו  השראה לפסיקותיו כאשר לא יהיו ל המשפט  - שאב ביתטרם חקיקתו, נשאלה השאלה מהיכן 

 : התקבל לבסוף הנוסח הבאשיח בין מחוקקי ישראל, חוקים מפורשים ספציפיים, לאחר שיג ו

 

 
 שנים( על אף שהפרוטוקולים שצורפו הם צילומים מלאים ומדויקים, מעט מהכתוב השתבש. 73בשל חלוף הזמן הרב )כ  2
 . איזה מדינה: דמוקרטית ומסורת 12פרק  שיטרית 3



 

ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה  "

בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות 

 ". החירות, הצדק היושר והשלום של מורשת ישראל

 העתירה מבקש לבטל חקיקה ראשית 

לבד מהרצון לשחוק את הצביון היהודי של המדינה, הרי שהלכה ולמעשה מבקשים העותרים, כי בית   

 ראשיים. ורה על ביטול דברי חקיקה משפט נכבד זה י

  1986 -התשמ"ו   -ודוק, בספר החוקים של מדינת ישראל קיים חוק המצות )איסור הצגת חמץ בפסח(   

 "(; ק המצותחו)להלן: " 

המצ  חוק  של  לחקיקתו  היחידים  והמחולל  הסיבה  צבי הטעם,  על  שמירה  הוא  של  ות  היהודי  ונה 

 המדינה.  

לשון ההסבר להצעת החוק, שנכתב בהצעה לקריאה הראשונה בידי חברי הכנסת אבנר חי  ולראיה:  

 שאקי ואברהם שפירא:  

 

בח" ופיתות(  )לחם  בפסח  חמץ  מכירת  נגע  פשה  האחרונות  וצות  בשנים 

מכלל הציבור היהודי בארץ אינם    80%הערים. למרות העובדה שלפחות  

אוכלים לחם ופיתות בחג הפסח, הרי הולך וגואה גל מכירת החמץ בחנויות,  

בקיוסקים ובמזנונים בפסח ומוצרי החמץ מוצגים לראווה בפרהסיה, דבר  

 הפוגע ברגשות רוב הציבור הדתי, המסורתי והלאומי. הצעת החוק מטרתה 

ברגשות   פגיעה  למנוע  כדי  בפומבי,  ופיתות  לחמניות  לחם,  הצגת  למנוע 

 ..."הציבור

 וכך גם דבריו של ח"כ דב שילנסקי אשר הציד את החוק מעל דוכן הכנסת, בהאי לישנא:

 

הצגת חמץ בפסח, בפומבי, פוגעת בדמות של מדינת ישראל כמדינתו של  "

שבמשך דורות הקפיד על  העם היהודי, כמדינה יהודית, כמדינת אותו עם  

 ..."חצביון חג הפס

היא    החוק,  של  מטרתו  ישראלכאמור,  למדינת  יהודי  צביון  מצוות  ולאפשר    לתת  שומרי  ליהודים 

 . ושומרי כשרות להיכנס למרכולים ולרכוש מוצרים במהלך חג הפסח

סח, כיוון  היהודי של חג הפאת ההיבט  בחינת תוכנו של חוק המצות מובילה למסקנה, שהוא בא לבטא  

האיסור ההלכתי למציאותו של חמץ אצל יהודי במהלך חג הפסח. כפי    שהוא מיישם בכח ובפועל את

 . "ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולךשנאמר בשמות יג, ז: "

אוסר על בעלי עסקים להציג חמץ בפומבי למכירה או לצריכה במשך כל ימי  וכך בדיוק חוק המצות ה

התאריכים  ; מציין את  , פיתה, כל מוצרי קמח חמץ אחריםהלחמניי  דיר מהו חמץ: לחם;מג  ;חג הפסח

 .בהם חל האיסור

לדידם של העותרים הנכבדים, די בעתירתם, בכדי לבטל את חוק המצות שהוא חקיקה ראשית של   

הכנסת, ממילא ובעיקר הם לא הציגו כל טעם, מדוע על בית המשפט הנכבד לבטל חקיקה ראשית  

 זאת;

ככל הנראה נשכח מאת העותרים הנכבדים כלל היסוד שיצא מלפני בית משפט נכבד זה מימים ימימה   

 ".לא על נקלה יתערב בית המשפט בחקיקה ראשית שנתקבלה על ידי הכנסת ולפיו:" " 



 

אין מדובר בעניין של מה בכך, לפנינו ניסיון לקעקע את היסודות עליהם בנויה החברה הישראלית,    

 אקיים רק מה שנח לי בספר החוקים של מדינת ישראל.   בבחינת

העקלקלות    בדרכים  נפסע  ניתן  שהרי אם  הרי שליטתם  הנכבדים,  את העותרים  לסלול  שמבקשים 

 . 1951 -שעות עבודה ומנוחה, התשי"ג גם את יום השבת כיום מנוחה, כקבוע בחוק לבטל 

ש לבטל את יום השבת כיום המנוחה  הרי לא יעלה שעותר כלשהוא יפנה לבית משפט נכבד זה ויבק 

ואין זה משנה אם הוא דתי, חילוני, שומר מסורת, אתאיסט או בעל כל אמונה אחרת. מן הטעם שיום  

השבת נקבע בחוק כיום המנוחה ליהודים, אין אפשרות טכנית לעתור כנגדו או מדויק יותר לקבל סעד  

 כלשהוא. 

לבטל את חוק החמץ. מה שונה חוק החמץ מחוק   ואם זה הכלל, איזה סדק מצאו העותרים הנכבדים 

 שעות עבודה ומנוחה. מה נבדל החמץ מן השבת, עת שניהם מצויים בדברי חקיקה ראשיים של הכנסת.

 אך לאל ולעותרים הנכבדים פתרונים.

, אלא שעתירתם  קה ראשיעוד זה מדבר וזה בא, העותרים אינן מסתפקים בדרישה לבטל דבר חקי 

 . מדינת הלאום של העם היהודי -יסוד: ישראל -מנוגדת גם לחוק

 , בין היתר:הלאוםוכך קובע חוק 

 

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את  "

 ...זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית

שאינם   למי  במדינה;  הקבועים  המנוחה  ימי  הם  ישראל  ומועדי  שבת 

ת לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם; פרטים לעניין זה  יהודים זכו

 ". ייקבעו בחוק

רוב  ים בטופש  11עתירות, אלא שבית משפט נכבד זה בהרכב של    15ונזכיר, כנגד חוק הלאום הוגשו   

מפי הנשיאה חיות ובהסכמת המשנה לנשיאה )בדימ'( מלצר והשופטים הנדל, פוגלמן, עמית,  דעות  

 כולם. דחה את העתירות  וז, ברון ומינץ, כנגד דעתו החולקת של השופט קראארז, מז- סולברג, ברק

ותו במדרג נורמטיבי גבוה משל חוקים רגילים,  ד, מה שמציב אהלאום חוק יסומהיותו של חוק    לבד 

 למשל חוק החמץ, הרי שהוא גם חוק מנחה, אודות שהותה היהודית של מדינת ישראל.

הלאום, אשר נפסק שאיננו פוגע בצביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל,  ממועד חקיקתו של חוק יסוד  

 כל עתירה חוקתית לבית משפט נכבד זה, צריך וחובה שתבחן גם לאורו. 

 נבקש להביא מעט מדעת הרוב מאת כבוד הנשיא א' חיות, כלהלן:   

 

 בטלותו  על  להורות  מקום  אין,  לגישתי  כי  ואומר  לראשית  אחרית  אקדים"

 שניתן  משום,  זאת.  מהוראותיו  בהוראה  להתערב  או  הלאום:  יסוד  חוק  של

  היסוד   חוקי  עם  אחד  בקנה  העולה  מקיימת  פרשנות  היסוד  חוק  את  לפרש

   ...מכבר  זה בהם שעוגנו והערכים העקרונות ועם, האחרים

  צרה ,  אחת  מגבלה קיימת  הישראלי  החוקתי  המפעל  של  זה  בשלב,  לגישתי

  ביכולתה  אין  כי  והיא   מכוננת  כרשות  בכובעה  הכנסת   על  החלה,  ביותר

. ודמוקרטית  יהודית  מדינה  ישראל  של  היותה  עצם  את  יסוד  בחוק  לשלול

  החוקתי  המערך  ומן,  החוקתי  מהטקסט  נובעת  זו  מגבלה ,  להלן  שאבאר   כפי



 

  ניתן   מהם  -  המדינה  של  קיומה  שנות  במהלך  שהתפתח  כפי,  בכללותו

   ...לערעור ניתנים  אינם המתגבשת בחוקה אלה רכיבים כי להסיק

  מדינה" המילים  צירוף של  המפורש עיגונו טרם עוד זה משפט  בית  הבהיר

 וכך  -  בדבר  ספק  להיות  יכול  לא"  כי,  היסוד  בחוקי"  ודמוקרטית  יהודית

  כי   -  המדינה  הקמת  על   בהכרזה   בשעתו  שהוצהרו  הדברים  ברורות  מלמדים

  חופש   השוחרת,  עצמאית,  ריבונית  מדינה   הינה  שישראל   בלבד  זו  לא

  כמדינה '  הוקמה   שהיא גם  אלא , העם  שלטון  של  משטר ידי-על   ומאופיינת

  הבהירה   המדינה  של  היהודי  לאופייה  באשר...  "'ישראל  בארץ  יהודית

  היותה   כי  וקבעה  ...המשפטית  שיטתנו  של  יסוד  בעקרון  מדובר  כי  הפסיקה

 ההיכר  סימן"ו"  קיומה   טעם"  היא  יהודית  מדינה  ישראל  מדינת  של

 ... "והמדינות העמים בין שלה המובהק

 בה  טבוע"  הוא  כי  בפסיקה   הובהר  המדינה  של  הדמוקרטי  לאופייה  באשר

 ... "אפה  נשמת" את ומהווה" הקמתה מיום עמוק

  מדינה "  המילים  צירוף  כי  בציינו,  לוי'  א'  א  השופט  זאת  לסכם  היטיב

  ישראל   של  המכונן  לנראטיב  מזוקק   ביטוי"  מהווה "  ודמוקרטית  יהודית

 ... "החוקתי במשפטנו הראשה כאבן הקבוע]...[ 

תזכורת מהדהדת לנרטיב המכונן של מדינת ישראל כמדינה המושתתת על  

אדנים   בזה  -  ודמוקרטי  יהודי   - שני  זה    היה   מיטיב  המכונן.  השלובים 

 הערכים  לצד  בו  ועיגן  היסוד  בחוק  אלה  אדנים  שני  שילב  אילו  לעשות

  בדבר   הצהרה  גם,  יהודית   כמדינה  ישראל  מדינת  של  זהותה  את  המשקפים

  זאת   ולמרות,  הקמתה  מאז  כמדינה  דרכנו  את  מאיר  זה  ערך.  השוויון  ערך

 למעט   אין,  כן  עשה  לא  שהמכונן  אף  אך.  יסוד  בחוק  מפורש  לעיגון  זכה  טרם

  וברמה   מפורש  באופן  המעגן  כחוק  הלאום:  יסוד  חוק  של  מחשיבותו

 יסוד חוק. יהודית כמדינה  ישראל מדינת של זהותה מרכיבי את החוקתית

  של   אופייה  את  שולל  אינו  והוא  המתגבשת  בחוקתנו  אחד  פרק  מהווה  זה

: יסוד  חוק  בחקיקת  כי   סבורה  איני,  משכך.  דמוקרטית  כמדינה  ישראל

, המכוננת  סמכותה  על  החלה  צרה  מגבלה  מאותה  הכנסת  חרגה  הלאום

כנסת  נ'    ח"כ אכרם חסון ואח'  5555/18בג"ץ  }"  הדיון  בפתח  עמדתי  שעליה

 (; ההדגשה הוספה, הח"מ({. 8.7.2021]פורסם בנבו[ )מיום , ישראל ואח'

 בנוסף לכל אלו הכלליים, יוספו המבקשים גם את הבאים: 

 צה"ל איננו צבא ככל צבאות העולם; - ערך הרעות .75.1

ה החלק  את  מטילים  הנכבדים,  בג"ץ  העותרים  על  יהבם  של    הפורום עמותת    1550/18ארי 

 "(; בג"ץ בתי החולים)להלן: "החילוני נ' שר הבריאות 

לדידם של העותרים הנכבדים, נוכח הוראות בג"ץ בתי החולים, יש לבצע גזירה שווה בין בתי  

החולים ובסיסי צה"ל, בכל הקשור בשאלת הכנסת והימצאות חמץ בפסח. דא עקא, נדמה  

 נכבדים באו לידי שגגה. שהעותרים ה

המבקשים יטענו, כי לא ניתן להשוות בין המקרים. שני מאושפזים החולקים אותו חדר, זרים 

זה לזה. לעומתם, חיילים/ות החולקים/ות את אותו אוהל או אותו חדר, לעיתים מיטה מעל  

 מיטה, הם אחים לנשק החולקים הכל. 



 

ץ בימי חג הפסח, ליד ובסמוך לחברו שומר  קבלת העתירה, קרי, מצב דברים בו חיל יאכל חמ 

הכשרות, תוביל בהכרח לניתוק וריחוק בין השניים ותפגע פגיעה ממשית בלכידות היחידתית  

 ובמרקם הנדרש מאופיו ומהותו של השירות הצבאי. 

ופגיעה  ונזכיר,   צה"ל,  רוח  מושתתת  עליהם  הערכים  מן  הוא  הרעות  פגיעה    בוערך  מהווה 

 במלחמה.  ןלניצחובאפשרות 

ביחידות העורפיות, שהגם שלעיתים קרובות    והדבר איננו נכון רק ליחידות הקרביות, אלא גם 

באותם משרדים זה לצד זה מהבוקר עד הערב,  שם  בהן בצוותא, עדיין משרתים  לנים  אין  

. הכנסת חמץ לאותו משרד, תוביל גם הפעם בהכרח,  לרבות ארוחות משותפות במשרד עצמו

 מר הכשרות לא יוכל להיכנס לאותו משרד.לכך שהחייל שו

 לחיילות/ים שומרי הכשרות אין אפשרות בחירה;  - שירות מכוח חוק .75.2

יכול לבחור  הוא ברוב המקרים  , אך  אדם הזקוק לאשפוז בבית חולים עושה זאת בלית ברירה 

יפנה. בחירה זאת איננה עומדת לחיילי צה"ל הנקראים לשירות מכוח    את בית החולים שאליו

 ב[. ]נוסח משול 1959- חוק שירות בטחון תשי"טוראות ה

אינם   לעולם  צה"ל  לצורכי  חיילי  בהתאם  ביחידותיהם  מוצבים  אלא  לשרת,  היכן  בוחרים 

בלבד זה,  הצבא  מטעם  וגם  הצבאי ,  נהמערכת  לאפשר  ת  המכבדים  תנאי  דרשת  שירות 

 לכל חייל/ת לקיים את אמונתו בכל מקום אליו ישובץ לשרת. ומאפשרים  

ן מדובר באמירה בעלמא. מטעם זה בדיוק, עוגן בחוק ובפקודות עוד מימי יסודו של צה"ל  אי

)ראה גם לעיל(, שכלל המזון בו יהיה כשר, זאת חרף שסביר שיש משרתים/ות שייתכן והיו  

 מעדיפים אוכל לא כשר. 

הכשר  רוצה לומר, אם צה"ל הוא צבא העם החפץ בשולחנות משותפים ולא נפרדים, האוכל  

 בכלל ושמירה על איסור הימצאותו של חמץ בפסח בפרט, הוא מחיר קטן ביותר. 

 תחילתו של מדרון חלקלק; - פגיעה בכשרות .75.3

עמדת העותרים הנכבדים )ככל שהמבקשים מבינים אותה( היא, כי מצב המטבחים בצה"ל  

 הוא פחות מורכב ממצב המטבחים בבתי החולים; 

 ה זאת של העותרים הנכבדים. המבקשים חולקים מן היסוד על טענ

עשרת מונים מאלו של בתי חולים. ודוק, מאושפז  ורכב  מטבחי הבסיסים הצהליים מהמצב ב

איננו יכול ואף איננו רשאי להיכנס לתוך המטבח המרכזי בבית החולים, עת הכניסה מותרת  

באופן  עבור מאושפז, לא יוכל לפגוע  הביא או שהובא  חמץ פרטי ש רק לאנשי צוות ומכאן, ש 

ישיר בכשרות המטבח בבית החולים, אלא לכל היותר להטריף את כלי האכילה שבהם מגישים  

 . מזון לחולים

פתוח  בנוסף,   הצבאי,  לוחמות  ונגיש  המטבח  יחידות  של  מטבחים  על  בדגש  יותר,  הרבה 

עורפיות  ביחידות  חונים  מטב אך גם  בדתקי"ם, בכלי השייט(  ר,  )במוצבים, בטייסות חיל אווי

ש יחידתיים  ובמתחמים  במשרדים  לעצמ  ונים)בלשכות,  מבשלים  החיילים  בכל ם(.  שבהם 

אין משגיחי כשרות בכל שעות היממה, ועל כן חמץ פרטי  ונים  אותם מאות מטבחים ומטבח

 . שהביא חייל מביתו, יוכל בקלות למצוא את דרכו לכלי האוכל

 שמע סוף דבר הכל נ – הבקשה להצטרף כידיד בית המשפט 

  במעמד שבנדון להליך להצטרף, יםלמבקש להתיר  הנכבדנוכח המקובץ לעיל, יתבקש בית המשפט  

 '. המשפט בית ידיד'



 

,  ובנוסף, המבקשים עמדת  כעיקרי זו בבקשה המתואר  את לראותעוד יתבקש בית המשפט הנכבד,  

יקצוב בית המשפט  במועד אותו  בכתב ולהרחיב, פ" בע םטיעוניה ולטעון ובפני  להופיעהם ל  להתיר

 . הנכבד

 כצד להליךואלה טעמי הבקשה להצטרף 

 ראשיתו של דבר שהיא עיקרו של דבר ואחריתו של דבר 
 

גבולות חופש  יסודותיה עוסקים בשאלת  כי    נלמדבמידה ונבור את המוץ מן התבן בעתירה שבכותרת,  

 כל הדתות ובעלי/ות כלל האמונות.  הפולחן, הדת והמצפון של חיילי/ות צה"ל בני/ות

חופש הפולחן כביטוי של חופש דת נמנה עם זכויות היסוד של האדם. הוא  "

על  ולנהוג  חירותו של הפרט להאמין  על  תוך מימוש  -משתרע  פי אמונתו 

זהותו העצמית של האדם...  זה קשור למימוש  ומנהגיה... חופש  ציווייה 

ביטוי בתחום האמונה הדתית. הוא זכה  חופש הדת מוחזק כענף של חופש  

ב עוד  המחוקק  ארץלהכרת  על  במועצה  המלך  ובמגילת ישראל-דבר   ...

העצמאות, המצהירה כי יובטח חופש דת ומצפון לכל אזרח במדינה. חופש  

האדם של  חוקתית  יסוד  כזכות  הפסוקה  בהלכה  הוכר  ג"ץ  ב }"  ...זה 

 (3, פ"ד נח )ואח' הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית יואב   10356/02

.{(2004) 443 

המבקשים יטענו, כי בסוגיה כה מהותית, היורדת לשורש זכויות, חובות וערכי היסוד של כל חייל/ת,   

ת  דתיים, חילוניים, מסורתיים, יהודים ובני דתות אחרו  -חלה חובה, כי עמדתם של אותם משרתים  

כמו גם של המועמדים/ות לשירות ביטחון המתנדבים/ות במכינות וחיילי המילואים, תישמע באופן    -

 ספציפי ולא היא.  

 המבקשים שלא צורפו כצד להליך, מייצגים את אותם משרתים. 

העותרים הנכבדים, מסיבות ומחוללים שאינם נהירים כלל ועיקר, החליטו שעמדתם של המבקשים   

 ושבים על מידין. לא תשמע בפני הי

בהחלטה מושכלת ומודעת, ביכרו העותרים הנכבדים, שלא לצרף המבקשים או מי מהם כצד להליך,   

כי    - והלכות בית המשפט העליון מימים ימימה ניצבות איתנות לימינם    - ועל כן, סבורים המבקשים  

 :צד להליךיש להורות על מחיקתה של העתירה או לחלופין להורות על צירופם של המבקשים כ

 

כפי שנקבע לא אחת, הימנעות מצירופם   -צירוף משיבים רלוונטיים  -אי"

פגם   מהווה  בה,  מההכרעה  מושפעים  להיות  שעלולים  מי  של  לעתירה 

זאת, בין היתר,    מהותי עד כי הוא עשוי להצדיק את דחיית העתירה על הסף

הסוגיה  על  חיוני  אור  לשפוך  בידם  יש  צורפו  שלא  שהמשיבים    מכיוון 

(  4ח"כ לנדאו נ' עיריית ירושלים, פ"ד מח)   1901/94)בג"ץ  ...  העומדת לדיון

הביקורת   -(; וראו גם יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך ג 1994) 415, 403

הסף    -השיפוטית   ואח'  7846/19}בג"ץ    "((2014)  1747כללי  נ'    עדאלה 

המדינה   )מיום    ואח'פרקליטות  בנבו[  "עניין  12.04.2021]פורסם  להלן:   ;)

עמותת נפגעי הבורסה נ' יו"ר    5662/99; ראה גם ולא רק: בג"ץ  "(עדאלה

מניות לנפגעי  הבוררים  בנבו[  ועדת  בג"ץ  (7.11.1999)  ]פורסם   ;4405/06  

והדרום ב"ש  מחוז  פרקליטות  נ'  בע"מ  פליקן  בנבו[  פונדק    ]פורסם 

http://www.nevo.co.il/law/70296


 

בג"ץ  (16.11.2006) קאדים    2731/11;  למינוי  הוועדה  נ'  סדק  אל  עמותת 

 ההדגשה הוספה, הח"מ{. (;  14.6.2011) ]פורסם בנבו[,

 ובמקום אחר:

קושי זה מתחדד על רקע הימנעותו של העותר מלצרף כמשיבים לעתירתו  

באופן  להיפגע  עלולים  אשר  גורמים  ובפרט  נוספים,  רלוונטיים  גורמים 

בעתירה. בענייננו, לא יכול להיות  ממשי ככל שיינתנו הסעדים המבוקשים  

ספק כי הסעדים המבוקשים בעתירה צפויים לפגוע באופן ניכר הן באנשים 

בעתיד...  אליה  לפנות  המעוניינים  באנשים  והן  לוועדה..  פנו  כבר  אשר 

משכך, היה מקום שהעותר יצרף כמשיב לעתירתו למצער גוף אחד הפועל  

והטרנ הטרנסג'נדרים  קהילת  זכויות  )כדוגמת  למען  בישראל  סג'נדריות 

"מעברים   ארגון  חברתי",  צדק  למען  "טרנסג'נדרים  בר    -ארגון  שינוי 

קיימא לקהילה הטרנסית" וכיוצא בזאת(, אשר יכול היה לייצג את עניינם  

שהועלו.  לטענות  ביחס  עמדתם  את  ולהציג  בסוגיה,  הקהילה  חברי  של 

דחייתה של העתירה  הימנעותו של העותר מלעשות כן, מצדיקה גם היא את  

הנוכחית  בוחרים    6190/21}בג"ץ  "  במתכונתה  תנועת  יו"ר  פואה,  מיכאל 

ואח' הבריאות  שר  הורוביץ  ניצן  נ'  )מיום    במשפחה  בנבו[  ]פורסם 

 "(; ההדגשה הוספה, הח"מ{.עניין פואה(; להלן: "22.2.2022

ן עדאלה, בצוותא חדא  דבריה הנחרצים של נשיאת בית המשפט העליון כבוד השופטת א' חיות בעניי  

בעניין פואה, שלובים על הבקשה    שופט בית המשפט העליון ע' גרוסקופףעם אמירתו הברורה של כבוד  

 שבכותרת כזמורה על בד, עת נדמה שהם נכתבו בדיוק לענייננו.

 " וכקבוצה  כיחידים  הכלל  מן  יוצא  בלא  כולם  המבקשים  כי:  חולק,  שיהא  יכול  לא  עלולים  ודוק, 

בעתירה המבוקשים  הסעדים  שיינתנו  ככל  ממשי  באופן  הדת  להיפגע  הפולחן,  חופש  גם  כמו   ,"

 והמצפון שלהם. 

ה  להלן,  שיובהר  וכפי  ועוד  ומבקשים  זאת  שומרי  מייצגים  חילוניים,  חיילים  זכויות  למען  פועלים 

נמנעו מלקיים  ו   עתירתםהעותרים בלא דקו פורתא    ככל הנראה נוכח שגגה. דא עקא,  דתייםו  מסורת

היה מקום )"את ההלכה הקובעת, כי יש לצרף לכל הפחות ובמינימום הנדרש, גוף יחיד מייצג כאמור 

 . "(שהעותר יצרף כמשיב לעתירתו למצער גוף אחד הפועל למען זכויות...

יהא בה  יושבים על מידין, בקשר לסוגיית החמץ נשוא העתירה,  ידי  - כל החלטה שתתקבל עלונטעים.   

המבקשים להצטרף לעתירה בכלל ועל חופש  להשפיע השפעה ישירה ברורה וחד משמעית על    בכדי

 הפולחן, הדת והמצפון שלהם בפרט.

 . מושכלות יסוד הורו לנו ראשונים ואחרונים, כי חלה חובה שבדין לצרף להליך את כלל הנוגעים בדבר 

קשים באותו הליך, זאת מן הטעם  כל צד העלול להיפגע ו/או להיבנות מן הסעדים המבו הכוונה היא, ל 

לבדה, אלא   ופורשת  ששהחלטה שיפוטית איננה מתקיימת  כולי עלמא  במקרים רבים היא מקישה 

 . זרועותיה אף כלפי אחרים העלולים להיפגע פגיעה קשה מן ההחלטה

, כי ישנם אחרים העלולים להיפגע מן הסעד המבוקש על  עותריםלא זו אף זו, מקרים בהם ידוע היה ל 

 .דם, וחרף זאת ביכרו שלא לצרפם, הרי שדי בכך בכדי להוביל לדחיית העתירהי

 זמיר:  'כך למשל הורה לנו הלכה, כבוד שופט )בדימוס( בית המשפט העליון, י 

 



 

אשר   הראשון,  הבינלאומי  הבנק  את  לעתירה  מלצרף  נמנעו  "העותרים 

לעתירה.   לצרפו  נדרשים  של  המשיבים  צירופו  שאי  היא,  הלכה  כי  אף 

משיב, העלול להיפגע מן הסעד המבוקש בעתירה, די בו כדי להביא לדחיית  

דינים עליון,  דוד רוזנבאום נ' המפקח על הבנקים,    5659/99)בג"ץ  "  העתירה

הסתדרות פועלי אגודת ישראל נ'    84/82; ראו גם ולא רק, בג"ץ 199כרך נז,  

נ'   384/82(; בג"ץ  1)  פ"ד לז  השר לענייני דתות, פחמ"ס מתכת ופלסטיק 

האוצר, )  שר  לז  בג"ץ  4פ"ד  עיריית    828/90(;  מועצת  נ'  "הליכוד"  סיעת 

)  חיפה, בג"ץ  1פ"ד מה  לרבנים    434/93(;  ועדת בחירות  נ'  לוי  יצחק  הרב 

   (; ההדגשה הוספה, הח"מ(. 1פ"ד מז )   הראשיים לישראל,

 ; , הינה יתד ופינה בשיטה הנוהגת במקומותינולהליך  כאמור, החובה לצרף את כל הנוגעים בדבר 

, והוביל לקביעה של כלל  עסקינן בהלכה אשר הפירוש שהעניק לה בית המשפט העליון רחב ביותר 

גופים ואנשים,  קמה חובה שבדין לצרף גם  לא די לצרף את אלו מהם מתבקש הסעד, אלא  ברזל, לפיו,  

דבר, דא עקא, כל החלטה שתתקבל בבית המשפט תקיש באופן ישיר על דרך    םשלא מתבקש לגביה

 פעולותיהם לעתיד לבוא;  

 שופט )בדימוס( זמיר: האף בנושא זה העמיד לנו הלכה ברורה כבוד  

 

כלל הוא בבית משפט זה שחובה על העותר לצרף כמשיבים לעתירה את  "

ראשית, יש לצרף  כל הנוגעים בדבר. הנוגעים בדבר נחלקים לשני סוגים.  

כמשיבים את הגופים והאנשים נגדם מתבקש הסעד. על פי רוב אלה הן 

רשויות מנהליות שפגעו בעותר במעשה או במחדל, ובית המשפט מתבקש  

על   להצהיר  או  מעשה,  מעשות  להימנע  או  מעשה,  לעשות  עליהן  לצוות 

יש לצרף כמשיבים גם גופים ואנשים אחרים, בטלות החלטותיהן. שנית,  

שאף כי בית המשפט אינו מתבקש לצוות עליהם דבר, הם עלולים להיפגע  

באופן ממשי מצו שיצא, אם יצא, מאת בית המשפט. אלה הם בדרך כלל  

,  ח"כ עוזי לנדאו נ' עיריית ירושלים  1901/94  )בג"צ  "גופים ואנשים פרטיים

 ; ההדגשה הוספה, הח"מ(. 403( 4פ"ד מח )

על  מן הטעםזאת  ם;  וכך הוא בדיוק מצבם של המבקשי    העותרים הנכבדים ידי  - שהסעד המבוקש 

 ם, לזכויותיהם ולחופש הפולחן, הדת והמצפון שלהם.מקיש קשר ישיר למצב

עוד זה מדבר וזה בא, אף כבוד שופט )בדימוס( בית המשפט העליון, חיים כהן, עמד על חשיבות צירופם   

 וקבע מוסרות ברורות למקרים כגון דא: של צדדים שלישיים העלולים להיפגע מסעד מבוקש,  

 

מנהגו הקבוע של בית משפט זה מימים ימימה הוא שלא להיזקק לעתירה  "

אשר בה מבקשים סעד העלול לפגוע בזכויות צד שלישי, אלא אם אותו צד  

כמשיב" צורף  התחבורה  353/67)בג"ץ    שלישי  שר  נ'  בע"מ  פ"ד  "אגד"   ,

 (. 336, 332( 1כב)

נפסק, כי ישנם מקרים  המשפט, אלא מאי,  אשר איננו מאפשר מרווח פעולה לבית  יח  אין לפנינו כלל קש 

במידה והפגיעה  רק  הצדדים הנוגעים לדבר, זאת    בהם ניתן ליתן סעד מבוקש, אף אם לא צורפו כלל

 :ידי צד אחר בבית המשפט- מזערית, ועמדת הצד השלישי תשמע נכוחה על



 

 זמיר: שופט )בדימוס(הובשפתו של כבוד  

 

זה,   ןבנסיבות מסוימות אפשר שבית המשפט לא יקפיד עם העותר בעניי"

הוא   אין  כי  להניח  יסוד  יש  אם  מזערית,  שלישי  בצד  הפגיעה  אם  כגון, 

מעונין לטעון בפני בית המשפט, או אם ברור כי אחד המשיבים יציג באופן 

מלא וטוב גם את הטענות הנוגעות לאותו צד. אך הכלל הוא כלל, ולא פעם 

ברור   דבר  של  וטעמו  הכלל.  את  קיימו  שלא  עתירות  המשפט  בית  דחה 

או  מאליו.   בזכויותיו של אדם,  וחלילה לבית המשפט לפגוע  ראשית, חס 

להרשות לאחר לפגוע בזכויותיו של אדם, בלי שניתנה לאותו אדם הזדמנות  

נאותה להציג את ענינו בפני בית המשפט. ושנית, מי שנוגע לעניין, ועלול  

גע מצו של בית המשפט, אין כמוהו להציג את הצד שכנגד, כדי שבית  להיפ

המצב של  ואמינה  שלמה  תמונה  על  החלטתו  את  לבסס  יוכל  "  המשפט 

; ראה  403(  4, פ"ד מח )ח"כ עוזי לנדאו נ' עיריית ירושלים  1901/94  ץ)בג"

; ההדגשה  1(  2, פ"ד מא )אלוני נ' שר המשפטים  852/86  ץגם ולא רק, בג"

 הח"מ(.הוספה, 

 ומן הכלל אל הפרט.   

ככל שהעתירה תתקבל מבלי לשמוע את    -מדובר בפגיעה מזערית אלא    אין בעניינו, אין מחלוקת, כי   

ריכטר, אשר    10בפגיעה אדירת ממדים, פצצת מימן, רעידת אדמה של    -עמדת המבקשים   בסולם 

 תשנה את מארג חייהם של החיילות והחיילים המרכיבים את המבקשים מן הקצה אל הקצה. 

הבק  הגשת  של  יוצא  כפועל  כי  נהיר,  ועוד,  חפצים,זאת  רוצים,  המבקשים  דנא,  נכספים,    שה 

משתוקקים, כמהים ועוד ועוד, כי עמדתם הספציפית תשמע על ידי ובאמצעות נציג מטעמם, בפני בית  

 המשפט, טרם ובמהלך קבלת החלטתו. 

כפי שצוין בבקשה להצטרף כידיד בית משפט, העותרים הנכבדים ביכרו שלא לצרף את המבקשים,   

שחל חרף  להליך,  אלפי  כצד  המייצגים  שונים,  מטעמים  ביותר  חשובים  מייצגים  גופים  הם  קם 

 חיילות/ים בשירות סדיר; 

ולבקש את עמדתם, טרם    ולשר הביטחון לשמוע  לצבא ההגנה לישראל  כן, המחוקק הורה  על  יתר 

 קביעה בנושא עצם הגיוס. 

כפולה ומכופלת הייתה חלה וחלה  ואנו נוסיף, אם כך הוא לגבי הגיוס עצמו, על אחת כמה וכמה חובה   

גם כעת על העותרים, לצרף את המבקשים, עת אנו עוסקים בחופש הפולחן של אותם חיילים וחיילות  

 בדיוק. 

בקשתם של המבקשים היא פשוטה ביותר, הם מבקשים שטרם קבלת החלטה, תישמע עמדתם בפני   

ועוס אפם  מנשמת  שהיא  בסוגיה  הדנים  העליון,  המשפט  בית  היסוד  שופטי  מזכויות  באחת  קת 

 הבסיסיות שלהם.

 סוף דבר הכל נשמע  -להצטרף כצד להליך הבקשה 

 , מר משה גוטמן. 1לעתירה זאת שעניינה משפטי גרידא, מצ"ב תצהירו של מנכ"ל המבקשת  

לעיל,    ולצרפם  נוכח המקובץ  להיעתר לבקשת המבקשים  הנכבד,  בית המשפט  להליך,  יתבקש  כצד 

ת עמדתם, תוך הושתת הוצאותיהם הראליות על העותרים הנכבדים, בכלל  ולקצוב להם מועד להגש

 שכ"ט עורך דין. 



 

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. 
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 גיא בוסי, עו"ד                                                                              

 דין -משרד עורכי  אביאני, כהן, איל ,, נגביבוסי                                                                   
 המבקשיםב"כ                                     

 


