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 1550/18המשיבים בבג"צ         

 1710/18המשיבים בבג"צ         

 

 2–1 מטעם המשיבים תצהיר תשובה

 

)להלן:  2–1המשיבים  מתכבדים 2.6.19מיום ת בית המשפט הנכבד בהתאם להחלט .1

 מטעמם, כדלקמן. תצהיר תשובהלהגיש ( המשיבים

 

המשיבים יבקשו לעדכן, כי על רקע פנייתו של הרב הראשי לישראל,  כבר בראשית הדברים .2

לרבנות הראשית ייצוג נפרד  כב' הראשון לציון, אל היועץ המשפטי לממשלה, אושר

הלכתיים, שיקולים וזאת על רקע עמדת הרבנות הראשית, המבוססת על דנן,  בעתירות

לפיכך העמדה שתובא להלן היא של המקרה דנן. והחריגות ובשים לב לנסיבותיו הייחודיות 

 בלבד. 2-1עמדתם של המשיבים 

 

רבים שהתקיימו בעניינה של , כי לאחר דיונים המשיבים יבקשו לעדכןלגופו של עניין,  .3

שנמצא על רקע הערות בית המשפט הנכבד, הפתרון והעתירה ובחינת החלופות השונות, 

המיטבית בין  מאזן בצורהלעמדת המשיבים אשר , העתירותלסוגיה עליה נסובות 

אליהם תותר מתחמי מזון בחצרות בתי החולים, אשר  הוא ייחוד, האינטרסים הנוגדים

 . מזון מכל סוג שהוא סעודניתן יהיה לובהם  ,הכנסת מוצרי מזון, לרבות חמץ
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פת ולח)להלן:  כלי אוכל של בית החוליםמי מזון אלה לא תותר הכנסת חיודגש, כי למת

 (.מזוןמתחמי ה

  

, נותנת מענה ביתר פירוט המשיבים סבורים, כי חלופת מתחמי המזון אשר תוצג להלן 

 מידתי והולם לעתירות דנן ומביאה להתייתרותן.

 

בתמצית על השתלשלות העניינים העובדתית עד כה,  בהרחבה, נעמוד בטרם יוצג הפתרון

 ונסביר את הטעם לבחירה בחלופת מתחמי המזון.

 

 

 רקע עובדתי והשתלשלות העניינים עד כה

 

 רקע כללי –כשרות בבתי חולים בישראל 

 

כשרות  לשמור על בישראל חולים ראשית יובהר, כי אין כיום הוראה חקוקה המחייבת בתי .4

שירות בימות השנה, וכשרות בפסח בפרט. אולם, בהיות בתי החולים מוסדות המעניקים 

נוהגים מנהגי כשרות, ובפרט  ממנהחלקים נכבדים ש, האוכלוסייהציבורי חיוני לכלל 

 . לפעול בהתאם לנוהל הרבנות מבקשיםאלה  ציבוריים מוסדותכשרות לפסח, 

 

הרגולטוריות שמציגה הרבנות הראשית,  הדרישותעמידה בנוהל הרבנות משמעה מילוי 

וזאת כדי שיוכלו להציג את עצמם כמוסדות בהם המזון המוגש למטופלים )ולצוות( הוא 

 לעמוד כשר. ככל גוף אחר, משעה שמוסד רפואי מבקש להציג את עצמו ככשר, עליו

 (.חוק הכשרות)להלן:  1983-ג"התשמ, בכשרות הונאה איסור חוק בהוראות

 

יודגש, כי אמנם הגשת או מכירת מזון איננה עיסוקו של בית חולים, אולם בבתי חולים  .5

 ולכן מטבחי בית החולים, חדרי האוכל וחדרי האשפוז בהם מוגש מזון  מוגש אוכל,

לחוק הכשרות, אשר  1"בית אוכל" הקבועה בסעיף בהגדרת  נכללים – למאושפזים ולצוות

 זו לשונה: 

 

מקום שבו עוסקים במכירה לציבור של  -בית אוכל" "

, וכן במקום שתיה או אכילה לשם, בהגשתםמצרכים או 

החלקים של בית המלון שבהם  -אטליז, ולענין בית מלון 

עוסקים בהכנתם של מצרכים או בהגשתם לשם אכילה או 

 נ.א.( –)ההדגשה הוספה  ;שתיה במקום

 

כך כי מקום -להבטיח כי הציבור אשר נוהג מנהגי כשרות, יוכל לסמוך עלחוק הכשרות נועד  .6

המציג עצמו ככשר, משמע שהוא עומד בנהלי הרבנות וכפוף לביקורתה בעניין כשרות, כך 

 שהמזון המוגש באותו מקום הוא אכן כשר כהלכה.
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הנוגע  בכלים יותר. , בשונה מכל יום ויום, כללי הכשרות הם שונים ומחמירהפסח בחג .7

, בשר שהתערבב בחלב כלל דרךמבחינה הלכתית, ב לאכילהלמאכלים אסורים ומותרים 

". בשישים"בטלים  –היתר בכמות קטנה  במאכלי שהתערבבו איסור מאכליוכן  או להיפך,

 המאכל –, בהתאמה 60-ל 1 לפחות של ביחס, בשר לקדירת שנפלה חלב טיפת למשל כך

 חמץה מאכלי אין, הפסח חגאם התערבב חמץ במאכל המותר בפסח, במהלך , אולם. מותר

 שהתערבב מאחרוקובעת שהמזון אסור למאכל  מחמירה ההלכה אלא, בשישים" "בטלים

 בפסח המותר המאכל מן אלפים עשרת פי או אלף פי כנגדו יש אם אפילו – כלשהו חמץ בו

 . )ראו שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תמז, סעיף א(

 

ניהם של בתי חולים, בשונה ממוסדות אחרים, כלי האוכל בבית יחשוב לציין, כי לאור מאפי

מקומות מגיעים לחדרי החולים ולהחולים אינם נשארים במקום מוגדר ומתוחם, אלא 

 נוספים. 

 

זון מוצרי מאין להכניס לבית החולים  במהלך חג הפסח( כי "8נקבע )בסעיף  נוהל הרבנותב .8

כן קובע הנוהל את אופן ההקפדה הנדרש בסוגיית  ."כלשהם שלא נרכשו על ידי בית החולים

 הכשרות, לקראת חג הפסח, וכך נקבע שם:

 

 לקראת החג הקפדה על כשרות החג 

על הנהלת בית החולים לוודא יישום נהלים אלו, לרבות  .1

האיסור בדבר הכנסת מוצרי מזון לבית החולים במהלך 

החג. יש להורות לשומרים הבודקים בדיקה ביטחונית 

שהחל מבוקר ההכשרה עד לסוף ימי החג ועד לסילוק כל 

כלי הפסח יאסרו הכנסת מצרכי חמץ לבית החולים, ללא 

כן, על ההנהלה לקבוע ולתלות את כל  . כמויוצא מן הכלל

שלטים מתאימים ם. הכרזות המסורתיות בשערי בית החולי

בעברית, רוסית וערבית בכמות מספקת צריכים להיתלות 

וכן על פתחי המחלקות והמעליות, , בשערי הכניסה השונים

ובהם נקרא הציבור לא להביא מצרכי מזון במשך ימי הפסח 

 נ.א.( –)ההדגשה הוספה  .יה"חעל מנת לשמור על כשרות ב

 

החל מבוקר יום ההכשרה ובמשך כל ימי החג תהיינה כל . 4

החנויות והקפיטריות סגורות. על מנהלי בתי החולים 

להודיע למפעילי החנויות והקפיטריות בכתב מבעוד מועד 

 .על תאריך יום ההכשרה ועל סגירתן בכל ימי החג
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ימי החג יינעלו החל מבוקר יום ההכשרה ובמשך כל . 5

המכונות האוטומטיות לממכר כריכים, דברי מתיקה 

ומשקאות חמים. יוצאות מכלל זה מכונות למשקאות קלים 

ולשוקו, בתנאי שעל כל פחית ושקית יהיה סימון בולט 

"כשר לפסח". על מפקח הכשרות לתאם מועד עם מפעילי 

 .המכונות מועד לניקיון המכונות ולהחלפת המשקאות

 

מתוך קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי  – נוהל בתי חוליםהחלקים הרלבנטיים מתוך צילום 

 .1/מש ומסומן מצורף ,10.09.2017, מיום לישראל הרה"ר של

 

 ( קובע כדלקמן:חוק זכויות החולה)להלן:  1996-ו"התשנ, החולה זכויות לחוק 9סעיף  .9

 

 מבקרים לקבל רשאי רפואי במוסד המאושפז "מטופל

" .הרפואי המוסד מנהל שקבע הסדרים פי ועל בזמנים

 נ.א.( –)ההדגשה הוספה 

 

, קובעים בתי החולים ככשריםהצגת בתי האוכל כלצורך  ,על מנת לעמוד בדרישות הרבנות .10

בתי החולים מדיניות בנוגע להכנסת מזון )שמטבע הדברים מוכנס בעיקר בידי מבקרים(, 

לשטח בית החולים, וזאת מכוח סמכותם לקבוע הסדרי כניסה לשטח בית החולים לשם 

 קבלת מבקרים. 

 

ם פתוח לכל, נבהיר, כי בית חולים הוא גוף ציבורי בדרך כלל, אך עם זאת אין מדובר במתח .11

לכניסת מבקרים לתחומי בית  לקבוע הסדרים תללא הגבלה. הנהלת בית החולים רשאי

החולים, שמטרתם לאפשר לבית החולים לספק בבטחה ובצורה איכותית את השירות 

החיוני העיקרי שהוא נותן, והוא טיפול בחולים מכל שכבות האוכלוסיה. בית חולים נדרש 

במסגרת אשפוז בבית  לקבל טיפול רפואימגזרים בציבור לפעול על מנת לאפשר לכל ה

 החולים, ולכן ההסדרים צריכים להיות שוויוניים, ענייניים וגלויים לציבור. 

 

שבחרו  חולים יתעל בבמדינת ישראל, כדי לתת שירותי אשפוז נגישים לכלל האוכלוסיה, 

לכלל האוכלוסייה , ככלל, להגיש מזון כשר, כדי לאפשר להציג עצמם ככשרים, כאמור

אוכלוסייה שסוגיית הכשרות היא תנאי בל יעבור מבחינתה לשם שהיה באשפוז, לרבות ה

 רפואי. ולקבל טיפולשל בית החולים לרבות אכילת המזון המוגש בו, לבוא בשעריו 

 

  לעניינן של העתירות

 

ביטול נוהל הרבנות הראשית, כזכור, במסגרת העתירות דנן, ביקשו העותרים להורות על  .12

נוהל )להלן:  המורה על איסור הכנסת מוצרי מזון לשטחי בתי החולים במהלך חג הפסח

 (. הרבנות
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לאחר בחינת הנוהל ואופן יישומו, עידכנו המשיבים, במסגרת תגובתם המקדמית מיום  .13

מרבית בתי החולים נוהגים, במהלך חג הפסח, להציב כי עד לחג הפסח תשע"ה, , 25.3.18

בכניסות אליהם שלטים, המורים לציבור הנכנסים בשערי בית החולים להימנע מהכנסת 

 מזון. 

 

ביצוע בידוק בטחוני, בעת כי , הבודקים הבטחוניים כמו כן במרבית בתי החולים תודרכו

ון סגורות אשר מסומנות בסימן יתקלו בדבר מאכל, להוציא פירות וירקות וחבילות מזאם 

. את הבאים בשערי בתי החולים בדבר איסור הכנסת המזון עליהם להנחותכשרות לפסח, 

 ם המקפידים על כשרות מהודרת, הונחובהתאם למדיניות משרד הבריאות, בבתי חולי

כאמור לעיל בנוגע לכל מזון שהוא, ובכלל זה פירות, ירקות ומזון ארוז לפעול  המאבטחים

 מסומן ככשר.ה

 

במסגרת תגובה מקדמית מטעם המשיבים מיום  ,לאחר שהוצג אופן יישום נוהל הרבנות .14

. במסגרת הדיון בפני בית המשפט הנכבד דיון ראשון בעתירות 8.7.18, נערך ביום 25.3.18

ועצם השימוש במאבטחים לצורך  הושמעו הערות בית המשפט הנכבד בנוגע לנוהל הרבנות

כי לא קיימת חלופה  המשפט הנכבד ציין, כי לא השתכנע בית הבטחת כשרות בתי החולים.

 .לחלופות השונות שנבחנוו השלמות שונות בנוגע לנוהל הרבנותפוגענית פחות ועל כן ביקש 

 

 .2מש/מצורף ומסומן  25.3.18צילום התגובה המקדמית מיום  

 

ולבסוף  בסוגיה זו,בהמשך להערות בית המשפט הנכבד, קיימו המשיבים ישיבות נוספות  .15

. במסגרת התגובה המשלימה 20.12.18תגובה משלימה, ביום מטעם המשיבים הוגשה 

חלופת "מצא כי נהוסבר, כי לאחר בחינת החלופות שנידונו בפני בית המשפט הנכבד, 

בהר, כי במסגרת יישום חלופה זו, על בתי . כן הוביותרהיא המתאימה  "מתחמי החמץ

החולים לייחד מתחם, אשר בו ניתן יהיה להבטיח, לכל הפחות באופן דומה למצב הקיים, 

כי לא יועבר ממנו מזון חמץ לשטחים אחרים של בית החולים, וכן שלא יוכנסו למתחם זה 

תו המקצועית כלי אוכל של בית החולים. עוד הוסבר במסגרת התגובה המשלימה, כי עמד

, של משרד הבריאות היא כי חלופת הכלים החד פעמיים איננה ישימה, מטעמים שונים

 .בתגובה המשלימה אשר פורטו

 

 .3מש/מצורף ומסומן  20.12.18צילום התגובה המשלימה מיום  

 

תגובה משלימה זו הוגשה לקראת דיון שהיה אמור להתקיים בעניינן של העתירות ביום  .16

שהועברה ליועץ המשפטי  ,מטעם הרבנות הראשיתואולם בעקבות הודעה , 29.1.19

מדת עוד מאחורי חלופת מתחמי , לפיה האחרונה אינה עויומיים עובר לדיון לממשלה

ו המשיבים לדחות את הדיון הקבוע שהוצגה במסגרת התגובה המשלימה, ביקש החמץ

 יום, על מנת לקיים ברור בעניין ולהגיש הודעה מעדכנת.  30 -בעתירה בכ

 .4מש/מצורף ומסומן  27.1.19צילום הבקשה לדחיית מועד הדיון מיום  
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, כב' הרב הראשי, לציון ישיבה בראשות הראשון 14.2.19לאחר האמור, התקיימה ביום  .17

, מטעם המשיבים ם המעורבים בנושאחות היועץ המשפטי לממשלה, ושאר הגורמיובנוכ

ואופן יישומה, בשים לב להערות בית  חלופת מתחמי החמץובמסגרתה נבחנה פעם נוספת 

 .  המשפט הנכבד

 מסרה הרבנותהאמורה, ולאחר בחינה נוספת ושיח שהתנהל עם נציגיה,  בעקבות הישיבה 

במתכונת שהוצגה, הרי שלנוכח  גדת לחלופת מתחמי החמץם שהיא מתנהראשית, כי הג

הקשיים שהוצגו, אין בידה למנוע ייחוד מתחמי חמץ בבתי החולים, ואולם זאת אך ורק 

 ,ה לכל מבנה שבו נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החוליםיסבכנ ,בהםאשר בבתי חולים 

להכנסת מזון בחג הפסח לבתי ישקף לנכנסים את המדיניות בנוגע שמוצב בודק בטחוני, 

החולים. זאת, לצד תנאים נוספים, אשר רק בהתקיימם סברה הרבנות כי אין בידה למנוע 

זו הוצגה במסגרת הודעה מעדכנת נוספת מטעם  את חלופת מתחמי החמץ. עמדה

   . 27.2.19ביום לבית המשפט הנכבד המשיבים, אשר הוגשה 

 

 .5מש/מצורף ומסומן  27.2.19מיום ם מטעם המשיביצילום ההודעה המעדכנת  

 

י בעתירות בפני בית המשפט הנכבד, ובמסגרתו הבהיר בית התקיים דיון שנ 5.3.19ביום  .18

מטעם לופת מתחמי החמץ במתכונת שהוצגה בהודעה המעדכנת המשפט הנכבד, כי ח

המבקש לצרוך  אינה נותנת מענה מספק לציבורואינה מאוזנת,  27.2.19מיום המשיבים 

שונות שאלות בית המשפט הנכבד העלה  כן .מזון שאינו כשר לפסח בתחומי בתי החולים

 בנוגע לבחינת חלופת השימוש בכלים חד פעמיים. 

 

 שם נקבע כדלקמן:  ,צו על תנאיידי בית המשפט הנכבד -עלהוצא אחר זאת,  

 

"ניתן בזה צו על תנאי המופנה למשיבים ומורה להם 

וליתן טעם מדוע לא יאפשרו הכנסת מזון )לרבות להתייצב 

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 מידתי 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". 
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, ובכלל זה של העתירה נוספות בעניינהישיבות  , התקיימועל תנאי שלעיל לאחר קבלת הצו .19

, בהשתתפות הגורמים הנוגעים בדבר ראשות היועץ המשפטי לממשלהבת נוספישיבה 

, מתוך מטרה להגיע לחלופה, שתהא במשרד המשפטים, משרד הבריאות והרבנות הראשית

רר בעתירה, וזאת באופן הפוגע וערמים, ותהווה מתן מענה לצורך המתמוסכמת על כלל הגו

 של כלל הגורמים הרלוונטיים, ובשים לב לחשיבות זכויותיהםככל הניתן בהפחותה במידה 

עבור אוכלוסיה נרחבת של שומרי כשרות במדינת  הרבה של שמירת כשרות בתי החולים

 ישראל.

 

דא עקא, החלופה שנמצאה כמתאימה ביותר, וככזו המאזנת נכונה בין האינטרסים  .20

 שיקוליםהמבוססים על  השונים, לא היתה מקובלת על הרבנות הראשית, מטעמים

של סוגיה זו, אישר היועץ המשפטי  והחריגות הלכתיים. לפיכך, ובשל הנסיבות הייחודיות

 ייצוג נפרד לרבנות הראשית, כאמור לעיל. לממשלה

 

 

 עמדת המשיבים

 

לאחר קיום היוועצויות רבות, כפי שפורט לעיל, מצאו המשיבים כי הפתרון המידתי  .21

 מי מזוןייחוד מתחהוא  המתעוררים, המאזן נכונה בין האינטרסים הנוגדיםוההולם, 

 הםואשר אלימזון, לרבות חמץ, תותר הכנסת מוצרי  הםאשר אלי ,החולים יבת בחצרות

  (.מזוןחלופת מתחמי ה)להלן:  כלי אוכל של בית החולים תותר הכנסתלא 

 

מכל סוג שהוא לתחומי בית מבקרים בבתי חולים אשר מכניסים מזון בהתאם לחלופה זו, 

החולים, יופנו, באמצעות שילוט מתאים, למתחמי מזון ייעודים בחצרות בתי החולים, אשר 

 בהם ניתן יהיה לסעוד מזון מכל סוג שהוא שהובא מחוץ לבית החולים. 

 

מאבטחי בית החולים אינם יודגש, כי בהתאם לחלופה זו, יובהר למנהלי בתי החולים כי  .22

מוסמכים לאכוף את נהלי הכשרות ולמנוע מבאי בית החולים להכניס מזון לשטחי בית 

ימצא לנכון לעשות בית חולים ככל ש – של בית החוליםהחולים. עם זאת, עובדים אחרים 

באי בית החולים בדבר הנהלים הקיימים בעניין זה, וזאת יוכלו ליידע את  - שימוש באלה

 בית חולים בנוגע למתחמי המזון כאמור. ב המוצבבאמצעות הפניית תשומת הלב לשילוט 

 

בהם לא ניתן להיעזר בעובדים אחרים של בית החולים, יוכלו המאבטחים ליידע שבמקרים 

, אולם באמצעות הפניית תשומת הלב לשילוט כאמור את הנכנסים בנוגע למתחמי המזון

; הכל, כפי שנהוג זאת באופן שלא יעלה חשש כי מדובר בהוראה הניתנת מידי בעל סמכות

כגון שעות הביקור בבית החולים, איסור הכנסת בעלי  אחריםומקובל לעשות בעניינים 

 . חיים ועוד
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באמצעות הכלים הנתונים בידיו על פי חוק, כדי למנוע  רפואי יפעללצד זאת, כל מוסד  

הוצאת כלי אוכל בהם מוגש המזון בבית החולים, אל מחוץ לחדרי האשפוז וחדרי האוכל, 

באופן  ,וחזרתם למטבח בית החולים על מנת למנוע חשש להגעת כלי האוכל למתחמי המזון

והמטבח  אוכלל כלי השבו עלול להתערבב חמץ בשאר כלי בית החולים ולאסור את כ

 שימוש בפסח.ל

 

המאזנת נכונה בין הצורך  ,חלופה מידתית, סבירהלעמדת המשיבים, החלופה שנבחרה היא  .23

, כחלק מחופש הפולחן כשרות המזון המסופק בבית החולים לכלל המאושפזיםבשמירה על 

ובשים לב לחשיבות הרבה של דיני הכשרות לאוכלוסיה נרחבת במדינת של שומרי הכשרות, 

המאושפזים והמבקרים בבית החולים, בין זכויותיהם של וכפי שפורט לעיל, ישראל, 

 מזון שאינו בהכרח כשר לפסח, ויוכלו לעשות כן במקומות שייוחדו לכך. בצריכתהחפצים 

  

נה חוזרת של הערות בית המשפט הנכבד נעשתה בחי לשלמות התמונה יצוין, כי בעקבות .24

פסח, אולם על רקע חוות במהלך חג החלופת השימוש בכלי אוכל חד פעמיים בבתי החולים 

חלופה י יש לדחות של גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד הבריאות, נמצא כ דעת מקצועית

להגיש למאושפזים מזון שלל טעמים מובילים למסקנה חד משמעית כי יש להמשיך זו, וכי 

 ובטיחותיים.מצעות כלים רב פעמיים בא

 

 

 חלופת השימוש בכלים חד פעמייםהטעמים לדחיית 

 

ידי -על מההתקייבעקבות החלטת בית המשפט הנכבד במסגרת הצו על תנאי שהוצא,  .25

המרכזים הרפואיים , אשר כללה התייעצות עם מרבית מקיפהבדיקה משרד הבריאות 

השימוש בכלים חד פעמיים במהלך חג חלופת כי  ,נמצא מבדיקה זו הממשלתיים בארץ.

לה אתגרים תפעוליים וכלכלים משמעותיים, מע עלולה להוות סכנה למטופלים;הפסח 

אשר מרביתם הינם בלתי סבירים ובחלקם בלתי ניתנים ליישום ברוב המכריע של 

 :ונפרטנדחתה, , ולכן חלופה זו המרכזים הרפואיים

 

 בחלק מהמרכזים הרפואיים לא ניתן לשנע את המזון בכלים חד פעמיים

 

צוות מטבח בית החולים פועל להכנת המזון ולסידורו  במרבית המרכזים הרפואיים, .26

. עם קבלת המזון ייעודי צוות ידי-למיים המשונעים למחלקות האשפוז עבצוברים גסטרונו

 עזר סיעודי לחלוקת המזון למטופלים. במחלקה, פועל כוח

 

 בחלק מבתי החולים נעשה שימוש בעגלות טרמופורט ו/או "עגלות חכמות" לצורך שינוע

. הליך שינוע זה מזוןשל הושמירת טמפרטורה קבועה ואחידה  המזון למטופלים וחימום

 לא מאפשר שימוש בכלים חד פעמיים בשל אי עמידותם בטמפרטורות הנהוגות. 
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 ים בטיחות המטופל

  

ומוגבלי ניידות ילדים  טופלים גריאטריים,מ הםבבתי החולים מהמטופלים חלק נכבד  .27

ה בתנועות הגוף וחלק יציבות, רעד ופגיע-מאי יםסובל)זמנית או קבועה(, חלק מהמטופלים 

על מנת  במצב נוזלי או טחון. בעלי קושי בבליעה ומקבלים את מזונם מהמטופלים הם

 כלים רב פעמיים באמצעות ים, מוגש המזוןמטופלהם של בטיחותהשמירה על את  אלווד

שפיכת מזון  ועהמונחים על מגש מזון ייעודי בעל שוליים מוגבהים, שנועדו למנקשיחים, 

 על המטופל.

 

, וכוסות חד פעמיות עם אין בנמצא מגש מזון חד פעמיכי  ,עולהמשרד הבריאות  מבדיקת

ידית אחיזה, אשר עונים על הצרכים שלעיל, והגשת המזון ללא מגשים, באמצעות כלים חד 

עלול לפגוע בבטיחות המטופלים, בשל צפיות גבוהה  –פעמיים שמטבעם הם בלתי יציבים 

  לכך שמזון יישפך על המטופלים ויפגע בשלומם.

חלופה  המהוו העמיים מאיכות טובה, אינכלים חד פ תשיכי גם רכבהקשר זה, יודגש 

 ,ילדיםו קשישים, מוגבלות בעלי , מטופליםמטופלים גריאטרייםעבור בטוחה לשימוש 

 כאשר האמצעי הבטיחותי והיעיל לשימוש הנו האכלה בכלים רב פעמיים.  

 

למטופלים  לנוכח חשש זה, מעבר לשימוש בכלים חד פעמיים יחייב הגשת מזון נוזלי

, דבר שיפגע באיכות הארוחה, והוא אף אינו עולה )מרקים ודייסות( בטמפרטורה נמוכה

נוגע לשמירה על טמפרטורת המזון והגשתו בבקנה אחד עם נהלי משרד הבריאות 

 בטמפרטורה קבועה ומוגדרת.

  

 מטופלים הסובלים, קיימת סכנה בשימוש בסכו"ם חד פעמי במטופלים גריאטרייםבנוסף, 

 ולכן מהווה סכנת חנק ופציעה.  עמיד , אינושביר הואמאחר ו ,וכן ילדים מדמנציה

  

לנוכח החשש לפגיעה בבטיחות המטופלים, מעבר לשימוש בכלים חד פעמיים במהלך חג  .28

חלק מן אשר יידרש לעמוד לצד  ,צוות סיעודי ישנתוספת כוח אדם של אהפסח יחייב 

ח אדם זו מהווה אתגר כלכלי, קיים ווסיוע. מעבר לכך שתוספת כ המטופלים לשם השגחה

 ח אדם מתאים לתקופה קצרה זו בשנה. וחשש סביר לקושי ממשי בגיוס כ

 

 מצבם התזונתי של המטופליםפגיעה ב

 

ים בשימוש בכלים רגילקרובות ילדים מתקשים לעיתים מטופלים בעלי מוגבלות, קשישים ו .29

פעמיים, ובחיתוך חד הקושי בשימוש בכלים . פעמיים-חד קל וחומר בכליםוקשיחים, 

 יםעלול –המזון באמצעותם, כמו גם היותה של הגשה בכלים חד פעמיים פחות אסתטית 

ים, זאת כאשר התזונתי של המטופל לירידה בצריכת המזון ופגיעה במצבםלגרום 

, ובאופן שעלול ב תזונתי ירודמאושפזים בבית החולים הינם בעלי סיכון למצ מלכתחילה

 .להשפיע מהותית על החלמתם
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  תברואתיים שיקולים

 

ביא לעליה יכלים חד פעמיים שימוש בלהערכת גורמי המקצוע במשרד הבריאות,  .30

בשל צבירת פסולת בכמויות  ,ולהחרפת הבעיה התברואתית בכמות הפסולת משמעותית

  .נכבדות

 

ות צע, מבבשנים עברו, במהלך ימי חג הפסח וחול המועדהמרכזים הרפואיים מניסיון 

רם להצטברות אשפה מעבר ו, דבר שגמדי שבוע בממוצע שני פינויי פסולת בלבד הרשויות

 , וגרימת נזק תברואתי.המרכזים הרפואייםשל  יםטמנהאשפה המולקיבולת של מכלי 

הפסולת בית החולים לא יעמדו בקיבולת  כי מכלי האשפה המוטמנים של קיים חשש ממשי

הפסולת העודפת תצטבר מחוץ למחלקות  .העודפת שתצטבר במהלך ימי החג וחול המועד

 ותגרום למפגע תברואתי קשה בשל צחנה, לכלוך, וחשש כבד להגעת מכרסמים האשפוז

 וחתולים. )חולדות, עכברים(, נחשים 

 

 שיקולים אקולוגיים

 

שימוש בכלים חד פעמיים בכמויות כה נכבדות במהלך ימים רבים, מהווה פגיעה קשה  .31

 באיכות הסביבה ופגיעה אקולוגית, כאשר ידוע כי כלים חד פעמיים אינם מתכלים. 

 

 ית בשל שימוש בכלים חד פעמיים כלכלעלות 

 

של רכש כלים חד פעמיים הישירה העלות התפעולית בהתאם להערכת משרד הבריאות,  .32

תוספת של כוח עזר פינוי תוספת האשפה ו ,לשם אריזת המזון ,אדםהועלות תגבור כוח 

, כדי למנוע נזקים של בליעת השגחה מינימלית על השימוש בכלי חלוקת המזון המרכזייםל

 4-כבנאמדת  חלקי סכו"ם מפלסטיק, סיוע בחיתוך המזון ומניעת שפיכת מזון על חולים, 

 לשנה, וזאת בבתי החולים הממשלתיים בלבד. ₪יון לימ

 

לנוכח הטעמים שפורטו היא כי  המשיביםלאחר שקילת מכלול ההיבטים שפורטו, עמדת  .33

עלולה לסכן את בטיחות חלופת השימוש בכלים חד פעמיים בחוות הדעת שלעיל, 

 בתגובת וכמפורט ,, כמפורט לעילה אף משלל טעמים נוספיםאינה רצויהמטופלים ו

 ויש לדחותה, בעיקר על רקע החשש לפגיעה בבטיחות המטופלים.  20.12.18 מיום המדינה

 

ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים של ד"ר אורלי וינשטיין, צילום חוות דעת 

 .6מש/מצורף ומסומן במשרד הבריאות 
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בנסיבות אלה, נמצאה חלופת מתחמי המזון כחלופה המתאימה ביותר, המידתית  .34

  הסוגיה המועלית במסגרת העתירות.לפתרון וההולמת 

 

אינה נותנת מענה למאושפזים המרותקים  אמנם חלופת מתחמי המזון יצוין, כיבהקשר זה 

  .בית החוליםסעוד במתחמי המזון, הממוקמים בחצר להגיע אין ביכולתם ל אשרלמיטתם ו

 

עם זאת, בחינת החלופות השונות הובילה למסקנה כי לא ניתן להתיר הכנסת מזון שהובא 

שש ממשי כי בדרך זו עלולה מבחוץ לתוך חדרי האשפוז בהם מוגש מזון בית החולים, בשל ח

חשש בכשרות כלי האוכל, וכך עלולה להיפגע כשרות המזון המוגש לחולים. מדובר  להיפגע

עלולים  חולים חשש כי עדי הכשרות, משית ורבת עוצמה עבור ציבור שומרלפגיעה מ

 את לסכן העלול באופן ,בכשרות הפגיעה בשל הפסח בחג חולים בבתי מלהתאשפז להימנע

 .ולפיכך נדחו חלופות המאפשרות הכנסת מזון שהובא מבחוץ, לחדרי האשפוז ,חייהם

 

א הי, כמפורט המשיבים כי קבלת חלופת מתחמי המזוןלנוכח כל האמור לעיל, סבורים  .35

פתרון הולם ומידתי, המאזן נכונה בין האינטרסים הנוגדים המתעוררים בעניינה של 

 הסוגיה שלפנינו.

 

 .משה בר סימן טובמר , ממשרד הבריאותמנכ"ל תצהיר תשובה זה נתמך בתצהירו של  .36
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