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 ןהאירוע נשוא התובענה, ההליך בפני בימ"ש קמא והכרעת הדי .1

 הצדדים להליך 1.1

, יוצאי צבא , עובדי כפיים ונקיי כפיים, באר שבעים דתיים, גיסים, שני ,המערערים 1.1.1

 עסק משפחתי של בית דפוס.במזה שנים רבות  מחזיקים הורים לילדים וסבים לנכדים,

אחרים של קהילת לצרכים יתן מענה לצרכים משפטיים ואגודה שנועדה ל ,המשיבה 1.1.2

 .וביסקסואלס[ ססואלים, טרנסג'נדר]לסביות, הומוסק הלהט"ב

 האירוע נשוא ההליך 1.2

ת מחיר ומייל לבית הדפוס וביקשה לקבל הצע השלחה נציגה של המשיב 26.10.16ביום  1.2.1

להדפסה של פליירים, סיכות ומדבקות עבור תא האחווה הגאה באוניברסיטת בן 

 גוריון, כדלקמן:

 

 השיב בלשון תקיפה כדלקמן: 2המערער מספר  1.2.2

 



 מפורשות לחומרי תועבה, להבדיל מאנשים העובדים בתועבה. תהתגובה מתייחסלשון  1.2.3

 חומרים. -סוד הדברים אלא תוכן הדבר שהוזמןלא זהות המזמין היא שעמדה בי 1.2.4

בתגובה למייל זה הגישה המשיבה את התביעה בעילה לפי חוק איסור הפלייה וטענה  1.2.5

המקימה למשיבה זכות כי תגובת המערערים היוותה הפלייה אסורה על פי החוק 

 בלא הוכחת נזק כקבוע בחוק.לפיצוי 

 השאלה המהותית שעומדת להכרעה בהליך זה 1.3

עת בפני בימ"ש נכבד זה היא כשניצבה אפוא בפני בימ"ש קמא ושבה וניצבת השאלה  1.3.1

על בעל עסק  ון ועל פי חוק איסור הפלייההאם ראוי ואם ניתן לכפות מכוח עקרון השווי

 יגוד לאמונתו, ערכיו, רגשותיו וציווי דתו.דתי לייצר מוצר בנ

 לשאול שאלה זו יכולה לפשוט וללבוש צורות שונות בחברה הישראלית, ולדוגמא ניתן 1.3.2

=  אמא+  אבא"  פוסטר להדפיס ב"הלהט לקהילת השייך דפוס בית בעל כפיית לגבי

 דבג לתפור האדם לשימוש חיים בעלי לניצול המתנגדת מתפרה בעלת וכפיית" משפחה

 .עור

 ההסדרים הדיוניים בפני בימ"ש קמא 1.4

במישור הדיוני הגיעו הצדדים להסדר לפיו צמצמה המשיבה את עילות התביעה משני  1.4.1

, ואילו המערערים מצידם ויתרו על התביעה שכנגד בזההוצג שאחד המקרים למקרה 

 שהגישו כנגד המשיבה.

בלא  ,ענות וראיותכן סוכם כי פסה"ד יינתן על בסיס החומרים הכתובים, כתבי ט 1.4.2

 המחלוקת היא בעיקרה עקרונית ולא עובדתית. ןשכ ,לשמוע עדים

 פסק הדין 1.5

קיבל ביהמ"ש את התביעה במלואה וחייב את המערערים במלוא סכום  20.4.20ביום  1.5.1

התביעה וקבע כי התנהלות המערערים היוותה הפלייה אסורה בחוק וחייב את 

בחוק, ואף לא נימק מדוע השית הוא  המערערים בתשלום הפיצוי המקסימלי הקבוע

 פיצוי מקסימלי.

 המקרו .2

ווי יולצ ,רגשותיהם ,ערכיהם ,ביהמ"ש כפה על המערערים לייצר בניגוד לאמונתם 2.1.1

את ציבור שומרי התורה ו ,עבור אגודת הלהט"ב והעמיד אותם כפרטים מוצריםהלכה 



או "סבירה  של   והמצוות כקבוצה תרבותית, בפני דילמה לא סובלנית, לא הוגנת ולא

 ".לחם או תורה

פסק הדין מנחית מכה קשה על חופש ההתקשרות בשוק הפרטי, על זכויות הפרט של  2.1.2

ההתאמה של המשפט לחיים המערערים, על הצביון החופשי של השוק הפרטי, ועל 

 תרבותית.-בחברה רב

ריפה פגיעה חכפייה חילונית של הנרטיב הלהט"בי על אנשים דתיים, וזו  יוצרפסה"ד  2.1.3

  ותקדימית בחופש הדת והעיסוק במסגרת המגזר הפרטי.

 פסה"ד לא מאוזן חוקתית כלל ועיקר, ושגוי בניתוח המשפטי במובן הצר. 2.1.4

שגה בימ"ש קמא עת התבסס בצורה כמעט מוחלטת על חווה"ד של השופט  .3

 מזוז בעניין מי טל

וות הדעת של כב' חמלמד כי בימ"ש קמא נסמך בניתוח המשפטי שערך על  ק דינובפסעיון  3.1

, טל הנדסה ושירותים נ' חלד סלמן ואח'-מיבעניין  10011/17רע"א בהשופט מני מזוז 

צורה לפסה"ד נסמכים הדברים ב 42ועד סעיף  32סעיף מכאשר "( טל-מי)להלן: עניין: "

 , שם.12-17ט מזוז בסעיפים מוחלטת על חוות הדעת של השופ

 טל.-התבסס על פסה"ד בעניין מיהמערערים יטענו כי שגה בימ"ש קמא עת  3.2

והניתוח המשפטי אמור היה להיות שונה  ,טל נבדל בצורה מהותית מהעניין דנן-עניין מי 3.3

 לחלוטין והאינטרסים והזכויות החוקתיות הם שונים.

 ערבי.ל היותו טל לא היתה מחלוקת כי המערערת סירבה למכור בית לערבי בש-בעניין מי 3.4

 הפליה על בסיס גזע.לא היתה מחלוקת לקיומה של  3.5

 בעניין מי טל לא הועלתה טענה לחופש הדת או לחופש המצפון. 3.6

 ארגון.נו בו מדובר בניילהבדיל מענ ,בעניין מי טל הגורם המופלה היה בן אדם 3.7

 בעניין מי טל הוכרע בדעת הרוב כי חוק איסור הפלייה כלל לא חל. 3.8

בן אדם, המערערים פעלו מכוח  העניין דנן שונה בתכלית, שכן המשיבה כאן היא ארגון ולא 3.9

חופש הדת חופש המצפון חופש הביטוי חופש העיסוק ומימשו את זכויות הפרט שלהם 

כדתיים שמרנים שומרי  מיים של הקבוצה התרבותית שלהםיואת האינטרסים הלגיט

 עניינים שכלל לא נדונו בעניין מי טל. -תורה ומצוות



טל, לא ערך ביהמ"ש -מזוז בעניין מי סס על חוות הדעת של השופטבכתוצאה מכך שהת 3.10

 ים להליך דנן.יאיזון של האינטרסים הרלוונט

 חופש העיסוק כלל לא נדון בפסה"ד.כך יצא ש 3.11

 פקטור רלוונטי להכרעה.קמא יצא כי חופש הדת כלל לא היווה לשיטת בימ"ש כן  3.12

יות הפרט של המערערים ובאינטרסים של הקבוצה והתוצאה הקשה של הפגיעה בזכ 3.13

בותית של שומרי הדת בישראל נגרמה אפוא בראש ובראשונה ממתודיקה לא נכונה התר

 אשר התבסס על ניתוח משפטי שלא מתאים לנסיבות ההליך דנן.של בימ"ש קמא 

 רשנות לשונית ופרשנות תכליתית חוקתית.פ, להלן נטען לפרשנות החוק 3.14

 פרשנות לשון החוק .4

 הפלייה כדלקמן:)א( לחוק איסור  3איסור ההפליה קבוע בסעיף  4.1

 םי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקומ"
ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן 
הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת 
גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, 

ד אישי, הורות או עמת, גיל, מהשקפה, השתייכות מפלגתי
 לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם."

 

 המונחים מתוך הוראת איסור האפליה הינם כדלקמן: 

 הפליה 4.1.1

 לחוק 6בועות בסעיף קלעניין זה רלוונטיות החזקות בדבר הפלייה ה 4.1.1.1

 מקום ציבורי 4.1.2

 שירות ציבורי   4.1.3

 הספקת מוצר 4.1.4

 ,ן הפלייה, לא מדובר במקום ציבורי, לא במוצר ציבוריהמערערים יטענו כי לא היתה כא 4.2

 ולכן החוק לפי לשונו לא חל על העניין.פקה של מוצר סולא בהלא בשירות ציבורי 

 הפליה 4.3

 המערערים יטענו כי לא היתה הפליה בנסיבות. 4.3.1

 המערערים יטענו כי הם לא הפלו מחמת זהות מינית או נטייה מינית. 4.3.2



כלל לא היתה האחווה הגאה תא נתה למערערים מטעם שפ הנציגהשל המינית הזהות  4.3.3

אלא אותה נציגה פנתה בשם -ולא היה כאן סירוב על רקע פרסונאלי ,מערעריםידועה ל

 ארגון.

 ה הגאה היא לא זהות פרסונאלית והיא לא זהות ברת הפליה. והזהות של תא האחו 4.3.4

לוגית לארגון בעל , והתנגדות אידיאואין לאגודה נטייה מינית אלא רק אג'נדה ערכית 4.3.5

 הפלייה. לא תהווהאג'נדה חברתית מנוגדת היא אקט דמוקרטי לגיטימי ובריא וברור ש

לא לרצות לעשות עבודה למפלגה מתחרה או לארגון בעל אג'נדה אליה  מותר לכל אדם 4.3.6

 .הוא מתנגד

התנגדות לאג'נדה חברתית שאין עימה פגיעה פרסונאלית כלשהי לא יכולה להיחשב  4.3.7

 א אך ורק ביטוי לגיטימי של אג'נדה נוגדת.הפלייה אל

כי המערערים סירבו לפסה"ד  61-ו 47-48בסעיפים לעניין זה שגה בימ"ש קמא בקבעו  4.3.8

 ליתן הצעה מחיר בגלל זהות המשיבה ולא בגלל התוכן.

ינו מפורשות כי הם לא עוסקים ב"חומרי תועבה" ולא אמרו כי אין הם יהמערערים צ 4.3.9

ורשות לתכנים ולא התייחסו כלל ועיקר פרערים התייחסו מהמע –עוסקים ב"אנשים" 

 לזהות הפונים.

ומכאן נגזרת מסקנה המשיבה היא ארגון שמקדם אג'נדות חברתיות המנוגדות להלכה  4.3.10

החומרים נועדו לקדם את האג'נדה הארגונית אליה מתנגדים המערערים ואשר היא כי 

 מנוגדת להלכה.

רים שאין בהם שום בעיה והם לא נועדו לקדם אילו הסבירה המשיבה כי מדובר בחומ 4.3.11

 כך העידו המערערים -אג'נדה שמנוגדת להלכה כי אז ייתכן והעבודה היתה מבוצעת

לפרוטוקול ישיבת קדה"מ  2; ודברי מערער מספר 1לתצהיר של מערער מספר  33)סעיף 

 (8.10.18לפרוטוקול מיום  33ש'  2בעמ' 

 חזקות בדבר קיומה של הפליה 4.3.12

 6לפסה"ד כי התקיימו החזקות הקבועות בסעיף  61"ש קמא בקבעו בסעיף שגה בימ 4.3.12.1

 שכן החזקות לא חלות על ארגונים אלא על פרטים -לחוק איסור הפליה

( לחוק איסור הפליה לא התקיימה כי לא נטען כי 1)6החזקה הקבועה סעיף  4.3.12.1.1

 המערערים ביררו פרטים כלשהם.



"נמנים עם קבוצה לתייחסות מ -(3)6-(1)6יתר החזקות הקבועות בסעיפים  4.3.12.1.2

 ."המאופיינת

 ם פרטים בקבוצה, אלא ארגון הוא מאגד פרטים לקבוצות.ארגון לא נמנה ע 4.3.12.1.3

ה על נמוהוא לא ניגזע, לא לאום, לא גיל ולא דת לא  ,ן זהות מיניתילארגון א 4.3.12.1.4

ולכן החזקות לא חלות על ארגונים אלא אך ורק על פרטים הנמנים עם  קבוצה,

 קבוצות.

 חנות 4.4

ולכן מדובר בהפליה במקום  כי המערערים פועלים ב"חנות"ה בימ"ש קמא בקבעו שג 4.4.1

 לפסה"ד( 44-46ציבורי )סעיפים 

 כדלקמן: ,נעוצה בשתי סיבותקביעה זו השגיאה של בימ"ש קמא ב 4.4.2

 י בית העסק מפעיל חנות.כבפני בימ"ש לא הובאה ראיה כלשהי -ראשית 4.4.2.1

, הוכחה לא גם היא, עובדתית נהנכו אינה" חנות" הוא הדפוס בית כאילו הטענה

 .בראיות בסיס נטולת זה בעניין קמא ש"בימ וקביעת

בלא בין הצדדים היתה אינטרנטית לחלוטין באמצעות מיילים בלבד,  רתוקשתה -שנית 4.4.2.2

שאלת קיומה של חנות בבית כך מעורבות של מקום פיזי כלשהו במרחב הגיאוגרפי, ולפי

מה  ,לנסיבות המקרה ולא יכולה להקים חבות העסק היא אינצידנטלית לחלוטין ביחס

 גם שלא נדונה בראיות ולא הוכחה.

 אינו המשיבה שביקשה הפליירים בייצור הכרוך השירות מתן כי נציין לצורך מעבר 4.4.2.3

 שאינו הדפוס בית של המלאכה בבית אלא, החוק כדרישת, ציבורי במקום כלל נעשה

 .אליו להיכנס תרשו הרחב לציבור ואין ועיקר כלל לציבור פתוח

אפוא כי החוק חל על המערערת משום שהיא מהווה  53המסקנה של ביהמ"ש בסעיף  4.4.2.4

 "מקום ציבורי" היא מסקנה שגויה.

 שירות ציבורי 4.5

כי שירותי דפוס  16 מול ש' 62ובסעיף  7מול השורה   57בסעיף שגה בימ"ש קמא בקבעו  4.5.1

 מהווים לעניין חוק איסור הפלייה שירות ציבורי .

 )א( לחוק כדלקמן: 2ת הציבורי מוגדר בסעיף השירו 4.5.2

 שירותי תחבורה, תקשורת, אנרגיה, חינוך, –ירות ציבורי" "ש
דור, תיירות ושירותים פיננסיים, בירבות, ת



 המיועדים לשימוש הציבור; 

 
 שירותי דפוס לא נכללים במינוח "שירות ציבורי". 4.5.3

יש לפרש באופון "ה כי כי הפסיקה קבעלפסה"ד  56בסעיף ה בימ"ש קמא בקבעו טע 4.5.4

 ".מרחיב את סוגי המוצרים והשירותים שיחול עליהם החוק

בעוד קיימות דעות לפיהן יש ליתן פרשנות מרחיבה למונח "מוצר" בחוק, הרי שלגבי  4.5.5

 וקשירות ציבורי הדעה הרווחת היא שהרשימה של השירותים הציבוריים הקבועה בח

 היא רשימה סגורה.

 פסה"ד:ל 24סעיף  19הנ"ל עמ'  טל-מיזוז בעניין ראה דברי כב' הש' מני מ 4.5.6

"זאת להבדיל למשל מהמונח "שירות ציבורי" שהוגדר 

בחוק בהגדרה סגורה של סוגי שירותים ציבוריים 

ספציפיים שרק עליהם חל החוק. כך גם בעניינים 

אחרים בהם החוק קובע במפורש חריגים לתחולתו 

 " (.לחוק(ד)3 וסעיףסיפא  (1א)3 סעיף)ראו למשל 

אם כן אף השופט מזוז אשר נקט בגישה מרחיבה לגבי המונח "מוצר" בחוק הכיר בכך  4.5.7

 .שהמונח "שירות ציבורי" הוא מונח סגור עם רשימה סגורה של שירותים ציבוריים

בין חומות משפטיות  -הפליה ובדיור וקבוצות תרבותיותגרשון גונטובניק ראה גם  4.5.8

 :554עמ'  ]נבו[ לגדרות חברתיות

( מקום ציבורי כרשימה שאינה 1בעוד החוק מגדיר )בסעיף "

סגורה, דומה שהגדרת "שירות ציבורי" היא בגדר רשימה 

סגורה, הכוללת "שירותי תחבורה, תקשורת, אנרגיה, 

, תרבות, בידור, תיירות ושירותים פיננסים, חינוך

 "המיועדים לשימוש הציבור

האגודה לשמירת זכויות הפרט  50407-05-15והדברים אוזכרו בהסכמה בתא )ת"א(  4.5.9

 לפסה"ד: 9סעיף  5, עמ' נ' מד"א

 בסעיףכשלעצמי, סבורני כי רשימת השירותים המפורטים 

לחוק איסור הפליה המגדיר "שירות ציבורי", היא רשימה  2

סגורה. להבדיל מהגדרת "מקום ציבורי" בסעיף ההגדרות 

הנוקט בלשון "לרבות" ומלמדנו שאין מדובר ברשימה 

סגורה, בהגדרת המונח "שירות ציבורי" המחוקק מצא לנכון 

http://www.nevo.co.il/law/74365/3.a1
http://www.nevo.co.il/law/74365/3.d
http://www.nevo.co.il/law/74365/2
http://www.nevo.co.il/law/74365/2


לפרט סוג מסוים של שירות ציבורי ולא ציין "לרבות". 

הדברים באים לידי ביטוי בדברי ההסבר להצעת החוק 

( כי המונח "מקום ציבורי" 371הנ"ל, שם מצוין )בעמ' 

מנוסח כהוראה פתוחה, ושותף אני למסקנה אליה הגיע 

בספרו ב"כ מד"א, כי ניתן ללמוד מכך שהגדרת המונח 

"שירות ציבורי" היא רשימה סגורה, שהרי אילו סבר 

 יין זאת גם בדברי ההסברהמחוקק שלא כך, היה מצ

  ים הקבועה בחוק.תירוששירותי דפוס לא נכללים ברשימת ה 4.5.10

הרשימה סגורה והרחבת הרשימה אשר פוגעת בחופש העיסוק ראוי לה שתיעשה על  4.5.11

א בדרך של פרשנות שיפוטית מרחיבה, ולא כל שכן שמדובר באיסור ידי המחוקק ול

 פלילי.

 יל את החוק על שירותי דפוס.לפיכך שגה בימ"ש קמא בקבעו כי יש להח 4.5.12

לחילופין בלבד נטען כי גם אם לא תאמר כי הרשימה סגורה כי אז מכל מקום מדובר  4.5.13

כגון בנקאות ביטוח תקשורת תחבורה רשימת שירותי היסוד הניתנים להמונים כאחת, 

ולא בשירות קמעוני בבית מלאכה זעירה, כך שהדרך בין הרשימה הקבועה וחינוך, 

 רותי דפוס קמעוניים פרטניים, רחוקה היא מאוד.בחוק לבין שי

 הספקת מוצר 4.6

 55-56)סעיפים  הספקת מוצר חלה גם על הליכי ייצור.כי  וקבעבבימ"ש קמא שגה  4.6.1

 .לפסה"ד(

הלכי יצור כי אז היה  טענו כי אילו רצה המחוקק להחיל את החוק גם עליהמערערים  4.6.2

 הוא קובע כן במפורש.

על הליכי ייצור תטשטש את האבחנה שקבועה  החלת המינוח של "הספקת מוצר" 4.6.3

)א( לחוק בין ה"ספקת מוצר" לבין "מתן שירות ציבורי", 3בשמו של החוק, ובסעיף 

 שכן הספקה של שירותי ייצור היא כבר לא הספקה של מוצר אלא המתן שירות.

הראייה מלשון החוק כי הספקת מוצר הכוונה במונח "הספקת מוצר היא אך ורק  4.6.4

 .למוצר מדף



מה גם שמבחינת שלב ההתקשרות החוזית ההזמנה להציעה הצעה למתן שירות ייצור  4.6.5

היא מוקדמת ואינדוודואלית, בניגוד להספקת מוצר מדף שמהווה הצעה של המוכר 

 לציבור בלתי מסוים לרכוש את המוצר בנטילתו מהמדף והשלמת הקניין בתשלום.

לב בו ניתן להתייחס לסירוב למכור זו גם הדעה העקרונית של פרופ' נילי כהן לגבי הש 4.6.6

 כאל הפלייה:

 ]נבו[: 143, 131, המשפט, כרך א' תשנ"ג, השוויון מול חופש החוזים ,פרופ' נילי כהן

 

של חוק תחול גם על הליכי הייצור תעמיק את ההתערבות  ההקביעה כי ההספקה לפי  4.6.7

 לשון החוק.רו בכהחוק באוטונומיה של הפרט לתוך הליכי ייצור באופן שלא בא ז

 .הכפייה על הליכי ייצור עשויה להיות פוגענית יותר מאשר כפייה על מכר 4.6.8

הספקה "את המונח הספקת מוצר ללפסה"ד  57-45בסעיפים שגה בימ"ש קמא בהרחיבו  4.7

 "נה על קשת מוצריםממוצר הנישל 

של קשת "ולא  ,המערערים יטענו כי יש לקרוא את החוק כלשונו, ומוצר מהווה מוצר 4.7.1

 ."םמוצרי

הרחבת המונח מוצר לקשת מוצרים מרחיבה למעשה את ההספקה של המוצר למתן  4.7.2

 שירותי יצור ומבטלת את האבחנה שעשה המחוקק בין שניים ממושגי היסוד שבחוק.

 סיכום ההתייחסות ללשון החוק 4.8

 הפלייה לא התקיימה בנסיבות 4.8.1

לא מהווה הוא אידיאולוגי לבצע עבודה לארגון אידיאולוגי לא מהווה הפליה א סירוב 4.8.2

מימוש לגיטימי של חופש הביטוי של הפרט ושל האינטרסים של הקהילה התרבותית 

שלו כנגד האינטרסים הלעומתיים של הקבוצה האחרת המיוצגת על ידי הארגון מזמין 

 העבודה.

חוק לא חלות על פי לשון החוק על ארגונים אלא אך ורק ל 6הקבועות בסעיף החזקות  4.8.3

 על פרטים.



 כי בית העסק של המערערים מהווה מקום ציבורילא הוכח  4.8.4

 .שירותי דפוס תכולל שאינההקבוע בחוק ברשימה סגורה  שירות ואה "ציבורי-שירות" 4.8.5

 מתייחסת למוצר מדף ולא להליכי ייצור "הספקת מוצר" 4.8.6

ה על קשת של מוצרים" נמימתייחסת למוצר קונקרטי ולא ל"מוצר הנ "ת מוצרפקהס" 4.8.7

 ספקה לבין שירותים.האבחנה שקבועה בחוק  בין ה בוטלת ,רבין הית ,שכן באופן זה

 מביא לקבלת הערעור ולדחיית התביעה. לשון החוק בכל ההיבטים הרלוונטיים ניתוח  4.8.8

 החוק באור חוקתיפרשנות תכלית  .5

 פרט וכלל 5.1

להלן נטען כי זכויות הפרט של המערערים נפגעו בצורה קשה כתוצאה מפסיקת בימ"ש  5.1.1

 קמא.

 .תרבותית פרט קיימת כאן פגיעה בקבוצהמעבר לפגיעה ב 5.1.2

תם ערכיהם רגשותיהם וציווי נאמולהזכות של המערערים שלא לבצע עבודה שמנוגדת  5.1.3

 הדת שלהם היא למעשה זכות של הציבור הדתי בכללותו.

יון הוא לא אינטרס פרטי וולשומן הצד השני של המתרס האינטרס של הלהט"ב להכרה  5.1.4

קרה זה היא ארגון שמקדם אינטרס של קבוצה של מאן דהוא והמשיבה עצמה במ

 בותיתרת

 פרטים שנגזר ממתח בין קבוצות חברתיות. ןאם כן מדובר כאן במתח בי 5.1.5

ולאחר מכן מחויב מן  ,לפיכך הדיון אמור לכלול רובד של התייחסות לזכויות הפרט 5.1.6

בין הקבוצות הנסיבות לדון בעקרון הסבלנות שאמור להסדיר את היחסים ההדדיים 

 בחברה.השונות בותיות תרה

ההכרעה בתיק צריכה ליתן ביטוי צודק הן לזכויות הפרטיקולריות של הפרטים והן  5.1.7

 לעקרון הסבלנות המסדיר את היחסים בין הקהילות.

 הפירמידה הנורמטיבית 5.2

ה לפסה"ד כי לשון חוק איסור הפליי 63 -ו 50-54בסעיפים  וקבעבביהמ"ש קמא שגה  5.2.1

יסוד של המערערים ואין בכוחן של זכויות היסוד להשפיע מייתרת את הדיון בזכויות ה

 על ההכרעה בהליך

 זכויות היסוד ניצבות בראש הפירמידה הנורמטיבית.המערערים יטענו כי  5.2.2



 גיל לפגוע בצורה לא חוקתית בזכויות יסוד.ראין בכוחו של החוק ה 5.2.3

 ונה של חוק.זכויות היסוד הן אבני הבוחן לחוקתיות החוק והן אבני הדרך לפרשנות נכ 5.2.4

 פרשנותבברק להיותן של זכויות היסוד אבן הבוחן של החוקתיות של החוק כתב  5.2.5

 :596עמ'  , ]נבו[)התשנ"ד(חוקתית  פרשנות-במשפט

. הטקסט י"על פי הפירוש )התכליתי( של הטקסט החוקת

החוקתי של חוק היסוד: חופש העיסוק אינו אומד את חוקיות 

ות לעיסוק. על כן החוק העיסוק כמרכיב חיוני בגיבוש הזכ

הקובע כי עיסוק הוא מעשה פלילי, פוגע בחופש העיסוק, 

וחוקתיותו תיקבע על פי התאמתו לתנאיה של פסקת 

ההגבלה. נמצא כי החוקיות של עיסוק אינה יכולה להיות 

יסוד המרכיב את חופש העיסוק עצמו. המחוקק הרגיל אינו 

חופש  יכול בדבר חקיקה רגיל, לקבוע את מהותו של

 "העיסוק.

היותן של זכויות היסוד אבני הדרך לפרשנות תכלית חוקתית, מדובר במושכלות ל 5.2.6

 :553נבו[ עמ' ] פרשנות חקיקה -פרשנות במשפטראשונים ומכל מקום כתב ברק ב

ההנחה הינה, כי כל דבר חקיקה מבקש לקדם את זכויות "

האדם ואינו מבקש לפגוע בהן. הכרה בזכויות האדם מהווה 

  "האובייקטיבית של כל דבר חקיקה תכליתו  את

 :557ובהמשך בעמ' 

מכאן המסקנה הפרשנית, כי כל דבר חקיקה השולל זכות " 

 "יסוד או מגביל אותה יפורש בצמצום

לפסה"ד(, מתוך  55-56בימ"ש קמא פירש את לשון החוק בפרשנות מרחיבה )סעיפים  5.2.7

על ופש הדת, ובאופן זה הפך העיסוק והתעלמות מודעת מחמוחלטת מחופש התעלמות 

מהותיים של הפגיעה  שיקולי יסודהדיון וזנח מן  ,את הפירמידה הנורמטיביתפיה 

ומכאן גם חוסר הסבירות שבתוצאה  בחופש העיסוק והפגיעה בחופש הדת והמצפון,

 אליה הגיע בימ"ש קמא.

 



 שגה בימ"ש קמא שלא דן בחופש העיסוק 5.3

 חופש העיסוק 5.3.1

תית לחופש עיסוק הוא החירות לבחור את העיסוק אשר יסוד מהותי בזכות החוק 5.3.1.1

 ממנו יתפרנס האדם.

מביא מתוך )תשנ"ד( פרשנות חוקתית -פרשנות במשפטלספרו  598ברק בעמ'  5.3.1.2

התייחסות  [Council of Europe-ה, אירופה מועצת של]הצ'רטר החברתי האירופי 

 בוחרהוא  אותומעיסוק למחייתו התפרנס כל אדם להזדמנות ללחופש העיסוק כ

 דלקמן:, כחופשי באופן

 

 :583בעמ'  )שם( ומפיו שלו כותב ברק 5.3.2

"באמצעות העיסוק האדם מעצב את אישיותו ואת מעמדו 

החברתי. טול מהאדם את חופש העיסוק ונטלת ממנו צלם 

האדם. טול מהאדם את החופש לבחור מקצוע ונטלת ממנו 

 את טעם החיים. מכאן הערך החוקתי של חופש העיסוק,

הנגזר מכבוד האדם ומיכולתו לפתח את אישיותו תוך 

 "שמירה על כבודו

 הדין., אולם במקרה זה נותרו רק עלי ספר ולא נוצקו לתוך הכרעת מילים כדורבנות 5.3.3

 הפגיעה שגורם פסק הדין בחופש העיסוק של המערערים 5.3.4

 כנטען לעיל ביהמ"ש שלל מהמערערים את החופש לבחור ולעסוק רק בעניינים העולים 5.3.5

 בקנה אחד עם אמונתם ודתם.

או של "חד בעשותו כן העמיד ביהמ"ש את המערערים וסקטור שלם בפני קונפליקט  5.3.6

יטול חלק בשוק ", ושלל מהם את הזכות שעד כה נראתה יסודית ללחם או תורה

פת שחלות עליהן מכוח ציווי ההלכה ובהתאם להשק גבלותהבמסגרת ההעבודה 

עולמם האמונית, רגשית, ערכית ומצפונית, ובהתאם לאינטרסים של הקבוצה 

 .עליה הם נמניםהתרבותית 

 



 התעלמות בימ"ש קמא מזכות המערערים לחופש העיסוק 5.3.7

 וא הושגוי צדדי -ממחיש עד כמה חדבאופן הפסה"ד מ בולט בהיעדרוחופש העיסוק  5.3.8

 הניתוח של הסוגיה בפסה"ד.

לפסה"ד כי חופש הדת של המערערים  50עיף שגה בימ"ש קמא בקבעו בס 5.4

 לא רלוונטי להכרעה בהליך

 חופש הדת 5.4.1

 תמצההמקובלת מבטרמינולוגיה המשפטית  "כפייה דתיתהמשמעות של המונח " 5.4.1.1

 כפייה על אדם לעבור על איסור דת:ל

"כפייה דתית היא, כמובן מאליו, היפוכו של חופש הדת, ואין השניים יכולים 

המשפט בארץ, -פי הפירוש שניתן למושג זה על ידי בתילדור בכפיפה אחת. ל

הוא מוגבל לכפיית אדם לעבור על מצוות הדת ואיסוריה, אבל איננו כולל כפיית 

מעשים שאינם כלולים באיסורי הדת, או הימנעות ממעשים שהדת רק מתירה 

: "כפייה דתית יכולה להיות רק 112/50אותם, אומר השופט לנדוי בע"פ 

מצווה או אוסרת עשיית פעולה מסויימת, ובא המחוקק החילוני  במקום שהדת

 וכופה את הפרת הצו או האיסור."

 ]נבו[. 405,407, עיוני משפט ג' חופש הדת והמצפון במדינת ישראלצבי ברנזון, 

 חופש המצפון 5.4.2

לגבי פגיעה בחופש המצפון, אשר  776בעמ'  (שם)חשוב להביא את דבריו של ברק  5.4.2.1

 ש הדת הוא מקרה פרטי של חופש המצפון:במובן מסויים חופ

"הצידוק הליברלי חילוני לכיבוד המצפון הוא שכפיית אדם לפעול נגד 

( integrityאמונותיו הנורמטיביות העמוקות מסיבה איום חמור על היושר )

שלו ויוצרת אצלו תחושות קשות של ניכור עצמי ואבדן זהות, ולפיכך יש 

 להימנע ממנה במידת האפשר"

 יעה בחופש הדת ובחופש המצפון של המערערים בפסק הדין של בית משפט קמאהפג 5.4.3

אין שום ספק כי פסה"ד של בימ"ש קמא גרם לאחת הפגיעות החריפות ביותר שידע  5.4.3.1

עולם המשפט בישראל בחופש הדת ובחופש המצפון במסגרת התערבות המדינה בשוק 

 הפרטי.



 ביהמ"ש כפה על אנשים דתיים לעבור על איסור דת. 5.4.3.2

ביהמ"ש כפה על המערערים לפעול למען ארגון הלהט"ב אשר פועל בניגוד לקבוצה  5.4.3.3

ם המערערים, וזו פגיעה קשה וחריפה בזכות לתרבות של יהתרבותית אליה משתייכ

 המערערים.

רה הישראלית גורם בהשילוב של הפגיעה בחופש הדת ובעניין תרבותי כה טעון בח 5.4.3.4

 ם.לקומכדי שפלה לביזוי ויש בו דרה, הלה

אין תקדים לכפייה דתית מעין זו ואין מקום להתערבות ריבונית חודרנית בתוך פערי  5.4.3.5

 האידיאולוגיה בין קבוצות תרבות שונות בחברה.

השוויון אין משמעו דיכוי ולא כפייה, ויש כאן חצייה בוטה של קו פרשת המים באיזון  5.4.3.6

 הנכון בין הזכויות.

 מערעריםה ת ומזכויות הפרט שלבית משפט קמא מחופש הד מודעת מצד התעלמות 5.4.4

 ,פון של המערעריםחריפה בחופש הדת ובחופש המצשפסיקתו גרמה לפגיעה מרות ל 5.4.4.1

"ש קמא כי חופש הדת וחופש הפרט של המערערים כלל לא רלוונטי לצורך סבר בימ

 ההכרעה בהליך, כדלקמן:

 

כאן שגה ביהמ"ש בהפכו את הפירמידה הנורמטיבית על פיה ובזניחת הדיון  5.4.4.2

 באינטרסים החוקתיים שניצבים ביסוד ההליך.

לפסה"ד כי הוא לא אמור לדון  52-51בקבעו בסעיפים בימ"ש קמא שגה  5.4.5

      שהגישו המערערים חוות הדעת ההלכתיתב

ביהמ"ש התעלם לחופש הדת, המערערים בהמשך להתעלמות מהזכות המהותית של  5.4.5.1

 .ש הדתפבחולעניין הפגיעה אף מהראיה המרכזית שהגישו מטעמם  קמא

מישיבת כיסא רחמים של יוצאי ג'רבה המערערים הגישו חוות דעת של הרב קבלן  5.4.5.2

אליה צורף פסק הלכה שנחתם על ידי הרב קבלן ועל ידי הרה"ג יעקב אריאל, ותוניס, 

רבה של רמת גן, וכיום חתן פרס ישראל, אחד מראשי וחשובי הפוסקים בציוניות 

 הדתית בימים אלו.



שניתן לצורך ההליך דנן הרי שהדפסה של חומרים עבור אגודת לפי פסק ההלכה  5.4.5.3

 הלהט"ב מהווה עבירה על איסור דת של "מסייע לדבר עבירה".

 נספח ב'פסה"ד של הרבנים אריאל וקבלן מצ"ב כ

ביהמ"ש כלל לא נזקק לחוות הדעת ובכך לא נכנס לטרקלין האיזון בין האינטרסים  5.4.5.4

הדת של המערערים ומעצמת הפגיעה חופש תעלם לחלוטין מההחוקתיים המנוגדים ו

 החוקתית בהם.

כנטען לעיל תורף הזכות לחופש דת היא הזכות לא לעבור על איסורי דת, ולא ניתן  5.4.5.5

אם קיים כאן איסור באמצעות חוות דעת הלכתית לדון בקיומה של הזכות בלא לקבוע 

 דת.

חוות דעת מושרשת היא כי שאלת איסור הדת תתברר בבתי המשפט על ידי  הלכה 5.4.5.6

 הלכתיות.

יעקב גור אריה נ'  1514/01לחות דעתה בבג"ץ  2בסעיף  ראה דברי השופטת דורנר  5.4.5.7

 כי: ]נבו[ רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 "ידי מורי ההלכה הדתיים-תוכן ציוויי הדת נקבע על "

ת אשר הובאו בפסק דינה לעניין זה )מאמר של הש' חיים כהן וכן ראה האסמכתא

 (.]נבו[ שליטבעניין  6024/97אנגלרד בעניין ברי הש' וד

הלכתית דיון בחוות הדעת הכי לחוק  51בסעיף  קבעובימ"ש קמא ב שגה 5.4.6

 סכל את מטרת החוקעלול ל

ביהמ"ש נמנע מלדון בחוות הדעת ההלכתית שכן לשיטתו התבססות על ההלכה  5.4.6.1

 היהודית או על שיקולי מצפון אישיים עלולים לרוקן את החוק מתוכן:

 

לקבוע ממצא עובדתי לגבי  על ביהמ"ש היה לעיין בחוות הדעתמערעים יטענו כי ה 5.4.6.2

ולאחר מכן לעשות איזון בנסיבות בין הפגיעה הנטענת בזכות ההלכתי, האיסור 

השוויון של המשיבה לבין הפגיעה הנטענת בחופש הדת ובחופש והמצפון ובחופש 

 העיסוק של המערערים מזה.

מוגשות חוות דעת מנוגדות וביהמ"ש כמעשה של יום כפי שבכל מחלוקת מקצועית  5.4.6.3

יום מכריע בשאלות של אורטופדיה, גניקולוגיה, שמאות, הנדסה, חשבונאות וכו'  כך 



חוות אמור ביהמ"ש להכריע ולקבוע ממצאים בסוגיות הלכתיות לאחר שמוגשות לו 

 בתחום ההלכה. דעת 

 ולם ביהמ"ש.אין מקום להדיר אפריורית את המומחה בתחום ההלכה מא 5.4.6.4

 בנושאים משפטיים הנוגעים בעניינים הלכתיים יש לשמוע חוות דעת של פוסקי הלכה. 5.4.6.5

הלכתית לבין תובנה מצפונית הדעת השגה בימ"ש קמא בהיקש שעשה בין חוות  5.4.6.6

 סובייקטיבית

 ,"מצפון סובייקטיבי"הלכתית לבין הדעת הבין חוות  עושה היקש מ"ש קמאהיב 5.4.6.6.1

 בכך הוא שוגה.ו

, מיוסדת היא על ההכרה בקיומן לחופש דת  יין המצפוני של הזכותמעבר למאפ 5.4.6.6.2

 בפועל של עדות דתיות מוכרות, ועל סבלנות חוקתית לאותן עדות ודתות מוכרות.

מכאן שחוות דעת הלכתית נבדלת ממניפסט מצפוני בכך שהיא מיוסדת על קודקס  5.4.6.6.3

 החוק הדתי המוכר.

חוות דעת "חוות דעת הלכתית כ של בימ"ש קמא לגבי מתקוממההערה ביחס ללשון  5.4.6.7

 ".ןכלשה

הביטוי "חוות דעת הלכתיות כלשהן" משקף חוסר אמון גורף בחוות הדעת  5.4.6.7.1

 הלכתיות והוא לא במקומו.

רה"ג לא הוגשה חוות דעת "כלשהי", אלא פסק הלכה של המה גם שבמקרה זה  5.4.6.7.2

יעקב אריאל שהינו אחד מגדולי הפוסקים בציבור הדתי לאומי, אשר כל חייו 

ירת במוסדות המדינה ולאחרונה זכה בפרס ישראל ודבריו אינם בגדר "חוות ש

 בציבור הציוני דתי. הפוסקיםדעת כלשהי" אלא בגדר פסק הלכה של אחד מגדולי 

שזו  ואלמלא סבר ",כלשהן"חוות דעת  יםמפזר ולא היוהרב קבלן אריאל  ה"גהר 5.4.6.7.3

 אמיתה של הלכה ואמיתה של תורה.

 חופש הדת והמצפוןהיקף קמא לגבי תפיסה שגויה של בימ"ש  5.4.7

לפסה"ד משתמעת תפיסה שגויה של ביהמ"ש לגבי  63מדברי בימ"ש קמא בסעיף  5.4.7.1

מרחב הפנימי של נבכי ההיקף חופש הדת והמצפון, כאילו השתרעו הזכויות רק על 

 הנפש וצפונות הלב של האדם, כדלקמן:



 

לפעול ולנהוג לפי  הגדרה של חופש הדת כזכות היסודגישת בימ"ש קמא מנוגדת ל 5.4.7.2

 (:772אמונת הדת )ברק שם 

 בת חוקתית-תוכנו של חופש הזכות 13"

הוא החופש של כל אדם בישראל -וחופש הפולחן הדתי הנגזר ממנו -חופש הדת

להאמין באל ולנקוט את כל הפעולות שאמונתו מחייבת, להימנע מכל הפעולות 

מונתו. "חופש הדת שאמונותו אוסרת, והכל כדי להגשים הלכה למעשה את א

והמצפון אינו כולל רק את האמונה שבלב, אלא הוא כולל גם את החופש לפעול 

 ולנהוג על פי אותה אמונה". 

שלילת כוחם של המערערים להימנע מהתקשרות חוזית בשל שיקולים  ,אם כן 5.4.7.3

המקיף גם את הזכות להימנע מפעולות הלכתיים מנוגדת היא ופוגעת היא בחופש הדת 

ואין צורך לומר כי מנוגדת היא לחופש העיסוק שכל משמעותו היא  לפי הדת,אסורות 

 בעולם המעשה.בתחום ההתקשרות החוזית 

המערערים יטענו כי ההשקפה של בימ"ש קמא על חופש הדת כזכות מחשבתית ניצבה  5.4.7.4

עלמה למעשה מזכות תשלו שפגעה שלא כדין וההשגויה בין היתר ביסוד ההכרעה 

 יסודית זו שלהם.

בין "אמונתם" של סיפא לפסה"ד  63בסעיף  אכן בשורה התחתונה איזן בימ"ש קמא 5.4.7.5

לעיל לא מדובר כאן  5.4.1המערערים לבין הכורח לייצר מוצר, וכפי שטענו בסעיף 

זכות לחופש הדת בבאמונה גרידא )אותה ניתן היה לסווג כפגיעה ברגשות דת( אלא 

 דת.  איסורית שתאלץ אותו לעבור על שמגנה על האדם הדתי מפני כפיית נורמה חילונ

 זכות המשיבה לשוויון  .6

 המערערים יטענו כי לא היתה הפליה מחמת זהות אלא סירוב מחמת תוכן 6.1

מטעמים כפי שטענו לעיל לא היתה בנסיבות הפלייה שכן המערערים סירבו  6.1.1

 אידיאולוגיים לבצע עבודה עבור ארגון אידיאולוגי.



שהגיש תצהיר לבימ"ש קמא מטעם המערערים הצהיר  2מספר  ניתן להוסיף כי מערער 6.1.2

 עושים עבודות בעניינים המנוגדים להלכה: אין המערעריםכי 

 

 לבימ"ש קמא 2תצהיר מערער מספר 

כי המוצר שביקשה המשיבה לפסה"ד  57בסעיף אם כן שגה בימ"ש קמא בקבעו  6.1.3

 "בקשתוכלל הנתבעים מספקים אותו לכל דורש לפי תוכן כשלהדפיס הוא מוצר:" 

המערערים לא עושים לשום דורש מצרים נגד ההלכה, ואין שום קשר לזהות המזמין,  6.1.4

יהא זה אדם דתי, ערבי, הומו, או אחר, המערערים בהיותם אנשים דתיים לא עושים 

עבודות בעניינים מנוגדים להלכה ואין כאן הפליה אלא שמירה על הזהות העצמית של 

 .(5.4.2.1ם לעיל בסעיף )ראה דברי ברק שמצוטטי המערערים

 זכות הפרט לשוויון לא עומדת לארגון 6.2

 זכות העמידה לפי חוק איסור הפליה לא עומדת לארגון בפני עצמו 6.2.1

( כי הליך זה יוצר גלישה מהגנה על הפרט 1.10המערערים טענו בסיכומיהם )סעיף  6.2.1.1

  להגנה על ארגון.

 ארגון משקף אידיאולוגיה. 6.2.1.2

לא מגן על גורמים מקדמי אידיאולוגיות אלא על  ארגון איננו בר הגנה שכן החוק 6.2.1.3

 .הפרטים מפני הפלייה בשל זהות ונטיי

לחוק מקים זכות תביעה לארגון בשל פגיעה באדם רק אם אותו אדם הסכים  7סעיף  6.2.1.4

 לכך, אולם הסעיף לא מקים עילה עצמאית לארגון בגין הפליה כביכול של ארגון.

 .ארגון אידיאולוגיה יש כאן גלישה מהגנה על הפרט להגנה על 6.2.1.5

החוק לא מכיר בזכות של ארגון להגנה בפני הפליה ולכן לא קמה למשיבה זכות עמידה  6.2.1.6

 כנפגעת בפני עצמה.



 פרט אולם אין היא עומדת לארגוניםהחוקתית על זכות השוויון עומדת לההגנה  6.2.2

 הזכות לשוויון כזכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם לא חלה על תאגידים: 6.2.2.1

גרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בגדרו של חוק יסוד זה, לא כן במס"

 -יון והזכות לחופש הביטוי הן השוויון והביטוי של בן אדםוהזכות לשו

של מי שהאנושיות היא שמאפיינת אותו. אין הם השוויון והביטוי של 

, מאזני משפט ח' התאגיד וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" ברק, תאגיד
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ומכאן  , בכל מקרה אפוא נעדרת תוקף חוקתי,כות השוויון של המשיבה כארגוןז 6.2.2.2

דינה בנסיבות הוא לסגת בפני זכויות המערערים שהויות אישיות המוגנות בחוקת ש

 הפרט.

 האיזון החוקתי של הזכויות הנוגדות .7

המערערים יטענו כי בנסיבות הנדונות אין מקום לערוך איזון אינטרסים מכיוון שאין  7.1.1

 אן הפלייה כלל ועיקר.כ

מכל ומקום, ולחילופין יטענו המערערים כי באיזון אינטרסים גוברת הזכות שלהם על  7.1.2

 זכות המשיבה, מהטעמים הבאים:

 הזכות של המשיבה כארגון לא מוגנת חוקתית. 7.1.2.1

לעומת זכות השוויון  " המוגנת מפורשות בחוק היסוד,זכות אם"חופש העיסוק הוא  7.1.2.2

 "זכות בת" ותוקפה חלש יותר.שהיא נגזרת ולכן היא 

ונוגעת לפגיעה בשרשי האמונה  עצמת הפגיעה בחופש הדת היא חריפה ביותר בנסיבות 7.1.2.3

 והקיום החברתיים.

במאזניים חוקתיות אפוא האינטרס של המערערים הוא בר הגנה בנסיבות וגובר על  7.1.3

האינטרס של המשיבה, ככל שקיים לה בנסיבות אינטרס חוקתי, דבר המוכחש 

 עצמו.כשל

כך קבע לאחרונה ביהמ"ש העליון כי סירוב ליטול חלק במופעי תרבות ביהודה ושומרון  7.1.4

 יהווה מימוש מוגן של חופש הביטוי:

נוכח המציאות החברתית והפוליטית בארצנו, חופש הביטוי של "

מוסדות התרבות ושל האמנים החברים בהם משתרע גם על 

הופיע באזור יהודה היכולת של אותם מוסדות ואמנים להימנע מל



האגודה לזכויות האזרח נגד שרת  7647/16בג"ץ ) "ושומרון.

 לפסה"ד(]נבו[. 74ס'  39, עמ' התרבות והספורט

אף על פי שחוק איסור הפלייה אוסר על הפלייה מחמת מקום, פסק ביהמ"ש כי הפליה  7.1.5

יפים במתן שירות ביו"ש יכולה להיחשב כמימוש בר הגנה של חופש הביטוי, והדברים 

גם לענייננו, שכן ההימנעות מייצור מוצר אשר ייצורו מנוגד להלכה מבטא מימוש בר 

 הגנה של חופש הדת חופש העיסוק והמצפון.

 תכלית חוק איסור הפלייה נוכח עקרון הסבלנות .8

עקרון הסבלנות הוכר בפסיקה כאבן בוחן לאיזון בין אינטרסים חוקתיים ורגשות  8.1

 סותרים:

 צם אופיה ומהותה, מבוססת עלחברה דמוקרטית, מע

סובלנות לדעות הזולת. בחברה פלוראליסטית הסובלנות היא 

כן, כל אחד מבני -משותפים. על הכוח האחד המאפשר חיים

הציבור נוטל על עצמו את "הסיכון" של פגיעה מסוימת 

ברגשות, הנובע מהחלפה חופשית של דעות. אכן, חברה, 

בת לאפשר החלפת המבוססת על פלוראליזם חברתי, חיי

דעות, גם אם יש בכך כדי לפגוע ברגשות המתנגדים לאותן 

דעות. "זהו 'הצד השני' של הסובלנות ההדדית הדרושה 

[, 24] 549/75בג"צ בחברה פלורליסטית" )השופט ויתקון ב

משטר כן, מעצם מהותו של המשטר כ-(. על764בעמ' 

דמוקרטי מתבקשת הכרה ברמה מסוימת של חשיפה לפגיעה 

ברגשות בני הציבור. פגיעה "קשה, רצינית וחמורה", 

המצדיקה הגבלה של חופש הביטוי במסגרת צנזורה על 

סרטים, היא אותה פגיעה העולה על "רמת הסיבולת" בחברה 

 (.425[ הנ"ל, בעמ' 10] 243/81בג"צ דמוקרטית )ראה 

]נבו[ עמ' נ' המועצה לביקורת סרטים ואח'  universal city studios inc. 806/88בג"ץ 

38. 

http://www.nevo.co.il/case/17939565
http://www.nevo.co.il/case/17915920


הנשיא ברק את המבחן שנגזר  הגדיר, חורב נ' שר התחבורה  בעניין 5016/96בבג"ץ  8.2

 (:47" לפגיעה ברגשות )עמ' מבחן "רמת הסבולתמעקרון הסבלנות והוא 

 

מהו המוצא, בחברה שערכיה הם דמוקרטיים, מדיאלקטיקה 
סבוכה זו? כיצד אנו פותרים את הסבך הנובע מכך שהסובלנות 

מצדיקה הן את  –המונחת בבסיס התפיסה הדמוקרטית  –
ההגנה על הזכות והן את הפגיעה בה? נראה לי, כי המוצא 
מתבטא בכך שעלינו להכיר בקיומה של "רמת סבולת" של 

עה ברגשות, אשר כל אחד מבני החברה הדמוקרטית נוטל פגי
על עצמו כחלק מההסכמה החברתית המונחת ביסוד המשטר 

הפגיעה ברגשות עולה על "רמת הדמוקרטי. רק כאשר 
סבולת" זו, ניתן להצדיק, בחברה דמוקרטית, הגבלתן של 

 )ההדגשה איננה במקור; מ.צ.י.(. זכויות אדם

ישראל לא יכולה היתה להכיל סלקציה בכניסה למועדים רמת הסיבולת" של החברה ב" 8.3

כפייה יכולה להכיל בשל צבע עור או השתייכות קהילתית, ובאותה מידה אין היא 

על אדם דתי לייצר במסגרת השוק הפרטי חומרים עבור קהילת הלהט"ב בניגוד חילונית 

 לאמונתו, ערכיו, רגשותיו וצווי דתו.

 מול האות ב'(: 80)עמ' ממשיך ברק בפס"ד חורב וכותב 

עלינו להיות סובלניים גם כלפי מי שאינו סובלני כלפינו. זאת, 
משום שלא נוכל אחרת; זאת, משום שאם לא נהיה סובלניים 
כלפי חסר הסובלנות, נערער את הבסיס לקיומנו המשותף. 
קיום זה מבוסס על מגוון דעות ותפיסות, לרבות השקפות 

ההשקפה כי הסובלנות אינה  שאינן נראות לנו כלל, ובהן
 הדדית. 

 לפיכך לא הרי יישום חוק איסור הפלייה בנסיבות מסוימות כהרי יישומו בנסיבות אחרות. 8.4

החברה הליברלית חייבת להיות סבלנית כלפי הקבוצות הדתיות שקשורות בקודקסים 

 .אשר לגבי ערכים רבים הם קודקסים קשיחים ולא דינמיים וממאנים להשתנות עם הזמן

איסורי עריות ניצבים בשורש כל התורה כולה והם בחינת ייהרג ובל יעבור וכפייה חילונית  8.5

 .לעקרונות היסוד של החברה הליברליתהן לעקרונות הדת, והן בעניין זה מנוגדת 

מערכת המשפט צריכה לכבד לפי עקרון הסבלנות את הקבוצות התרבויות השונות  8.6

 .ד זה בכבודולהסדיר את החיים של זה לצ ,שבקרבה

 לבוא בכפייה דתית על האחר.לפי עקרון הסבלנות לא תוכל חד, שמירה על כבוד הא 8.7

 



  עקרון הסבלנותחופש ההתקשרות ו 8.8

 :יסוד במשפט הפרטיהחופש ההתקשרות הוא עקרון  8.8.1

רשאי להתקשר עם כל אדם ורשאי שלא " (כל אדם)

 להתקשר עם כל אדם"

 לפסה"ד. 26פסקה  ;רביב נ' יולס 22/82השופט שמגר ז"ל, ד"נ 

 סבלנות הדדית במרחב החברתי.חופש ההתקשרות הוא המוסד המשפטי שמאפשר  8.8.2

 :פגיעה בחופש ההתקשרות על מנת לקדם ערכים תרבותיים עלולה להמיט אסון חברתי 8.8.3

כך טוען ההגיון  -"קידום מטענים תרבותיים על ידי המדינה

 הוא מתכון לאסון חברתי כולל. " -הליברלי רב השנים

   (44עמ' שם, גונטובניק )

 שם: 50ובעמ' 

הטלת חובה נוקשה לפעול בשווויון במשפט הפרטי תפגע 

ביכולת ...של הקבוצה לממש את מפעלה התרבותי. על כן 

ניתן למצוא בדברי חקיקה רבים האוסרים על הפליה 

במשפט הפרטי חריגים הפוטרים גופים מסויימים )בעיקר 

יתים, בתי המשפט הם גופים דתיים( מתחולת החוק. לע

אלה העושים את העבודה של יצירת החריגים הלכה 

 למעשה"

ות לעומתיות אבל צונמנים על קבואחוזים בדעות מנוגדות ברור לנו כפרטים כי אנו  8.8.4

 ."חייה ותן לחיות"חיים זה בצד זה, 

ברור שבעלים של אטליז לא יזמינו עיצוב ממעצבת צמחונית, ושחברי מפלגת נועם לא  8.8.5

י שמשפחה בבית דפוס של להט"בים, ושאנ = האיש+ להדפיס פליירים של איש  יבקשו

בבית דפוס של ערבי מוסלמי ז"ל ימין לא ידפיסו פליירים לזכרו של רחבעם זאבי 

ושהורה שכול לא יחוייב לספק שירותי במה לערב זכרון משותף לחללי ישראל 

 לסטין.פו

ם בין הקבוצות ומעוות לחלוטין את זו לא מציאותי ולא נורמאלי ורק מלבה סכסוכי 8.8.6

 יחד.ופוריים הבסיס לחיים סבלניים 



אל לה למערכת המשפט לנסות ולחנך מחדש קבוצות שאוחזות אלפי שנים בתרבות  8.8.7

 , זה לא יעבוד אלא רק יגרום נזק, וימנע שגשוג.הדתית

 משפט משווה .9

 u.s._2018 548בימ"ש קמא את פסה"ד שניתן בארה"ב בעניין האופה ל מערערים הגישוה 9.1

Masterpice Cakeshop, Ltd  V.  Colorado Civil Righits Commssion  גם שם  (.שכן

רי לאפות עוגת חתונה אשר עליה שני דמויות גברים נישואים חד מיניים, צסירב אופה דתי נו

עם כל הכבד לרצון הכנה של הזוג החד מיני לקבל הכרה לא ניתן לכפות על אדם ליתן להם 

תיו וה הכרה על חשבון דריסת רגשותיו ומצפונו. נדרשת סבלנות לערכיו ולאמונאת אות

 ורגשותיו של האחר, במקרה זה האדם הדתי.

בימ"ש קמא לא נדרש לפסה"ד כלל ועיקר מן הטעם שהוא לא כפוף לו לפי חוק יסודות  9.2

 המשפט.

בן בוחן לא טענו בבימ"ש קמא כי הוא כפוף לפסיקה בארה"ב אולם הפסיקה הזרה היא א 9.3

נוספת לפסיקה בישראל ולא בכדי מקובל ובפרט בעניינים חוקתיים לאזן את הפסיקה בארץ 

 גם נוכח הפסיקה בחו"ל.

המצב בישראל בעניין ההכרה בזכויות הלהט"ב מהווה מעין בבואה למצב בארה"ב, ואם  9.4

 מעבר לים בערש הליברלזים, במדינה שאין בה מי שטוען לזיקה לאומית מסויימת הוכר

קהילת להט"ב אז  חופש הדת והמצפון של איש הדת כעילה להימנעות מייצור מוצר עבור

 נראה כי יש לפסוק כן גם בארצנו.

 שיעור הפיצויים .10

 תם את פסה"ד בקביעה לא מנומקת לפיה הפיצוי יעמוד על השיעור המקסימלי.ביהמ"ש ח 10.1

טל על בתי דפוס ביהמ"ש התעלם מכך שהאיסור הוא חדש לא מוכר ואף פעם עדין לא הו 10.2

 ולא על בתי מלאכה זעירה בכלל.

 ביהמ"ש יצר תקדים ובה בעת הטיל פיצוי מקסימאלי. 10.3

 ביהמ"ש התעלם בחישוב הפיצוי מהעובדה כי מדובר בארגון ולא בפרט שטוען לפגיעה. 10.4

 ביהמ"ש התעלם מכך שהאירוע לא היה בפרהסיה. 10.5

 ביהמ"ש התעלם מכך שבפועל לא נגרם או לא הוכח נזק. 10.6



מ"ש התעלם משיעורי הפסיקה המקובלים שהובאו בסיכומי המערערים, ולא פסק ביה 10.7

 במסגרת מתחם מקובל.

בעניין מי טל שם היתה הודאה למעשה בהפליה של אדם בשל היותו ערבי נפסקו פיצויים  10.8

 ש"ח. 20,000בסך של 

 ביהמ"ש לא נימק את פסיקתו, שהיוותה חיתום חלוט וסתום לפסק דינו. 10.9

 סיכום .11

מא כפה על המערערים כבעלים של בית דפוס פרטי לעבור על איסור דת במסגרת בימ"ש ק 11.1

 התקשרות פרטית.

בימ"ש שגה בקבעו כי המערערים הפו את המשיבה שכן לא היתה כאן הפליה אלא התנגדות  11.2

 אידיאולוגית לעשות עבודה עבור ארגון אידיאולוגי.

עבור ארגון שאין לו זהות  שגה ביהמ"ש קמא שבעו כי תיתכן הפליה מחמת זהות מינית 11.3

 מינית אלא זהות אידיאולוגית בלבד.

 שגה בימ"ש קמא בקבעו כי למערערים חנות המהווה מקום ציבורי. 11.4

שגה בימ"ש קמא בקבעו בפרשנות שיפוטית מרחיבה כי שירותי דפוס מהווים שירות ציבורי  11.5

שלא כוללת כהגדרתו בחוק למרות שרשימת השירותים הקבועה בחוק היא רשימה סגורה 

 שירותי דפוס או שירותי מלאכה זעירה בכלל.

שגה בימ"ש קמא בקבעו כי הספקת מוצר כוללת גם ייצור מוצר , ובין היתר טשטש את  11.6

האבחנה שבין שירות ציבורי להספקת מוצר, והעמיק אל מעבר לקבוע בחוק את הפגיעה 

יצור של מוצא בחופש הפרט משלב ההצעה של מוצר הדף ועד לשלב ההתקשרות לגבי י

 ספציפי.

 שגה בימ"ש קמא בניתוח חד צדדי של הזכויות החוקתיות הרלוונטיות להליך. 11.7

 שגה בימ"ש קמא שהתעלם לחלוטין מחופש העיסוק של המערערים 11.8

 שגה בימ"ש קמא שהתעלם בצורה מודעת מחופש הדת של המערערים. 11.9

רה רק לפרט ולא שגה בימ"ש קמא שהעניק לזכות המשיבה לשוויון זכות חוקתית ששמו 11.10

 לארגון

שגה בימ"ש קמא באיזון הין הזכויות הנוגדות, ולא קבע כי סירוב לבצע עבודה בשוק הפרטי  11.11

 אשר יש בביצועה משום איסור דת הוא סירוב שמכל מקום ראוי להגנה חוקתית.



שגה בימ"ש קמא בפסיקת הוראה שיש בה משום כפייה דתית בשוק הפרטי שאיננה עומדת   11.12

 לת של החברה בישראל.ברמת הסיבו

 שגה בימ"ש שהתעלם מהפסיקה המקבילה בארה"ב בעניין האופה. 11.13

 ימ"ש קמא בהשיתו בלא נימוק אומר או דברי פיצוי מקסימלי על המערערים.שגה ב 11.14

 

 

 

ר על כן מתבקש ביהמ"ש לקבל את הערעור, לבטל את פסיקת בימ"ש קמא ולחייב את המשיבה שא

 בהוצאות המערערים בתי הערכאות.

 

 

     

 מנשה צ. יאדו, עו"ד

 29746מ.ר. 

 ב"כ המערערים
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