
  
 
 

 

 2020 באפריל 27              

                                                          לכבוד

    עלי סלאם, ראש עיריית נצרתמר 

 Mayor@nazareth.muni.il  :באמצעות

 

 ! דחוף

 שלום רב,

 

 מאכילה ושתייה בזמן חודש הרמדאן עובדות ועובדי העירייה הגבלתהנדון: 

הקוראת להימנע , העירייה יעובדלו ותעובדל מטעמךשהופצה הודעה ה אתבדאגה רבה  קראנו

 בזמן העבודה.ו באופן גלוי הרמדאןחודש  מהלךיה בישתממאכילה ו

יום , 24.4.2020 ,ביום שישי האחרוןדואר האלקטרוני נוסחה בערבית, הופצה דרך הההודעה אשר 

 :כדלקמן לשונהו ,עובדות ועובדי עיריית נצרת 570בקרב  ,צום הרמדאןתחילת 

 

  وجل عزّ  هللا داعيا التهاني وأجمل احلى إليكم ارفع الكريم رمضان شهر حلول بمناسبة"

 .وابدا دائما كنا كما متعاضدين ظالله في نعيش أن

ّ طعام او شراب اي هناك يكون ال بحيث الفضيل الشهر احترام وجوب إلى نظركم الفت

ّ".العام للشعور مراعاة علني الصائمينّبشكل غير المستخدمين لجميع الدوام أوقات في

 

 לעברית: חופשי בתרגום 

 

 חודש עם תחילת חודש הרמדאן ברצוני לברך אתכם, ולאחל לכולנו במהלך "
 .כמו תמידבאחדות חיים  הרמדאן

 כבוד לחודש הקדוש בכך שלאלתת  הב את תשומת לבכם לחובסאני רוצה לה
 במהלך יום העבודה,  העובדים שאינם צמים ה או אכילה בפומבי שליתהיה שתי

 "וזאת כדי לא לפגוע ברגשות הכלל.

 

ואולם לא בכפייה ולא תוך פגיעה אסורה  , הזולת כיבוד רגשותהערך שבעל איננו חולקים  

להימנע  עובדיםורה למ ,מצב לפיו מעסיק, כל שכן רשות מקומיתלקבל בזכויות הפרט. אין 

 כפייה דתיתמדובר ב. מצווה דתיתבשל ו יה משך חודש שלם כעניין של מדיניותישתממאכילה ו

ת את מוחקואת זכויותיהם של העובדות והעובדים,  ת, הרומסאסורה ונעדרת סמכות

  ואחד מהם. האוטונומיה של כל אחת
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אין כל הוראה בחוק המתירה לעירייה לעשות כן, והיא אינה רשאית לנצל את כוחה כמעסיק על  

 –מטבע הדברים, עובדות ועובדים שחוששים למקום עבודתם . עובדיה כדי לפגוע בזכויותיהם

לקבל על עצמם והוראה בלתי חוקית, ליאלצו לציית אף  –מים קשים אלה בשגרה ובמיוחד בי

  .יפוטרו או ינקטו נגדם צעדים פןאת הכפייה שלא לאכול או לשתות בגלוי 

מדובר בחברה  .בה חיים תושבים מוסלמים ונוצרים כאחדש ,נצרת הינה עיר מעורבת העיר 

ות המכבדים בדרך כלל את האמונות מעורבת ומגוונת שבאופן טבעי יצרה לעצמה כללי התנהג

בימים , ובתי הספר הינם מעורבים, יש בה כנסיות ומסגדיםוהמנהגים השונים ומאפשרים אותם. 

. קיום תהלוכות, פסטיבלים ושווקים פתוחיםל ידי עבפומבי נחגגים אף החגים  –טובים מאלה 

, ויש מי שלא, והעיר יודעת להכיל ברמדאןאיש אינו כופה על רעהו את מנהגיו. יש מי שצמים 

גם בעניין זה יש להותיר לעובדי העירייה, כמו לכל תושבת ותושב בעיר נצרת, זאת ומנוסה בכך. 

 . ולהגן על אורחות החיים השונים –איש איש על פי דרכו ואמונתו  – לפעול כהבנתם

בדבר האיסור לאכול שההוראה שניתנה עובדי העירייה לנבקשך להודיע ללא דיחוי לעובדות ו 

 . לדברים ךנודה על התייחסותבפומבי מבוטלת, ו

 
 

 

 בכבוד רב,

                               

      
 

  סנא אבן ברי, עו"ד

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט : העתקים
 

 , היועץ המשפטי, עיריית נצרת עו"ד זוהיר נערה  
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