
 
1

  בבית המשפט העליו� 
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 

  צ"בג

  :בעניי�

ר "ע( נאמני תורה ועבודהברית עמותת 
580052421( 

 

  ד אס� בנמל� "י עו"ע
  די�"עורכי', ינסקי שטר� מרציאנו כה� לויצקי ושות'טולצ

  95464ירושלי% )  בית עופר (5מרחוב נחו% חפצדי 
 6513133"02:  פקס6511919"02: 'טל

 העותרת 

 �נ ג ד�

  השר לשירותי דת , מר יעקב מרגי .1

 ה לבחירת רבני עיר ירושלי�דהוע .2

 

  י פרקליטות המדינה"ע
  91010ירושלי% , 29די� "מרחוב צלאח א

 6467011"02:  פקס6466590"02: 'טל

 

  המשיבי� 

   על תנאיוי�עתירה למת� צו

  
  : למשיבי% לנמקו יורעל תנאי אשר וי%העותרת מתכבדת לעתור לבית המשפט הנכבד למת� צו

 "ז"תשס) בחירות רבני עיר(לתקנות שירותי הדת היהודיי%  16"7מדוע לא יבוטלו תקנות   .א

�פגיעת,  בחוסר סמכות�מחמת התקנת") תקנות שירותי הדת"או " התקנות ("2007 

ות לבחור  בזכערכי היסוד של מדינת ישראל ובכלל זאתבזכויות ובשיטה הדמוקרטית ו

; ומחמת היות� נגועות בחוסר סבירות קיצונית ובחוסר מידתיות, יבחר ובשוויו�ולה

 או לחילופי�/ובנוס� ו

ל באופ� שיבטיח כי בחירת רבני ערי% בישראל תעשה בדר� "מדוע לא יתוקנו התקנות הנ  .ב

שקופה ושוויונית על פי קריטריוני% ברורי% ושוויוניי% כ� שיינת� ביטוי הול% להרכב 

, ביטוי וייצוג הול% לנשי% לרבות  המתגוררת בכל עיר למרכיביה השוני%האוכלוסייה

  או לחילופי�/ובנוס� ו; ובאופ� שימנע עשיית שימוש לרעה בה� על ידי גור% זה או אחר

או /ובנוס� ו; ל"מדוע לא יבוטל הלי� בחירת רבני עיר בירושלי% עד לתיקו� התקנות הנ  .ג

� לחילופי

  .ות למינוי רבני עיר במדינת ישראל עד לתיקו� התקנותמדוע לא יבוטלו הליכי הבחיר  .ד

  

 לאחר ,חידוש ההליכי% לבחירת רבני עיר בירושלי%ע% עתירה זו מוגשת לבית המשפט הנכבד 

חידוש ההלי� לבחירת רבני עיר  .הבהיר כי אי� בדעתו לתק� את הליקויי% שבתקנות 1שהמשיב 

אינו מותיר לעותרת , ה ואופייה המיוחדי%על מעמד, עיר הבירה של מדינת ישראל, לירושלי%

  .ברירה זולת פנייה לבית המשפט הנכבד

  

�ועריכת סקר , עתירה זו מוגשת ע% חידוש ההלי� לבחירת רבני עיר בירושלי%: בקשה לדיו� דחו

לנוכח השלב המוקד% בו מצוי . בתי הכנסת שנציגיה% אמורי% לקחת חלק בבחירת רבני העיר

מחמת , ע% זאת. ת העותרת בשלב זה מלהגיש בקשה למת� צו ביניי%ההלי� והפיכותו נמנע
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כמו ג% מחמת , עצ% קיומו של הלי� הבחירות בירושלי%, של העתירהחשיבותה הציבורית 

 מתבקש בית המשפט "לבחירות רבני עיר המצויי% בשלבי% שוני% בערי% שונותהליכי% שוני% 

  . הנכבד לקבוע את העתירה לדיו� דחו�

  

  :רטי ונימוקי העתירהואלו פ

  דבר� פתח. א

תו� כדי , ההלי� לבחירת רבני עיר בישראל הקבוע בתקנות שירותי הדת הותק� בחוסר סמכות

רבני  על פי התקנות נבחרי% .קביעת הסדר ראשוני ופגיעה בעקרונות היסוד השיטה הדמוקרטית

; נציגי מועצת העיראשר רבע מ� החברי% בה ה% באמצעות אסיפה בוחרת בבחירות עקיפות עיר 

כלשו� " (בתי הכנסת" נציגי :ומחצית החברי% בה; נציגי המועצה הדתית המקומיתאחר רבע 

  . )התקנות

הסמי� את מחוקק המשנה  1971 "א"תשל] נוסח משולב[היהודיי% לחוק שירותי הדת ) א(15סעי� 

. "מינוי"או " בחירה"דווקא ולא " בחירות". "בחירות של רבני עיר"להתקי� תקנות בדבר 

,  היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראלמהותהבהתא% ל, בהסמכה זו גילה המחוקק את רצונו

  ,את רצו� הציבוראשר ישק� דמוקרטי יהא הלי�  ,הלי� הבחירות לתפקיד החשוב של רב עירכי 

. יוני גלוי ושוו,שקו�,  הוג�על הלי� הבחירות להיות, ככזה. בחירה עקיפהאמצעות עשה ביג% א% 

 : הלוא היאיטיות וממוקד בהשגת תכלית החוקעל הלי� הבחירות להיות נעדר מניפולציות פול

 על הלי� הבחירות לתאו% .בחירה דמוקרטית של רב עיר המתאי% לקהילתו וזו מתאימה אליו

  . ולשוויו�לזכויות היסוד ובכלל זאת לזכות לבחור ולהיבחר

  

. אינו חופשי ואינו הוג�,  אינו דמוקרטיהקבוע בתקנותהלי� הכי , בי� היתר, עתירה זו נטע�ב

 לתמרו� נותניתות וה�  שוויונילא ,פותבלתי שקו הפכו לבחירות הבחירות למשרת רב העיר

 לכדי רבע  צומצ%,חברי מועצת העיר, נציגיה% האותנטיי% של תושבי העירכוח% של . ולהשפעה

על בחירת רב העיר בתו�  ל תושבי העירבכ� דוללה השפעת% שו ,בלבד מחברי האסיפה הבוחרת

בתו� רבע מחברי (יחסיות ייצוג� נפגעה סיעות יחיד וובנוס� נמחקו לחלוטי� , האסיפה הבוחרת

לנציגי ) 25%(להשפעת נציגי מועצת העיר במקביל ניתנה השפעה זהה . של סיעות אחרות) האסיפה

) 45%(הרשות המקומית ) 45%(על ידי השר לשירותי דת ( ממונהשהיא גו� , המועצה הדתית

הקניית כוח כה רב למועצה הדתית בבחירת רב עיר פסולה ומנוגדת . ))10%(והרבנות המקומית 

גו� ממונה להבדיל מגו� נבחר בעל זיקה לשר לשירותי דת אינו . לעקרונות דמוקרטיי% בסיסיי%

  . יכול להיות בעל כוח כה רב וכה מכריע בבחירות

  

לו השפעה " בתי הכנסת"שוואת הבחירות גור% נוס� עלו% ועמו% בדמות הכניסו למג% התקנות 

או בדבר חקיקה ראשי / של גור% זה אשר אינו מוגדר בתקנות ווכוח. מכרעת על הלי� הבחירות

מאחורי מת� כוח הבחירה לבתי הכנסת . כפול מכוח% של נציגי מועצת העיר נבחרי תושבי העיר

תי הכנסת זכות בחירה כפולה מאשר לתושבי העיר שאינ% מסתתרת עמדה ערכית ולפיה לבאי ב

היא פוגעת . עמדה זו אינה דמוקרטית. עמדה זו לא נקבעה בחקיקה ראשית. בי� באי בתי הכנסת

בזכות הבחירה של בני העיר אשר אינ% מתפללי% רשומי% בקהילה זו או אחרת ומעצימה מאיד� 

העיר אשר לש% קבלת שירותי דת יזקקו דווקא בני . את זכות הבחירה של באי בתי הכנסת

אי בתי להבדיל מרבני הקהילות וממנהיגי% דתיי% אליה% מקושרי% רבי% מב(לשירותי רב העיר 



 
3

עוד נטע� בעתירה כי א� תוכ� ההסדר ואמות המידה . ה% המודרי% מהלי� בחירתו) הכנסת

בהיות� , חור ולהיבחר לקביעת בתי הכנסת פוגעות בעקרונות יסוד ובזכות לב12שנקבעו בתקנה 

 רחבות מדי ונוחות למניפולציות וליציקת תוכ� אישי על פי שיקול דעתה ותפיסתה ,עמומות

 וא� כא� יש פתח ,אשר לשר לשירותי דת תפקיד וכוח מכריע במינויה, הערכית של ועדת הבחירות

  . לעיוות ההלי� הדמוקרטי

  

לא המציאות מוכיחה כי . � לנשי% ייצוג חסרההלי� לבחירת רבני עיר הינו ג% הלי� מפלה שבו נית

 ועל " ובקרב נציגי בתי הכנסתלמרבה הצער ייצוג נאות לנשי% בקרב נציגי המועצות הדתיותקיי% 

 �  .  מקרב חברי האסיפה הבוחרת חסומי% בפועל בפני הנשי75%%כ

  

  

, היעדר הסמכהב, בזכות לבחור ולהיבחר ובשוויו�, כל אלה מהווי% פגיעה קשה בהלי� הדמוקרטי

�ומבלי לעמוד בתנאי פסקת , תו� כדי קביעת הסדר ראשוני במקו% בו נמנע המחוקק מלעשות כ

תוסי� ותטע� כי ההסדר הקבוע בתקנות אינו סביר באופ� קיצוני ואינו א� העותרת . ההגבלה

  . מידתי

  

 בכל עת בה הפגמי% שבתקנות פשטו צורה מעשית ומאיימי% לעשות כ�. עתירה זו אינה תיאורטית

ומקרי% שכאלו כבר באו לאחרונה בפני בית המשפט הנכבד בגדרי , ייבחרו רבני% על פי התקנות

צ "כ� למשל במסגרת בג. עתירות שהוגשו בקשר ע% ההליכי% לבחירות רבני עיר בירושלי%

אשר , 2 עיריית ירושלי% לשורת פגמי% וליקויי% חמורי% בהתנהלות המשיבה � ראש טע5659/10

פילוח , גיבוש רשימות של בתי כנסת בניגוד לנתוני בתי הכנסת שנאספו בפועל, בי� היתר, וכלל

יצירת , הענקת ייצוג יתר לבתי כנסת חרדי%, תמוה ושגוי של בתי כנסת ושל אזורי% גיאוגרפי%

, חילוני%(שתי קבוצות ייחוס של תושבי% וקהילות חרדיות מחד ותושבי% ובתי כנסת כלליי% 

  .מאיד�) ודתיי% לאומיי%מסורתיי% 

  

פנתה שופטי בית משפט נכבד זה בעתירה שהתנהלה בפניה% בנוגע לבחירות בעקבות הערות 

תחילה השיב .  בבקשה כי יפעל לתיקו� ליקויי% הרבי% המצויי% בתקנות1העותרת למשיב 

התחלנו בגיבוש התיקוני% : " כי הוא סבור כי יש מקו% לתק� את התקנות בציינו1המשיב 

  . מכוונתו זאתהשר  לאחר מכ� שב בו ..."במסגרת% נציע לבנות גו� בוחר ללא גבאי בתי הכנסת

  

.  מבקש להאיצו1לפני זמ� קצר חודש ההלי� לבחירת רבני עיר בירושלי% ולעותרת נודע כי המשיב 

לפי מקורות שוני% הדבר נועד להבטיח מראש את בחירתו של מועמד מסוי% שהשר ומפלגתו 

בנסיבות אלה לא נותרה לעותרת ברירה זולת פנייה בעתירה זו לבית המשפט . קרוחפצי% בי

  . הנכבד

  

  הצדדי� לעתירה. ב

העותרת היא תנועה ציונית דתית השואפת לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה  .1

 דמוקרטי" ולמע� עיצוב אופייה היהודי, והצדק, השוויו�, למע� קידו% הסובלנות, הכללית בישראל
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, ליצירת תרבות דתית פתוחה, פועלת מתו� מחויבות להלכההעותרת  .של החברה הישראלית

� .המעודדת שיח הלכתי אמי3 שמתמודד ע% אתגרי הזמ

פי חוק "הינו השר הממונה על שירותי הדת בישראל ומוסמ� על") השר: "להל� ג% (1המשיב  .2

.  תקנות בנוגע לבחירות רבני עירלהתקי�, 1971 "א"תשל, ]נוסח משולב[שירותי הדת היהודיי% 

ה� באמצעות מינוי ועדת הבחירות וה� באמצעות , השר א� נוטל חלק בהלי� לבחירת רבני העיר

 .מינוי נציגי% לאסיפה הבוחרת

ופועלת , ועדת בחירות לבחירת רבני עיר בירושלי%כ לשמש 1 מונתה על יד המשיב 2המשיבה  .3

 .במסגרת המשרד לשירותי דת

 את פרטי ונימוקי העתירה נבקש לציי� כי העותרת מיצתה את ההליכי% ופנתה קוד% שנפרט .4

פנתה בכתב העותרת .  עד לחידוש ההליכי% לבחירת רבני עיר בירושלי1%פעמי% מספר למשיב 

זאת ג% לנוכח , פעמי% מספר לשר בבקשה כי יפעל לתיקו� הליקויי% הרבי% המצויי% בתקנות

רבני העיר ירושלי%  כנגד הלי� הבחירות להבעתירבמהל� דיו�  הערות שופטי בית משפט נכבד זה

 . מי%קודו היגלגולבאחד מ

והוסי� כי הוא סבור כי יש " מתפר3 לדלת פתוחה"כ העותרת כי הוא "תחילה השיב השר לב .5

במכתבו (השר הוסי� וכתב . כ� שיוסדרו הליקויי% ותתבהר העמימות, מקו% לתק� את התקנות

 :  כי)25.5.10 מיו%

קשה מאוד לרצות את כל , בהתא� לתקנות הקיימות, אכ�"

, העדות והחוגי�, הגורמי� המעורבי� ולתת ייצוג לכל המגזרי�

זהו מתכו� בטוח לעצירת ועיכוב בתהלי� , לדעתי, משו� כ�

לצור� כ� התחלנו בגיבוש התיקוני� . מיותרת" ציזציה"בג"ול

סת ונשמח א� במסגרת� נציע לבנות גו� בוחר ללא גבאי בתי הכנ

 ".להזמינ� להעלות את הארותי� בנושא

בעקבות דיו� שקיי% ע% הנהלת המשרד וע% "לדבריו , בהמש� חזר בו השר מעמדתו, בר% .6

, דיו� שפרטיו נותרו עלומי% לאחר שהשר סירב לגלות מי היו המשתתפי% בו, "משפטני% ורבני%

למראית . ית שעשה השר בעניי� זההפתאומ" פניית הפרסה"מה היה תוכנו ומה היו נימוקיה של 

�לזות שפתיי� על השר או על משרדו שפישוט ההליכי� "סירובו של השר נומק ברצו� למנוע , עי

פניות נוספות ובה� שאלות פרטניות , בר%". נועד למטרות של מחט� כזה או אחר חס ושלו�

סירב א� השר . מותוהשר נותר דבק בתקנות הקיי, להבהרת הטעמי% שבבסיס עמדת השר לא נענו

  .להעביר לידי העותרת את הפרוטוקולי% הנוגעות לדיוני% שהתקיימו בנוגע לתיקו� התקנות

  . 'נספח א מצורפת לעתירה זו כ1העתק  מההתכתבות שקיימה העותרת ע� המשיב  •

הלי� לבחירת רבני עיר את ה חדשנודע לעותרת כי השר מבקש לבמהל� הימי% האחרוני%  .7

הדבר נועד להבטיח מראש את בחירתו של מועמד , לפי מקורות שוני%. איצו וא� להבירושלי%

תצהירי בתי   לאחרונה את 2המשיבה הפיצה , לש% כ�. מסוי% שהשר ומפלגתו חפצי% ביקרו

 לגבש את ,)תצהירי% אשר על גבאי בתי הכנסת למלא ובה% פרטי% על קהילותיה% (הכנסת

 תחילה . מהאסיפה הבוחרת רבני עיר בירושלי50%%רשימת נציגי בתי הכנסת שנציגיה� יהוו 

 כתארי� יעד לש% מילוי והחזרת אות% תצהירי% א� לבקשת קהילות 18.3.11 "נקבע יו% ה

 .חרדיות שונות מואר� מועד זה
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בנסיבות אלה נאלצת העותרת לפנות לבית המשפט הנכבד ולפרט את הליקויי% והפגמי%  .8

טלות ההליכי% המתחדשי%  באת ביטול� כמו ג% את ולבקש , % משופעות התקנותההחמורי% ב

 .מכוח� בירושלי% ובכל אתר

  

  :המסגרת המשפטית. ג

תושבי העיר אינ% בוחרי% את רב העיר כי א% . הבחירות לתפקיד רבני עיר ה� בחירות עקיפות .9

 . אסיפה בוחרת בהלי� בחירה שנקבע בתקנות שירותי הדת

חוק  ("1971 "א"תשל, ]נוסח משולב[תי הדת היהודיי% חוק שירו:  סמכויותיו ותפקידו�רב עיר .10

 רב דרי תפקידסמכויות וגאשר מכוחו הותקנו התקנות אינו מפרט או מגדיר את ") שירותי הדת

 . עיר

היא הסמכות  " וא� היא סמכות מקבילה –רב עיר המסורה לבחוק הקבועה סמכות היחידה ה .11

 .1)1983 "ג"תשמ, ה בכשרות לחוק איסור הונא2סעי� (להנפיק תעודות כשרות 

רב עיר הוכר . בענייני כשרות אינה חזות התפקיד, החשובה כשלעצמה ,הסמכות הפורמאלית .12

 : בפסיקת בית המשפט העליו� כבעל מעמד וסמכות הלכתית ורוחנית לבני עירו

 הוא רועה רוחני וככזה שואב הוא �  המרא דאתרא�רב המקו�"

יכ� בענייני הלכה כלליי� לפ. את סמכותו מ� הקהילה שבחרה בו

הנוגעי� לקהילתו נית� לו שיקול דעת נרחב וההתערבות 

צ "בג(" בהחלטותיו תהא במשורה ורק במקרי� חריגי� ביותר

מאגר  (הרבנות הראשית לישראל' מ נ"אירוח גול� בע 11157/03

 ).11' בעמ") נבו"

לות אחרות שבה� יש בתי די� ובערי% גדו, כי כאשר מדובר בכהונת רב עיר בירושלי%, יצוי� עוד .13

ולפי המסורת הוא מתמנה , ללא צור� במינוי נוס�, דיי�בחירתו הופכת אותו אוטומטית ל, רבניי%

מכוח סעי� , זאת. תפקיד רב השפעה והשלכות על חיי אלפי בני אד%, ראש אבות בתי הדי� בעירכ

רבני� מקומיי� וכ� , אלבני% הראשיי% לישרהר: " הקובע לאמור1955"ו"תשט,  לחוק הדייני4%

"ב"תשי, )אישור מנויי% ( הדי� הרבניי%תיהמכהני% בבתי די� המנויי% בתוספת הראשונה לחוק ב

 ."יהיו דייני% בתוק� תפקיד% ללא מינוי נוס�, 1952

 הדתי של קהילות דתיות �מינויו של אד% לכהונת רב עיר אינו הופ� אותו למנהיגכי , נוסי� עוד .14

, רבני% וגדולי תורה, בישראל קיימי% מנהיגי% דתיי% רבי%. בתחומי עירווחרדיות המצויות 

רב העיר אינו יכול ואינו אמור . המשמשי% כאוטוריטה רוחנית וסמכות הלכתית לקהלי% גדולי%

לרב העיר תפקיד מכריע  .וא� אינו אמור לשמש כשופר% בקרב קהילתו, להתחרות ברבני% אלה

אשר אינ% , א אדיקות% או יחס% למסורת אשר תהאתה, דווקא בקרב בתי% ומשפחות

בימי , רב העיר מופקד על מת� שירותי הדת בשמחות. משתייכי% לקהילה או לזר% דתי מוגדר

בני ,  בני עירולכללרב העיר אמור לשמש כמנהיג רוחני . אבל ובשגרה לכל מי שמעוניי� בקבלת%

 .קרובי% ורחוקי% כאחד, ובני כל הזרמי%, כל העדות

                                                           

סעיפי% (י% חלק מרבני העיר במועצת הרבנות הראשית ובאסיפה הבוחרת רבני% ראשיי% פי החוק מכהנ"על .1
 ). 1980 "%"תש,  לחוק הרבנות הראשית לישראל7" ו4
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 . בולטת חשיבותו, הפורמאליתוסמכותבנוס� על , עמדו הרוחני וההלכתי של רב העירווקא ממד .15

ולאצול מרוחו , אד% האמור לגל% באישיותו את מסורת ישראל סבא, רב העיר הוא רועה רוחני

ידיעתו את נפש בני , אישיותו של רב העיר. מהנהגותיו ומתפיסותיו הדתיות על בני עירו, הטובה

לכל עיר . דת יכולתו להתאי% את הנהגותיו לצרכי צא� מרעיתו ה� המפתח להצלחתוהעיר ומי

,  כ� למשל.ואי� בנמצא נוסחה מדויקת שתבטיח התאמה, וצרכי% שוני%,  פרופיל ייחודי"ועיר

התעוררו מחלוקות רבות אשר הגיעה עד בית משפט נכבד זה בשל בשנת השמיטה האחרונה 

). 7120/07צ "בג" (היתר המכירה"הנפיק תעודות כשרות על פי סירוב% של רבני עיר לפעול ול

 �לעמדת רב העיר המוצע בשאלה זו כמו ג% בשלל שאלות הלכתיות משמעות רבה לבני עירו ומ

כחלק מהלי� , הראוי לאפשר דיו� נאות בעמדות אלה ואת שקילת� על ידי חברי האסיפה הבוחרת

 להבדיל "קיו% בחירות לגופו של רב ולגופו של עניי�יש צור� ב. מאוז� ושוויוני, בחירתי אמיתי

  .  ממינוי על פי שיקולי% ולחצי% פוליטיי%

ההלי� לבחירת רב עיר צרי� , כפי שיפורט להל� וכעולה מערכי היסוד של שיטתנו המשפטית .16

חופשיות , בחירות הוגנותב, הלי� דמוקרטיב, לאפשר לקהילה לבחור את המנהיג המתאי% לה

ללא שליטה פוליטית וללא יצירת מנגנו� שיביא למניפולציות פוליטיות , ת ללא הטיהושוויוניו

  .ויאפשר בחירה שתוצאותיה ידועות מראש

  

 תקנות שירותי הדת והלי� הבחירה הקבוע בה�

" בחירות של רבני עיר"תקנות שירותי הדת הותקנו לפי הסמכה כללית להתקנת תקנות בדבר  .17

   .2לחוק שירותי הדת היהודיי%) 2(15 בסעי� 1שניתנה למשיב 

 .תקנות שירותי הדתלפי נפרט בתמצית את ההלי� לבחירת רבני עיר  .18

 המונה את ששת או ועדת בחירותהבחירות לרבנות עיר מתבצעות על ידי ,  לתקנות7פי תקנה "על .19

 :חמשת החברי% הבאי%

בהתייעצות (תי דת מתמנה על ידי השר לשירו, שהוא שופט או דיי�, יושב ראש ועדת הבחירות •

  ; )ע% ראש הרשות המקומית ובהסכמת הרבני% הראשיי% לישראל

 ;נציג השר מקרב עובדי משרדו •

 ;רב עיר שבחרה מועצת הרבנות הראשית •

 ;שני נציגי הרשות המקומית שבחרה מועצת הרשות המקומית מקרב עובדיה או נבחריה •

  ;  דיה או נבחריהנציג המועצה הדתית שבחרה מועצת המועצה הדתית מקרב עוב •

מספר חברי .  לתקנות8 שהרכבה נקבע בתקנה אסיפה בוחרתהגו� הבוחר את רבני הערי% הוא  .20

 � חברי% בישוב המונה עד 16האסיפה הבוחרת משתנה בהתא% למספר תושבי הישוב ונע בי

 . תושבי201,000% " חברי% ביישוב המונה למעלה מ48 " תושבי% ועד ל50,000

כי ברשות מקומית בה פועלת מועצה מקומית ) ב(8ה הבוחרת נקבע בתקנה באשר להרכב האסיפ .21

 " בידי המועצה הדתית ו25%;  מחברי האסיפה הבוחרת בידי מועצת הרשות המקומית25%ימונו 

ברשות בה לא פועלת מועצה דתית ".  12בידי בתי הכנסת בהתא� להלי� המפורט בתקנה  "50%
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 50%"ו,  בידי השר12.5%, בידי מועצת הרשות המקומית מחברי האסיפה הבוחרת 37.5%ימונו 

 .בידי נציגי בתי הכנסת

או (המועצה הדתית , השליטה על חברי הגו� הבוחר מתחלקת אפוא בי� מועצת הרשות המקומית .22

להל� נסקור את מינוי חברי האסיפה הבוחרת על ידי כל ". בתי הכנסת"ובידי ) השר לענייני דתות

 .  אחד מגופי% אלה

 קובעת כי מועצת הרשות המקומית תקבע את 10 תקנה : נוי נציגי מועצת הרשות המקומיתמי .23

כ� נקבע כי הסיעות . הסיעות שייוצגו באסיפה הבוחרת כמו ג% את מכסת הנציגי% לכל סיעה

 .ק� את יחסי הכוחות במועצת הרשות המקומיתשומבחר נציגיה� ייקבעו באופ� המ

 קובעת כי מועצת המועצה הדתית או השר ימנו 11תקנה : שרמינוי נציגי המועצה הדתית או ה .24

באופ� שיעניק ייצוג לסיעות שלא יוצגו כפי חלק� היחסי או לא , את נציגיה% לאסיפה הבוחרת

 .יוצגו כלל במועצת הרשות המקומית

קביעת בתי הכנסת שנציגיה% ישתתפו באסיפה הבוחרת נמסר לידי : מינוי נציגי בתי הכנסת .25

קובעת ) א(12תקנה . ות והיא הוסמכה א� לקבוע את מספר הנציגי% של כל בית כנסתועדת הבחיר

כ� נקבע . כי על ועדת הבחירות לשק� ככל האפשר את הרכב העדות השונות ברשות המקומית

ובאופ� , כי תינת� קדימות לבתי הכנסת שבה% המספר הגדול ביותר של מתפללי%) ב(12בתקנה 

  .של הרשות המקומיתשיאפשר ייצוג לכלל תחומה 

  

 היעדר הסמכהפגיעה בזכויות היסוד הדמוקרטיות ב

 : לחוק שירותי הדת) א(15בסעי� נקבעה ההסמכה להתקנות התקנות  .26

 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי� תקנות בכל עני� 3שר הדתות"

   –ובי� השאר תקנות בדבר , הנוגע לביצועו

..  

 ישוב שהוא עיריה או ל רב ש�"רב עיר", י� זהלעני; בחירות של רבני עיר) 2(

  "  ;)רב מקומי(מועצה מקומית 

מסודר ותקי� , תכליתו של סעי� זה היא להסמי� את השר לשירותי דת לקבוע הלי� חוקי .27

אלא שלחוק שירותי הדת כמו לכל ,  הספציפית של החוקו זוהי תכלית"לבחירות לתפקיד רב עיר

  : מויות מהעי�ס, ג% תכליות נוספות, חוק אחר

התכליות . אלו ה� התכליות הכלליות של שיטת המשפט"

ובה� זכויות , הכלליות נועדו להג� על ערכי היסוד של המדינה

בפירוש החוק צרי� להתחשב ג� בתכליות . היסוד של האד�

בי� התכלית המיוחדת לבי� , ככל שראוי, הכלליות ולאז�

ל "וחה לילי דנקר זעזבו� המנ 4146/95צ "בג(התכליות הכלליות 

א "וכ� רע,; 787"8 812, 774) 4(ד נב"פמנהל רשות העתיקות ' נ

  .374, 360) 3(ד נה"פישעיהו ' גמזו נ 4905/98
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על ידי בית משפט נכבד  יודגש כי תכליות אלה יושמו בנוגע לנושא הקונקרטי של מינוי רבני עיר 

  .330"329, 309) 2(ד מב"פיפו �ראש עיריית תל אביב' פורז נ 953/87זה במסגרת 

" בחירה" להבדיל מ� המונח "של רבני העיר" בחירות"קב במונח ולחוק שירותי הדת נ) א(15סעי�  .28

כא� .  כומס בחובו את תכליתה הכללית של שיטת המשפט של ישראלבחירותהביטוי ". מינוי"או 

ות לתפקיד על הלי� הבחיר. נפגשות לה� התכליות היהודיות והדמוקרטית של שיטת המשפט

 ג% א% נעשה בבחירה – המשק� את רצו� הציבור " להיות הלי� דמוקרטי "החשוב של רב עיר

על הלי� . על הלי� הבחירות להיות שקו� גלוי ושוויוני. על הלי� הבחירות להיות הוג�. עקיפה

 בחירה דמוקרטית –הבחירות להיות נעדר מניפולציות פוליטיות וממוקד בהשגת תכלית החוק 

ובכלל  על הלי� הבחירות לתאו% לזכויות היסוד . רב עיר המתאי% לקהילתו וזו מתאימה אליושל

הלי� ). 3"472, 462) 4(ד מב"פשר הפני� ' בורשטיי� נ 753/87צ "בג' ר(זאת לזכות לבחור ולהיבחר 

 הותק� –מינוי אשר אינו עולה בקנה אחת ע% תכליתו הכללית של החוק וע% עקרונות היסוד 

  .  סמכות ודינו בטלותבחוסר

  

 :הפגמי� בהרכב האסיפה הבוחרת

ה� נעשות שלא על ידי תושבי העיר כי א% . הבחירות ברב העיר הינ� בחירות עקיפות, כאמור לעיל .29

התקנות עצמ� . על ידי גו� בוחר אשר הרכבו מתיימר לשק� את אוכלוסיית העיר ואת צרכיה

בנוגע לבחירת נציגי בתי כנסת ) ב(12תקנה : פסקאות המתיימרות לשק� תכלית זומשובצות 

בנוגע לנציגי בתי כנסת באופ� המשק� את הרכב ) א(12תקנה ; מכלל תחו% הרשות המקומית

 בנוגע לבחירת נציגי המועצה הדתית באופ� שיעניק ייצוג לסיעות הלא 11תקנה ; העדות השונות

 :ההסדר שאומ3 שונה בתכלית בפועל .מיוצגות

ואת מרכיביה השוני% ממועצת , את צרכיה,  גו� המשק� את אוכלוסיית העיראי� :מועצת העיר .30

בית . אשר נבחרה בבחירות ישירות ויחסיות על ידי תושבי הרשות המקומית, העיר הנבחרת

 לרבות "נבחרי% זוטא זה של הרשות המקומית מוסמ� לקבל החלטות רבות הנוגעות לניהול העיר

מאבדת בכל הנוגע למינוי רב העיר , בר% . דת ולתקציב%החלטות הקשורות במישרי% לשירותי

הוראה . מחברי האסיפה הבוחרת בלבדרבע  השפעתה ומקרבה נבחרי% את השפעתמועצת העיר 

 "הגו� הריבוני המשק� את רצו� תושבי העיר. זו אינה מצמצמת ומדללת את השפעת מועצת העיר

צמצו% זה א� מביא לחוסר שיקו� של .  תופס רבע בלבד מכלל קולות ההצבעה בבחירת רבני עיר

צמצו% נציגי . הרכב מועצת העיר בתו� עשרי% וחמשה האחוזי% השמורי% לה באסיפה הבוחרת

, ייצוג� של סיעות שונות מקרב חברי המועצה"מועצת העיר שיתמנו לגו� הבוחר עשוי להביא לאי

. ע ההלי� הדמוקרטי פעמיי%כ� ייפג. ובה� סיעות יחיד או סיעות בעלות מספר חד ספרתי למשל

 באי מת� ייצוג לסיעות ולקהלי% שוני% מקרב שנית בדילול כוח נבחרי התושבי% וראשית

 200,000 "בעת בחירת רב ראשי בירושלי% שהיא עיר המונה למעלה מ, לש% ההמחשה.  התושבי%

בעוד  " נציגי% בלבד של מועצת העיר12 מתוכ% "  חברי48% "תושבי% תמנה האסיפה הבוחרת

 .4 חברי% בני עשר סיעות שונות31שמועצת העיר מונה 

                                                           
4
 מקומות באסיפה הבוחרת 18בניגוד להוראות התקנות הוקצו לנציגי מועצת העיר , עת העותרתלמיטב ידי 

  . וא� ייצוג זה מהווה ייצוג חסר"בירושלי%
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מועצת המועצה הדתית או " לתקנות הקובעת כי 11על הקושי שמעורר ההסדר תעיד בתקנה  .31

באופ� שיעניק ייצוג לסיעות שלא יוצגו כפי חלק� .. ימנו את נציגיה� לאסיפה הבוחרת, השר

הסדר זה  ". ידי מועצת הרשות המקומיתהיחסי במועצת הרשות המקומית או לא יוצגו כלל על

לית� בידי דרג אי� היגיו� .  מחדד אותוורד לשורשי ההלי� הדמוקרטי אלאאינו מרפא את הפג% הי

פוליטי בעל עמדה פוליטית את ההנחיה ואת הניסיו� להשלי% את האיזו� הפוליטי של נציגי 

כוח% היחסי של נציגי . תקנה זו נעדרת נוסחה ברורה והיא א� חסרת משמעות. מועצת העיר

המועצה הדתית או השר ). א" כ25%( לכוחה של מועצת העיר זהההמועצה הדתית בגו� הבוחר 

ובה בעת לעשות שימוש ביתרת נציגיה% על מנת להשפיע ו לאז� את הרכב נציגי המועצה יוכל

זוהי דוגמא נוספת לחוסר השקיפות שבתקנות ולאפשרויות . הגו� הבוחר" צבע"ולקבוע את אופי ו

 . הרבות של מניפולציות פוליטיות פסולות הפוגעות באופיי� הדמוקרטי של הבחירות

רבע מחברי האסיפה מתמני% על ידי המועצה , על פי התקנות :השרנציגי המועצה הדתית או  .32

 מחברי האסיפה הבוחרת בידי מועצת 37.5% וברשות בה לא פועלת מועצה דתית ימונו –הדתית 

 .  בידי השר12.5% "ו, הרשות המקומית

כוחה של המועצה הדתית בבחירת רב עיר זהה לכוחה של מועצת העיר א� שהמועצה הדתית היא  .33

 ). 10%(והרבנות המקומית ) 45%(הרשות המקומית ) 45%( על ידי השר לשירותי דת ממונה גו�

הקניית כוח כה רב למועצה הדתית בבחירת רב עיר פסולה ומנוגדת לעקרונות דמוקרטיי%  .34

אינו יכול להיות בעל כוח כה רב וכה מכריע ,  להבדיל מגו� נבחרממונהגו� , בכל הכבוד. בסיסיי%

 .  מצב העומד בסתירה לעקרו� הדמוקרטי הבסיסיזהו. בבחירות

נציגי המועצה הדתית הינ% נציגי% שמונו על ידי השר או . המדובר בעיוות של ההלי� הדמוקרטי .35

 זהו כר פורה למניפולציות פוליטיות "על ידי הקואליציה העירונית או על ידי הרבנות המקומית

 וזוהי פגיעה בזכות "תחייבי% מהלי� הבחירותלשוויוניות וליחסיות המ, העומד בסתירה לשקיפות

 " כגו� ש–אי� לכחד כי למועצה הדתית  .הבחירה של כלל התושבי% ובאושיות המשטר הדמוקרטי

אוריינטציה זו עומדת בניגוד .  אוריינטציה פוליטית מובהקת"י שר מחבריו ממונה על יד45%

זיקה פוליטית . ות וקהילות העירסיע, לתכלית הלי� הבחירות אשר אמור לשק� את כלל תושבי

 .ש ולשבש את ההלי� הדמוקרטי עצמו ולא אמורה לשמ"הבחירותהלי� היא תוצאה של 

, "בתי הכנסת" התקנות הכניסו למשוואת הבחירות גור% נוס� עלו% ועמו% בדמות :בתי הכנסת .36

בדבר חקיקה או /כוחו של גור% זה שאינו מוגדר בתקנות ו. לו  השפעה מכרעת על הלי� הבחירות

 מחברי הגו� 50% . נבחרי תושבי העיר"אחר כפול מכוח% של נציגי מועצת הרשות המקומית

 נקבעי% "בתי הכנסת שנציגיה% ישתתפו באסיפה הבוחרת". בתי הכנסת"הבוחר מתמני% על ידי 

 . על ידי וועדת הבחירות

יה לבאי בתי מסתתרת עמדה ערכית ולפ" בתי הכנסת"מאחורי מת� כוח הבחירה ל, ראשית .37

לא נקבעה זו עמדה . הכנסת זכות בחירה כפולה מאשר לתושבי העיר שאינ% בי� באי בתי הכנסת

 . בחקיקה כי א% על ידי השר לשירותי דת

היא פוגעת בזכות הבחירה של בני העיר אשר אינ% מתפללי% רשומי% . עמדה זו אינה דמוקרטית .38

דווקא בני העיר . חירה של באי בית הכנסתומעצימה מאיד� את זכות הב, בקהילה זו או אחרת

 . אשר לש% קבלת שירותי דת יזקקו לשירותי רב העיר ה% המודרי% מהלי� בחירתו

אמות .  פוגע בעקרונות יסוד ובזכות לבחור ולהיבחרתוכ� ההסדר בנוגע לבתי הכנסת, שנית .39

 : ה� כדלקמ� לקביעת בתי הכנסת שנציגיה% יכללו באסיפה הבוחרת12בעו בתקנה המידה שנק
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ועדת הבחירות תקבע את בתי הכנסת שנציגיה�   ) א("

את , ככל האפשר, באופ� שישק� ,ישתתפו באסיפה הבוחרת

תקבע ועדת , כמו כ�; הרכב העדות השונות ברשות המקומית

  .הבחירות את מספר הנציגי� של כל בית כנסת כאמור

ועדת הבחירות , )א(בלי לגרוע מתקנת משנה   )ב(  

, שנציגיה� יהיו חברי� באסיפה הבוחרת,  בתי הכנסתתקבע את

 באופ� שתינת� קדימות לבתי כנסת שבה� המספר הגדול ביותר

לכלל תחומה , ככל האפשר, ובאופ� שיאפשר ייצוג, של מתפללי�

תנאי לקביעת בית כנסת הוא שבית ; של הרשות המקומית

  ".��1980"התש, הכנסת הוא עמותה לפי חוק העמותות

את מספר הנציגי% של כל חירות מוסמכת אפוא לקבוע את בתי הכנסת שישתתפו בהלי� וועדת הב .40

 .  ברשות המקומית"עדות"את הרכב הבבחירת בתי הכנסת לשק� והיא הונחתה , בית כנסת

שמא ? "עדות"מה� אות� . נתו� לשיקול דעת ועדת הבחירותההוא מונח עמו% " עדות"המונח  .41

 לפי מדרג "עדות"שמא ? )ב"וכיו; תימני%; עדות המזרח; ספרד, זיוצאי אשכנ( לפי מוצא "עדות"

 "עדות"שמא ? )שוויוניות; ניאו אורתודוקסיות; דתיות לאומיות; קהילות חרדיות(אורתודוקסי 

לפי קבוצות בתו� היהדות " עדות" שמא )רפורמי; מסורתי; אורתודוקסי (לפי זרמי% ביהדות 

  ?")מתנגדי%"לות קהי; קהילות חסידיות שונות(החרדית 

 זהו מונח רחב מדי ועמו% מדי ומכא� שג% נוח למניפולציות וליציקת תוכ� אישי על פי שיקול דעת .42

 כפי שיבואר להל� לשר לשירותי דת תפקיד וכוח מכריע .ותפיסתה הערכית של ועדת הבחירות

 . וא� כא� יש פתח לעיוות ההלי� הדמוקרטי"במינוי ועדת הבחירות

המשק� לפי מפתח יחסי בחירות  דהיינו " דה לבחור בתי כנסת על פי מפתח עדותמחד נדרשת הוע .43

לבחור בבתי כנסת על פי ייצוג ) ב(12בתקנה מאיד� היא נדרשת . את כלל הזרמי% באוכלוסיה

מציבה בפני ועדת הבחירות שני הוראה זו  .")לכלל תחומה של הרשות המקומית("מקומי 

כ� באה ההוראה בדבר מת� עדיפות לבתי כנסת שמספר א% לא די בו "קריטריוני% סותרי%

כ� למשל בחירת נציגי% מקרב בית . המתפללי% בה% הוא הגדול ביותר וזורעת מבוכה נוספת

 –כנסת חרדי שמספר המתפללי% בו גדול ביותר בתו� אזור המשופע במנייני% דתיי% לאומיי% 

 .  וכ� להיפ�,צבע מסוי% בניגוד למציאות הקיימת בוביצבע את האזור 

; ללא קריטריוני%, מת� עדיפות לבתי כנסת גדולי%;  ללא קריטריוני%, חלוקת העיר לאזורי משנה .44

המדובר . הינ% מתכו� בטוח למניפולציות פוליטיות" עדות"ומת� הנחיה כוללת למת� ייצוג לכלל ה

 .בהלי� לא תקי� ולא דמוקרטי, בכל הכבוד

חירות ודרכי בחירתה כפי שנקבעו בתקנות פגומי%  א� הרכבה של ועדת הב:ועדת הבחירות .45

 .ולקויי%

 בידי ועדת הבחירות כוח רב מעל ומעבר לסמכויות הרחבות כשלעצמ� של ניהול וכזיתקנות רה .46

 . הלי� הבחירות

קובעת את בתי הכנסת שנציגיה% ישתתפו באסיפה הבוחרת עד לרמת מספר ת הבחירות ועד .47

הקניית .  מחברי הגו� הבוחר50% ובדר� זו שולטת על מינוי )12תקנה (הנציגי% של כל בית כנסת 

 . חסרת תקדי%היא כוח כה רב לבחירת מחצית חברי הגו� הבוחר לוועדת הבחירות 
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, ר הועדה"השר ממנה את יו. התקנות יוצרות כר להכוונת פעילות ועדת הבחירות על ידי השר .48

 ג% נציג מועצת המועצה הדתית אשר בוועדה מכה�. ובנוס� לשר נציג אישי מקרב חברי הוועדה

 "א"תשל, ]נוסח משולב[ לחוק שירותי הדת היהודיי% 3סעי� ( מחבריה מונו על ידי השר 45%

חברי% בוועדה ג% רב עיר , בנוס� על הנציגי% הממוני% במישרי� או בעקיפי� בידי השר). 1971

ינוי נציג אישי של השר למ,  בר%.הראשית ושני נציגי הרשות המקומיתשבחרה מועצת הרבנות 

ר הועדה ועל מינוי נציג המועצה הדתית אי� א� ורע בהליכי בחירות "כמו ג% להשפעתו על מינוי יו

וזו בתוספת סמכויותיה הנרחבות של הוועדה בקביעת , שוני% הקבועי% בדברי חקיקה שוני%

 . מעניקי% לשר עוצמה ויכולת השפעה מכרעת על ההלי�"  מחברי הגו� הבוחר50%

בהתא% (ועדת הבחירות לביצוע הבחירות של הרבני% הראשיי% לישראל מונה , לש% ההשוואה .49

 מה% שניי% שתבחר ,חמשה חברי%) 1980 "%"תש, לחוק הרבנות הראשית לישראל) א(11לסעי� 

ר ועדת הבחירות מתמנה כאחד בידי השר "יו. ושניי% שתבחר מועצת הרבנות הראשית, הממשלה

 כא� ניתנת ,באישור הממשלה ואפילו בנקודה זו בולטת ההנגדה לתקנות דנ�והרבני% הראשיי% ו

 ובמקרה של מחלוקת הוא נדרש להשיג הסכמה של אחד לשר זכות למינוי יושב ראש הוועדה

 .  מקרב הרבני% הראשיי%

השוואת מינוי ועדת הבחירות דנ� למינויה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מגלה עד כמה  .50

הרכב חברי . ת לכנסתונות מההלי� הדמוקרטי בטהרתו כפי שבא לידי ביטוי בבחירהתרחקו התק

,  חברי הכנסת"ועדת הבחירות המרכזית נקבע לפי מפתח קבוע ומוגדר בחוק מבי� נציגי הציבור

והכול כאמור בסעיפי% , ר ועדת הבחירות המרכזית הוא שופט הנבחר על ידי חבריו השופטי%"יו

 .1969"ט"תשכ, ]נוסח משולב[ות לכנסת  לחוק הבחיר17 " ו16

ההלי� לבחירת רבני עיר הקבוע בתקנו� הינו ג% הלי� מפלה שבו נית� :  בי� המיני�פגיעה בשוויו� .51

ראש עיריית ' פורז נ 953/87צ "וזאת בניגוד לפסק דינו של בית משפט זה בבג, לנשי% ייצוג חסר

וכיחה כי לנשי% ייצוג מזערי א% בכלל מציאות מהלמרבה הצער . 309) 2(ד מב"פיפו �תל אביב

 �' שקדיאל נ 153/87צ "בג: למשל(בקרב המועצות הדתיות חר� פסיקת בית המשפט העליו� בנדו

 "טלות חלק בהנהגת מרבית בתי הכנסתנשי% א� אינ� נו. )221) 2(ד מב"פהשר לענייני דתות 

לא היה ייצוג , ידיעת העותרת למיטב ,כ� למשל. ומכא� כי ייצוג% באסיפות הבוחרות חסר ביותר

אלפי , אור עקיבא, בערי% אשדוד, נשי באסיפות הבוחרות רבני עיר שכונסו בשני% האחרונות

הפלייה זו מהווה פגיעה בשוויו� ובזכות לבחור והיא נובעת במישרי� ממבנה . מנשה וקריית אתא

 .האסיפה הבוחרת שקבעו התקנות

בקובעו , ההסמכה שנקבעה בחוק המשנה חרג מ� המסקנה לאור האמור לעיל היא כי מחוקק .52

ההסמכה בחוק שירותי הדת , כאמור. הלי� פגו� ולקוי החותר תחת זכויות היסוד הדמוקרטיות

זוהי הסמכה כללית א� היא אינה " בחירות של רבני עיר"הינה הסמכה להתקנת תקנות בדבר 

ציגי ציבור אותנטיי% בהלי� והיעדר נ, על העמימותכומסת הסמכה לפגיעה ברעיו� הדמוקרטי 

 . תו� הדרת  מגזרי% נרחבי% מקרב תושבי העיר, הבחירות

 הקניית " על צמצו% כוח% היחסי של חברי מועצת העיר"ההלי� שנקבע בתקנות העותרת תטע� כי  .53

 להלי� הבחירה" בתי הכנסת"כוח לחברי המועצה הדתית או לממוני% על ידי השר והכנסת 

 בזכות "תות חוקתייופוגע בזכו "  אשר חבריה נבחרי% בהשפעת השרבאמצעות ועדת בחירות

שהרי סיכוייו של מועמד לתפקיד רב עיר אשר אינו מקושר ע% דרגי% (לבחור ובזכות להיבחר 

 8סעי� ( מבלי לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה ,ובשוויו�, בהלי� הדמוקרטי) פוליטיי% שואפי% לאפס
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הראשו� תקנות לא מתקיי% בתטע� העותרת כי תר פירוט בי). לחוק יסוד כבוד האד% וחירותו

". בחוק או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"דהיינו שהפגיעה תהיה , בפסקת ההגבלה

עות הענקת מעמד עוד� לפגיעה בהלי� הבחירות באמצחוק שירותי הדת אי� כל הסמכה בהוראות 

ולגו� עלו% ולא , ובמיוחד לגופי% ממוני% פוליטית, לגופי% שאינ% משקפי% את תושבי העיר

ככל שיש הסמכה כזו הרי שעל פרשנותה להיות  לחילופי� בלבד ו".בתי הכנסת"מוגדר בדמות 

כבד  לעניי� זה נפנה את בית המשפט הנ"מצומצמת ביותר לאור חשיבותה של הזכות החוקתית

 וזאת ה� "")נבו"מאגר  (היוע, המשפטי לממשלה' מ נ"המפקד הלאומי בע 10203/03צ "לבג

בנוגע לעצ% הצור� בהסמכה מפורשת לש% שלילת זכות חוקתית ) השופטת נאור' כב(לדעת הרוב 

פיסקה (הנשיאה ' וה� לדעת המיעוט של כב)  לפסק דינ306 " ו18פיסקאות (מוגנת בחקיקת משנה 

 בנוגע לאי דיות הסמכה כללית לש% שלילת זכויות חוקתיות "חיותהשופטת ' וכב) דינ6 לפסק 14

 א� "  החוק מקנה לשר את הסמכות לקבוע תקנות לש% עריכת בחירות,בענייננו. ) לפסק דינ26(

 .לא לפגיעה בהלי� הדמוקרטי ובזכויות היסוד של תושבי העיר

 

 : עות תקנת משנההתקנות קובעות הסדר ראשוני באמצ, לחילופי�

  ,כידוע .54

 � "הסדרי� ראשוניי�"בחוקי� , הכנסת היא המוסמכת לקבוע"

המידה �הסדרי� הקובעי� את הנורמות העיקריות ואת אמות

, על דר� העיקרו�,  בעוד אשר הממשלה מוסמכת� להפעלת�

. בלבד" הסדרי� משניי� "� לקבוע בתקנות למיניה� ובמעשי�

הסדרי� " מוסמכות לקבוע אי� הממשלה ובנותיה: ובלשו� אחר

צ "בג ("מכוחו של חוק הכנסת, פי המחוקק� אלא על" ראשוניי�

טר% (ראש ממשלת ישראל ' ועדת המעקב העליונה נ 11163/03

  . ) לפסק הדי�28פיסקה ) פורס%

  

ריכוז סמכויות בידי אד� יחיד או בידי קבוצת אנשי� "הבחנה זו נועדה למניעת 

  ).29פיסקה , ש%" (ני שרירות השלטו� והמנהלולהגנה על הפרט מפ, מצומצמת

  

כי מקו� , כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע"

מ� הראוי הוא , שפעולת שלטו� מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל

כי המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות המונחות ביסוד 

הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או 

יותר קובע הכלל " טכנית"בלשו� . ה הוראת המינהלנעשת

הקובעי� את המדיניות " הסדרי� ראשוניי�"כי , הבסיסי

 צריכי� להיקבע בחוק של �הכללית ואת העקרונות המנחי�

ואילו התקנות או הוראות המינהל צריכות לקבוע א� , הכנסת

, שר הביטחו�'  רובינשטיי� נ33267/97 "בג" (הסדרי� משניי�"

  ).502, 481) 5( נבד"פ
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מפני  , ראשית. הלי� הבחירות הקבוע בתקנות הינו בגדר הסדר ראשוני להבדיל מהסדר משני .55

 מחברי 75%): להבדיל מהלי� לבחירת רב עיר( רב עיר למינוישמחוקק המשנה התקי� הלי� 

 הינ% גורמי% ממוני% ולא נציגי ציבור) נציגי המועצה הדתית ובתי הכנסת(האסיפה הבוחרת 

 משתנה עלו% ולא –" בתי הכנסת"מפני שמחוקק המשנה קבע בחירה באמצעות , שנית. אותנטיי%

" בתי הכנסת"מאחורי מת� כוח הבחירה ל, שלישית. מוגדר אשר אינו נזכר בחקיקה הראשית

מסתתרת עמדה ערכית ולפיה לבאי בתי הכנסת זכות בחירה כפולה מאשר לתושבי העיר שאינ% 

עמדה זו מדירה את . זוהי עמדתו הערכית של מתקי� התקנות, בכל הכבוד. בי� באי בתי הכנסת

תושבי העיר המסורתיי% או החילוניי% או את תושבי העיר שאינ% משתייכי% לבית כנסת 

הכרעה ערכית שכזאת אינה חוקתית ג% לו הייתה מתקבלת . ומקטינה את ייצוג% בהלי� הבחירה

 .בצאתה תחת ידי מחוקק המשנה ולמצער אי� לה תוק� "על ידי המחוקק

  

היעדר ההסמכה  בתו% הדיו� בטענות :השוואה להלי� בחירת הרבני� הראשיי� לישראל .56

התקנות דנ� להלי� לבחירת רבני% ראשיי% עמוד על ההבדלי% בי�  נבקש ל,וההסדר הראשוני

 . 1980 " %"תש, לישראל אשר נקבע בחקיקה ראשית במסגרת חוק הרבנות הראשית לישראל

 נציגי 70 " רבני% ו80 חברי% מתוכ% 150 " אסיפה הבוחרת רבני% ראשיי% לישראל מורכבת מה .57

 – רבני% אזוריי% 54 נמני% הרבני% 80על ).  לחוק הרבנות הראשית לישראל8" ו7סעיפי% (ציבור 

 רבני% 10 "ו, רבני% צבאיי%, דייני%,  וכ� רבני שכונות"שה% רבני% הנבחרי% בהלי� של בחירות

 נמצא כי הרבני% הנמני% על הגו� הבוחר הינ% ברוב% המכריע רבני% "ו הרבני% הראשיי%שימנ

 . נבחרי ציבור

, שרי% וחברי כנסת;  ראשי רשויות מקומיות" נציגי הציבור הינ% נבחרי ציבור70 מקרב 42 .58

 .  טעוני% את אישור הממשלה–לחוק ) 8(8 אנשי הציבור שממנה השר לפי סעי� 10, ובנוס�

 ומשק� בחירה "ראשיתהאסיפה הבוחרת לבחירת רבני% ראשיי% נקבע אפוא בחקיקה הרכב  .59

עקיפה של רבני% ראשיי% על ידי גו� שמרביתו מורכבת מאישי% נבחרי% המייצגי% את רצו� כלל 

 הרי שהוא שונה לאי� ערו� מ� התקנות "תהא הביקורת על הסדר זה אשר תהא. אזרחי המדינה

� .כבוד לעמוד שאינ� יכולות בכל ה"דנ

  

  :אינו סביר באופ� קיצוני ואינו מידתי" בתי הכנסת"ההסדר בנוגע ל, לחילופי�

העותרת תוסי� ותטע� כי ההסדר שנקבע בתקנות אינו סביר באופ� קיצוני וא� אינו הוג� ואינו  .60

כוח רב מדי  אשר דווקא משו% כ� הוא מעניק , נעדר נוסחה,המדובר בהסדר עמו%: מידתי

כלל תחומה "ייצוג ל; "הרכב העדות"שיקו� : בתקנות נקבעו שיקולי% כלליי%. ירותלוועדת הבח

 קובעות הוראות אינ�התקנות , מנגד. ומת� עדיפות לבתי כנסת גדולי%" של הרשות המקומית

ואת הקריטריוני% לבחירת בתי , בנוגע למסד הנתוני% שעל בסיסו ייקבעו בתי הכנסת הנבחרי%

ל העיר בה מקרב אזור גיאוגרפי ש. התוצאה היא פרדוקסאלית .פיתהכנסת ולחלוקה הגיאוגר

 וזאת א� א% קיימי% מספר בתי כנסת ,יבחר בית הכנסת הגדול ביותרי ,פועלי% מספר בתי כנסת

כ� ייצבע כל אזור בצבע . שמספר המתפללי% בה% עולה על מספר מתפללי בית הכנסת הנבחר

רשאית , כ�"כמו. זהו פתח למניפולציות אינסופיות. העדתי והמגזרי של בית הכנסת הגדול בו

לבחור , וועדת הבחירות לחלק את העיר מבחינה גיאוגרפית לאזורי% שוני% ולמגזרי% שוני%

 "מקרב% את בית הכנסת הגדול ולהשפיע על אופי הקהילות והנציגי% שיכהנו באסיפה הבוחרת
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 "ייחסות לקהילות ניאו אורתודוקסיותהתקנות א� אינ� מת. ג% זהו פתח למניפולציות אינסופיות

 .קונסרבטיביות ורפורמיות המתקיימות במרחב

סבירות משמעותה שקילת כל  ",כידוע. התוצאה היא כי התקנות לוקות בחוסר סבירות קיצונית .61

היוע, המשפטי ' גנור נ 935/89צ "בג(" השיקולי% הרלבנטיי% ומת� משקל ראוי לשיקולי% אלה

סבירות היא לעול% פועל יוצא של  ":סבירות משמעה איזו� נאות ).513, 485) 2(ד מד"פלממשלה 

מושג הסבירות . הגורמי% הרלבנטיי% ושל המשקל הראוי שיש לית� לה% ביחסיה% הפנימיי%

המכירה בקיומ% של מספר שיקולי% ראויי% והמבקשת לאז� ביניה% , מניח תפיסה פלוראליסטית

 .)514, ש�(" נימיי% שביניה%ליחסי% הפ" ראוי"על ידי מת� משקל 

 עד כי וודאי , הליקויי% שבתקנות ובהלי� שנקבע בה% ה% כה מהותיי% וכה קיצוניי%בענייננו .62

ב העיר רלמצער ראה מתקי� התקנות את הלי� הבחירות ל. לו כל השיקולי% הרלבנטיי%קשלא נש

 " כגו� שקיפותכהלי� מינוי ולא כהלי� בחירה אשר אמור לשק� בתוכו עקרונות דמוקרטיי%

 . ושיוויוניות"ייצוגיות

  :בדרישת המידתיותלעמוד , על הפגיעה בזכות חוקתית, כידוע: מידתיות .63

כי החלטה שלטונית היא כדי� , העילה בדבר מידתיות קובעת"

לש� הגשמת התכלית , רק א� האמצעי השלטוני אשר ננקט

עילת . ולא מעבר לנדרש, הוא במידה הראויה, השלטונית

יות מתרכזת אפוא ביחס שבי� התכלית לבי� האמצעי� המידת

היא בוחנת א� האמצעי� שנקט השלטו� לש� ... להגשמתה

הגשמת התכלית הראויה עומדי� ביחס ראוי למטרה שאותה 

עילת המידתיות קובעת כי האמצעי� . מבקשי� להגשי�

ולא למה , השלטוניי� צריכי� להתאי� להגשמת המטרה

'  ב� עטייה נ3477/95צ "בג(" מטרהשנדרש לש� הגשמתה של ה

  ).10, 1) 5(ד מט"פשר החינו� 

התכלית והמטרה של בחירת רב עיר אינה מצדיקה את קיומו של הלי� בחירה הפוגע בעקרונות  .64

 .היסודות של השיטה הדמוקרטית כמפורט לעיל

  

 אי� מדובר בעניי� תיאורטי. ד

ית ומאיימי% לעשות כ� בכל עת בו ה% פשטו צורה מעש. הפגמי% בתקנות אינ% תיאורטיי% .65

 .ייבחרו רבני% על פי התקנות

על מנת להמחיש את הליקויי% שנפלו בתקנות ואת השפעת% בפועל על ההליכי% לבחירת רבני  .66

עיריית ירושלי% כנגד ראש נפנה את בית המשפט הנכבד לטענות העובדתיות שנכללו בעתירת , עיר

 �ועדת הבחירות ' נ' ראש עיריית ירושלי� ואח 5659/10צ "בבג) ושניי% נוספי%(המשיבי% דנ

  .'לבחירת רבני העיר ירושלי� ואח

 :העירייה את הטענות העובדתיות הבאותראש בי� יתר טענותיה העלה  .67

מועמד לרב העיר  מונה יועצו האישי של השר וקרוב משפחתו של עוזר מרכז ועדת הבחירותל  .א

   ). הבחירותבעקבות העתירה הוחל� מרכז ועדת (ירושלי%
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נבחרו בתי ; גיבשה רשימת בתי כנסת בניגוד לנתוני בתי הכנסת שנאספו בפועלועדת הבחירות   .ב

נבחרו בתי כנסת שלגביה% לא ; כנסת תו� כדי ייחוס מאות ואלפי מתפללי% שאינ% קיימי%

 .;נאספו כלל נתוני%

 .תי הכנסתנתגלו ליקויי% חמורי% באיסו� הנתוני% והתצהירי% שעל בסיסי% נקבעו ב  .ג

 : ועדת הבחירות פילחה את התושבי% ואת בתי הכנסת שבכל אזור גיאוגרפי לשתי קבוצות  .ד

כאשר על .  מאיד� ותושבי� ובתי כנסת בעלי צביו� כללי, תושבי� ובתי כנסת חרדי� מחד

 !מסורתיי% ודתיי% לאומיי%, דהיינו תושבי% חילוני%: הקבוצה הכללית נמנו יחדיו

אוגרפיי% קבעה ועדת הבחירות באופ� שרירותי ייצוג לשלושה בתי י% הג האזורי21 " מעבר ל  .ה

 .הכנסת מתוכ% שניי% של חסידויות גור ובעלז

בתגובתה המקדמית לעתירה ציי� השר באמצעות פרקליטות המדינה כי הוחלט על הלי� חדש  .68

יונל הראצ"לגו� ההסדר טענו המשיבי% כי . לבחירת בתי הכנסת אשר ישתתפו בהלי� הבחירות

ייצוג תפללי בתי הכנסת בעיר הוא שיש להעניק לציבור מ..הבוחרת שעומד בבסיס הרכב האסיפה 

יבור צוזאת כיוו� שמטבע הדברי% ... על פני הייצוג שנית� לכל תשובי העיר היהודיי%עוד� 

ההדגשה ;  לתגובה63סעי� " (המתפללי% נזקק יותר לשירותי דת בכלל ולשירותי רב העיר בפרטי

א% תתקבל עמדת " לתגובת% כי 66המשיבי% לאותה עתירה הוסיפו וטענו בסעי� ). פההוס

העותרי% לפיה בבחירת בתי הכנסת יש להתייחס א� ורק לצביו� הכללי של תושבי המנהל העירוני 

ולא לאוכלוסיית המתפללי% בבתי הכנסת שבאותו מנהל הרי שיהיה בכ� כדי לייתר את , המסוי%

בעקבות .הנה כי כ� עמדת השר א� מחדדת וממקדת עתירה זו..". הכנסתהצור� בנציגי בתי 

ביטול החלטות ; בתשובת השר בדבר העברת עוזר השר מתפקידו כמרכז ועדת הבחירותהאמור 

עוד יצוי� העותרת עצמה עתרה לבית . נמחקה בהסכמה העתירה ;2קונקרטיות של המשיבה 

עמותת נאמני תורה ועבודה  7613/09צ "בג( 2משפט נכבד זה בגי� החלטות שקיבלה המשיבה 

 צוי� כי החלטות 1ובתגובת המשיב , )'ועדת הבחירות לבחירת רבני העיר ירושלי� ואח' נ' ואח

הנה כי כ� בהתנהלות המשיבה . ומשכ� מחק בית המשפט את העתירה, אלו אינ� אקטואליות עוד

נות ושל ההלי� הלקוי לבחירות רבני  כבר נפלו בעבר פגמי% חמורי% ואלו ה% פועל יוצא של התק2

 .עיר

א� עמד בתגובתו לעתירה , השר ביקש אפוא לתק� את הפגמי% הקונקרטיי% שנפלו בתהלי� .69

על המתווה הקבוע בתקנות על הפגמי% ) ולאחר מכ� נמל� בדעתו ושוב חזר בו(הקודמת 

 .האינהרנטיי% הקבועי% בו ועל הפגיעה בזכויות ובערכי היסוד בו

ופסק דינו של בית המשפט ;  תגובת המשיבי� לה;5659/10צ "ירת עיריית ירושלי� בבגהעתקי עת •

 . לעתירה זו' ד�ו ' ג,'נספחי� במצורפי� כהנכבד 

 . לעתירה זו'נספח ה מצור� כ7613/09צ "העתק פסק דינו של בית המשפט הנכבד בבג •

ירה זולת להביא שאלה משהתחדשו הליכי הבחירות לרב עיר בירושלי% שוב לא נותרה לעותרת בר .70

עקרונית היורדת עד לעקרונות היסוד של שיטתנו המשפט להכרעתו של בית משפט נכבד , חשובה

 .זה

  

  



 
16

  סיכו�. ה

להיעתר לעתירה כמפורט ברישא לה ולית� את   זו מבקש בזאת בית המשפט הנכבדבעתירה האמור לאור .71

 .הסעדי% המבוקשי% ש%

72. � .כדי� מ" בצירו� מעד" עוט" בהוצאות משפט ובשכי%המשיב הנכבד לחייב את המשפט מתבקש בית כ

 .  שמואל שטח מר, ל העותרת"נכמ של ו אליה תצהיר�מצור בעתירה לתמיכה .73

  . ומ� הצדק לקבל את העתירההדי� מ�

  א"תשע' ב אדר ב"כ, היו�

28.3.2011  

    

______________ 

 ד"עו, אס� בנמל�

 ת העותרכ"ב

  

 

 

  
  

  
      

  
   


