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 המשיבים

 "ידיד בית המשפט"בקשה לצירוף המבקשת לעתירה כ

 
תרת ולאפשר לה להשמיע בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לצרף את המבקשת לעתירה שבכו

 .את עמדתה בעתירה למתן צו על תנאי ובעתירה למתן צו ביניים

שהוגשה ביום )הואיל ולמבקשת נודע הן על הגשת העתירה  בסמוך למועד הדיוןבקשה זו מוגשת 

עוד יצויין כי המבקשת עיינה תחילה . לפני ימים אחדיםאך ( 65.7.56)והן על מועד הדיון ( 86.7.56

ליטה על הגשת בקשתה זו בתגובות המקדמיות שהוגשו אתמול בידי המשיבים בעתירה בטרם הח

 .שבכותרת



 2 

 

 :בקשהואלו פרטי ונימוקי ה

 

 על המבקשת .א

היא תנועה ציונית דתית השואפת לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה  מבקשתה .5

דמוקרטי -אופייה היהודיולמען עיצוב , והצדק, השוויון, למען קידום הסובלנות, הכללית בישראל

, ליצירת תרבות דתית פתוחה, פועלת מתוך מחויבות להלכההעותרת  .של החברה הישראלית

 .המעודדת שיח הלכתי אמיץ שמתמודד עם אתגרי הזמן

 31125/2צ "בג .ב

כאן ד 5ב ישכנגד המ (8062155צ "בג)בבית משפט נכבד זה תלויה ועומדת עתירתה של המבקשת  .8

 .והועדה לבחירת רבני עיר בירושלים( השר לשירותי דת)

אשר הורה  ,5.52.55ביום , צו על תנאי, יצא מלפני בית המשפט הנכבד, ל"בגדרי העתירה הנ .6

 :ל להתייצב וליתן טעם"הנלמשיבים 

בחירות ) ות שירותי הדת היהודייםתקנל 11-7מדוע לא יבוטלו תקנות  .א

פגיעתן בשיטה , מחמת התקנתן בחוסר סמכות 2227-ז"תשס( רבני עיר

הדמוקרטית ובזכויות וערכי היסוד של מדינת ישראל ובכלל זאת בזכות 

ומחמת היותן נגועות בחוסר סבירות קיצונית , לבחור ולהיבחר ובשוויון

 או לחילופין3ובנוסף ו; ובחוסר מידתיות

ל באופן שיבטיח כי בחירת רבני ערים "וע לא יתוקנו התקנות הנמד .ב

בישראל תעשה בדרך שקופה ושוויונית על פי קריטריונים ברורים 

ושוויוניים כך שיינתן ביטוי הולם להרכב האוכלוסייה המתגוררת בכל 

ובאופן שימנע , עיר למרכיביה השונים לרבות ביטוי וייצוג הולם לנשים

 . בהן על ידי גורם זה או אחר עשיית שימוש לרעה

 :צוין כי, לצו מוחלט בעקבות הדיון בעתירה 52.7.58בהחלטת בית המשפט הנכבד שניתנה ביום  .0

באשר לצורך בהרחבת , דומה כי גם בטענות העותרים יש ממש"

בפרט מקום שהמימון הוא , מעורבותם בבחירה של ציבורים רחבים יותר

רב העיר ומדיניותו תיתכן השפעה על כל וכיון שלזהות , מכספי כל הציבור

הדבר (. לדוגמה בהתויית מדיניות כשרות לבעלי עסקים)חלקי הציבור 

משקף גם שאיפה לעירוב ציבור רחב בהחלטות הנוגעות למוסדות שירותי 

 ".הדת

לבחון אפשרות של שינוי " :ל"הורה בית המשפט הנכבד למשיבים בעתירה הנבאותה החלטה  .5

 ".י האספה הבוחרת באופן שיתן יתר משקל לציבור הכלליהאיזון בין חבר

לבית המשפט הנכבד כי , יעקב מרגי, תחילה השר הקודם לשירותי דתבעקבות החלטה זו הודיע  .5

הודיעו , הבחירותלאחר בעקבות כינונה של ממשלה חדשה  .אין בדעתו לשנות את התקנות

הרב אלי בן דהן , ניו של סגן השר החדשכי הנושא מצוי בפ, 82.5.56המשיבים לבית המשפט ביום 

 ' למיטב ידיעת המבקשת אכן יושב בימים הללו כב. גייהוכי הוא זקוק לזמן מה נוסף ללימוד הסו

 .על המדוכה בנוגע לתקנות נשוא עתירת המבקשת סגן השר

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שירותי%20הדת%20היהודיים
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כי בשים לב הוסיפו המשיבים והודיעו לבית המשפט הנכבד  82.5.56בהודעת המדינה מיום  .7

 : 5.5525' ולהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס, ת הקרבות לרשויות המקומיותלבחירו

בהמשך להחלטה על הקפאת ההליכים לבחירת רבני עיר עת החלה "

נמשכת ההחלטה על הקפאת הליכים , תקופת הבחירות הכלליות לכנסת

בכל היישובים , לנוכח תקופת הבחירות לרשויות המקומיות, אלה גם כעת

כפי שצוין במסגרת , עם זאת. לים ובכלל זה בירושליםבהם הם מתנה

הוחלט להמשיך בהליכי הבחירה , ההודעה הקודמת מטעם המשיבים

וזאת בהתאם לקריטריונים המפורטים , במקרים חריגים ומתאימים בלבד

בהנחיית היועץ המשפט לממשלה ובתיאום עם לשכת המשנה ליועץ 

 ".המשפטי לממשלה

 

 נספחאמצורף לבקשה זו כ( ללא צרופות) 25/2311צ "העתק העתירה בבג. 

 בנספח מצורף לבקשה זו כ 25/2311צ "העתק צו על תנאי שניתן במסגרת בג. 

  נספח גמצורף לבקשה זו כ /22.4.1העתק הודעת המדינה מיום. 

 

 הטעמים לצירוף המבקשת כידיד בית המשפט לעתירה דנן .ג

ת המבקשת המשיכו עתירות הנוגעות במהלך תקופה בת למעלה משנתיים שלאחר הגשת עתיר .2

הגם . להגיע לעיתים מזומנות לפתחו של בית המשפט, להליכים לבחירת רבני עיר בערים שונות

מתוך ריסון שהיא ) שהמבקשת נמנעה עד כה מלבקש כי תשמע עמדתה בגדרי עתירות שונות אלה

 ם משמעותיטע של המבקשת דידההרי שהעתירה שבכותרת מעוררת ל (נוהגת בפניה לערכאות

הנוגע לעמידת המדינה בהתחייבויותיה , "ידיד בית המשפט"את שמיעת עמדתה כ המצדיק

 .שניתנו בבית משפט נכבד זה

נוגע להתחייבותה של המדינה בבית משפט נכבד זה להקפיא  לצירופה של המבקשת להליךהטעם  .4

ודש אוקטובר  את הליכי הבחירות לרבני עיר בכל אתר בו ייערכו בחירות לרשויות המקומיות בח

עניינה של  .בה עתידות להתקיים בחירות מקומיות העיר נתניהבהתחייבות זו כלולה גם . הקרוב

  .סטייה מהתחייבות המדינה בבית משפט נכבד זההעיר נתניה איננו חריג ואיננו מתאים ל

קמת העם  8258החל בחודש ספטמבר מן העתירה עולה כי ההליך לבחירת רבני עיר בנתניה  .52

אין גם מחלוקת כי . ועדת הבחירות לבחירת רבני העיר נתניה, בעתירה שבכותרת 8המשיבה 

ביום מן העתירה כי עולה  עוד. הכלליותלקראת הבחירות  ההוקפאפעילותה של ועדת הבחירות 

קבע מועד נ -המדינה בדבר הקפאת הליכי הבחירות שניתנה כאן התחייבות  לאחר, 5.5.56

וכל זאת טרם שנתפרסמה בציבור רשימת חברי הגוף , 85.2.56ליום לרב העיר נתניה הבחירות 

 (.לעתירה שבכותרת 55-50;75-70סעיפים )הבוחר 

רב עיר שני משרת לום בחירות דיהתנהלות זו של ק בכל הכבוד הראוי סבורה המבקשת כי .55

 -לעירייה בסמיכות לבחירות לאחר מכן ו( נסיון שנבלם)בסמיכות לבחירות הכלליות  ,בנתניה

ובסתירה מהותית לאמות המידה שבהנחיית היועץ המשפטי , עומד בסתירה להתחייבות המדינה

 . ל"הנ לממשלה
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לא מכהן  5422וכאשר משנת , שותו של הרב שלושבמציאות בה הרבנות המקומית מתפקדת ברא .58

אין כל בהילות או טעם אחר המחייב קיומו של הליך בחירות בעיצומה של , בעיר רב ראשי אשכנזי

 .מערכת הבחירות המונציפאליות

באמצעות ועדת בחירות אשר מונתה בחודש ספטמבר , ואץהמבקשת סבורה כי הליך בחירות המ  .56

בסמיכות לבחירות הקרבות , ומועצת העירשיתוף פעולה עם ראש העיר ב, בידי השר הקודם 8258

אינו ראוי  –לרשויות המקומיות מקץ עשרות שנים בהם לא היתה כל דחיפות בבחירת רב ראשי 

ומעורר סימני שאלה רבים הן באשר לנאותות הליך גיבוש האסיפה הבוחרת והן בקשר 

 .למוטיבציה להביא לבחירת רב עיר לעת הזאת

ובכל הכבוד היא  /21.7.1לעתירה מיום  1-2בקשת עיינה בתגובתם המקדמית של המשיבים המ .50

המבקשת אמנם . הליך הבחירות בנתניה" הפשרת"סבורה כי אין בתגובה זו כדי ליתן צידוק ל

ואין היא מכירה את הנפשות , אינה מביעה עמדה באשר לגוף הטענות העובדתיות שבעתירה

אין . ם אין כל מחלוקת כי הליך הבחירות הואץ בחודשים האחרוניםבר, הפועלות בעיר נתניה

בהליך " החוליה החלשה"שבעיני המבקשת מהווה את  -מחלוקת גם כי בחירת נציגי בתי הכנסת

בתי כנסת שהתקיים במהלך חודש אפריל " סקר"הבחירות בידי ועדת הבחירות נעשתה על יסוד 

אשר על הרכבה הבעייתי הכולל את )ועדת הבחירות  ואילו בחירת הנציגים עצמה בידי, האחרון

התרחשה במועד לא ידוע במרוצת ( 8062155צ"נציגי השר והמועצה הדתית עמדנו בעתירה בבג

  .השבועות האחרונים

ובכל הכבוד היא  /21.7.1לעתירה מיום  /המבקשת אף עיינה בתגובתה המקדמית של המשיבה  .55

 כי  ,יצויין. הליך הבחירות בנתניה" הפשרת"וק לציד סבורה כי אין גם בתגובה זו כדי ליתן

ממחלקת יעוץ וחקיקה במשרד ד הראל גולדברג "מסתמכת על מכתבו של עו 6המשיבה 

נכללה עמדת  /2.1.1במכתב זה מיום , והנה(. 6לתגובת המשיבה  155משאשר צורף כ)המשפטים 

( 5סעיף )בשולי המכתב . לליותבחירת רב עיר בתקופת הבחירות הכ כנגדהיועץ המשפטי לממשלה 

מכתב , ברם". בסמוך לאחר הבחירות לכנסת"צויין כי ניתן יהא לקדם את ההליכים לבחירת עיר 

אנו מצויים עתה הרחק לאחר הבחירות , זאת ועוד .8062155צ "להתחייבות המדינה בבג קדםזה 

משלה את עמדתו כי בעוד שבמכתב הביע היועץ המשפטי למ, שנערכו לפני כחצי שנה, הכלליות

גם אם ניתן היה לקיים את  ."בסמוך לאחר הבחירות"ניתן יהא לקדם את הליך הבחירות 

הרי , הבחירות בתקופה הסמוכה לבחירות הכלליות והרחוקה עדיין מן הבחירות המקומיות

איבדו מועצת העיר והעירייה את יכולתה לבחור ברב עיר ולקבע את זהותו למשך , שבחלוף הזמן

  .ם רבות וארוכות  בעת בה עומדות הן עצמן לבחירהשני

נציגים הם הנציגי מועצת העיר ל "תדגיש כי לשיטתה כפי שהובעה בעתירה הנהמבקשת  .55

משום כך נציגי מועצת העיר להבדיל מנציגי ו, על כלל המגזרים שבהשבי העיר ושל תהלגיטימיים 

לעת בחירות מתקרבים , ברם. כעמוד השדרה של האסיפה הבוחרתבתי הכנסת צריכים לשמש 

פי הנחיית לאם . נציגי מועצת העיר לתום כהונתם ומעמדם בהחלטות כגון אלה נחלש ביותר

אם אפילו ; היועץ המשפטי לממשלה הנזכרת לעיל מוקפאים מינויים כה רבים בשירות המדינה

בנו של קל הועדה לבחירת שופטים מקפיאה את פעילותה בסמיכות לבחירות הרי שקל וחומר בן 

נציגי מועצת העיר הנערכים בסמיכות  השתתפותכי יש להקפיא את הבחירות לרבני עיר ב וחומר

 ".וזרח השמש ובא השמש"בבחינת , שהכה רבה לבחירת מועצת עיר חד
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על כיבוד התחייבויות המדינה בפני בית משפט , "ידיד בית המשפט"כ, המבקשת תבקש לעמוד .57

ות רבני עיר בכל אתר בו עתידות להתקיים בחירות לרשויות נכבד זה בקשר עם הקפאת בחיר

 .ובכלל זאת בנתניה, המקומיות

על הליכי  השומ -המבקשת גם תטעים כי במטריה חוקית כה בעייתית כבתקנות נשוא עתירתה .52

להיערך בזהירות רבה תוך בדיקת כל ( להבדיל מצו ביניים)הבחירות הנערכים תחת צו על תנאי 

 .ברים כך לא נעשה בענייננוועל פני הד, תג

בקשה ולצרף את המבקשת להליך כידיד בית להיעתר ל ש בזאת בית המשפט הנכבדעל כן מתבק .11

 .המשפט

 . 8062155צ "בקשה זו אינה נתמכת בתצהיר בהיותה מבוססת על תיק בית המשפט בבג .82

ר לבאי מ פנה הבוק"הח. העותר בעתירה שבכותרת נתן את הסכמתו לבקשה: תגובת בעלי הדין .85

 . לא נתקבלה עמדתם( 58:22)ש בפגרה "אך עד לשעת סגירת מזכירות ביהמ 5-8כוח המשיבים 

 

 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה

 

 ג"תשע, אב-ב מנחם"כ

21.7.1/  

______________ 

 ד"עו, אסף בנמלך

 תהעותר כ"ב

 

 

 

 
 

 
   

 
  


