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 בינייםוצו  תנאי-על-עתירה למתן צו

 צו על תנאי

להם  והמורה המשיבים אל המופנה תנאי על צו מלפניו להוציא מתבקש הנכבד המשפט בית

 :טעם וליתן להתייצב

את חברי מועצת  לאסיפה הבוחרת נשים העוסקות בדת ובהלכה 1ים המשיב ולא ימנמדוע  .א

 1980 -לחוק הרבנות הראשית תש"ם( 8)7סעיף ל בהתאם  ,הרבנות הראשית לישראל

 ."(חוק הרבנות הראשית)להלן: "

ם כאמור בסעיף א' דלעיל, במידה ואלו לא יעמדו לאשר מינוי 2משיבה המדוע לא תסרב  .ב

 . (חוק שיווי זכויות האשהלהלן: ) 1951-לחוק שיווי זכויות האשה תשי"אג 6בדרישות סעיף 

 

 צו ביניים ולחילופין קביעת מועד דיון קרוב בעתירה

להשהות את מינוי  1 יםהמופנה למשיב ביניים צובית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להוציא מלפניו 

שלא לאשר  2וכן צו המופנה למשיבה  ,( לחוק הרבנות הראשית8)7בהתאם לסעיף  ,הנציגים 10

 .(1על ידי המשיבים  )ככל שאלו מונו כבר עד לדיון ומתן החלטה סופית בעתירה זומינויים אלו 



2 
 

על ידי ואושרו ( לחוק הרבנות הראשית, 8)7בהתאם לסעיף לחילופין, ככל שמונו כבר נציגים 

 ,4המופנה למשיבה מס'  ביניים צובית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להוציא מלפניו  ,2המשיבה 

, וזאת עד לדיון ומתן החלטה את קיום הבחירות למועצת הרבנות הראשית המורה לה להשהות

 סופית בעתירה זו. 

באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשים ומועצת  מתן ייצוג הולם לנשים הינו העתירה לעיינה ש

 צפויותלמועצת הרבנות הראשית הבחירות  הרבנות הראשית מכוח חוק הרבנות הראשית.

ם יו 21רשימת חברי האסיפה הבוחרת צפויה לתהפרסם לכל המאוחר . 3.9.2018להתקיים ביום 

  .14.8.2018לפני החירות, קרי 

מבעוד מועד  פנוהעותרים  ,לאור תת היצוג המובנה לנשים בהרכב האסיפה הבוחרת הקבוע בחוק

בכל  לנשיםכי ינתן ייצוג הולם רבים במינוי חברי האסיפה הבוחרת בדרישה ולכל הגורמים המע

צב בו תידרש פניה לבית די להימנע ממכוהכול  המקומות האפשריים בחברי האסיפה הבוחרת

  .ה, ובכך לייתר את הפנייה לבית המשפט הנכבדמשפט ז

( לחוק 8)7סעיף גרת כל מענה ביחס למינוי נשים במסעד עתה לא התקבל  למרות הפניה המוקדמת

בהתייעצות עם שר הדתות  1המשיבים  רבנים על ידי 10מינויים של ל המתייחס ,הרבנות הראשית

במפורש כי אין בכוונת להביא  2המשיבה , ואף נאמר על ידי נציג (הממשלה) 2המשיבה ואישור 

 לייצוג הולם לנשים דרך הסעיף האמור.

בתיה כהנא דרור נ' השר לשירותי  8213/14בבג"ץ נה להחיל את הפרשנות שניתהעותרים מבקשים 

, ככל שלא נשים העסקות בדת ובהלכהגם  וללכהככזה , "רב"למונח  (15.8.2017 )פורסם בנבו, דת

הדיינים חוק ל 13בסעיף , וכפי שנקבע בפסה"ד הנזכר ביחס לתואר רב מדובר בתפקיד דתי מובהק

 . 1955-תשט"ו 

ביחס לבחירות  את העתירה תייתר הוצאת צו ביניים ללא עתירהב דיון לאור לוח הזמנים המצוצמם

להיות שותפות שוות בחיים הציבורים  להםבנשים וביכולת שפגיעה קשה ותוביל ל, הקרובות

בחירות הנערכות למועצת הרבנות הראשית,  זהות הרבנים אשר יבחרולהשפיע על  ביכולת בישראל,

  .שנים 5 ל אחת

בישראל ובכלל  הדתיאשר להחלטותיו השפעה רבה על הציבור  מועצת הרבנות הראשית הינה גוף

הבחירות מ מזה שנים רבות נשים מודרות כמעט לחלוטין, ואולם חרף כך ציבור הנשיםעל זה 

 .הרבניים הראשיים לישראלאשר בוחר גם את  ,הנערכות לגוף זה

 מאזן הנוחות וסיכויי העתירה - ני הפרמטרים שנקבעו בפסיקה כמנחים אם להיעתר לצו בינייםש

בבית משפט זה מכבר נוטים בבירור לצידם של העותרים. העתירה מבקשת ליישם הלכה שנקבעה 

להתקבל גבוהים. ביחס  ולכן סיכויה ,אם לא זהה ,, וביחס להוראת חוק דומהבמקרה דומהזה נכבד 

 .כאמור לעיל גיעה קשה באינטרס הציבוריפל אי מתן צו ביניים יובילכי  ייטעןלמאזן הנוחות 

לחילופין, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע את העתירה במועד המוקדם האפשרי לדיון, בהתאם 

וכי  3.9.2018להתקיים ביום הבחירות למועצת הרבנות הראשית צפויות  תוך שימת לב כיליומנו. 

  .14.8.2108 כבר היום, ולכל המאוחר ביום םיכולים למנות את נציגיה 1המשיבים 
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 :העתירה נימוקי ואלה

 מבוא

באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשים ומועצת  עניינה של עתירה זו במתן ייצוג הולם לנשים .1

  .הרבנות הראשית מכוח חוק הרבנות הראשית

עומדים העליון במדינת ישראל. בראש הרבנות הממלכתי הרבנות הראשית הינה המוסד הרבני  .2

שני הרבנים הראשיים ולצדם פועלת מועצת הרבנות הראשית. תפקידיה של מועצת הרבנות 

מתן תשובות וייעוץ בענייני הלכה  הראשית נקבעו בחוק הרבנות הראשית וכוללים בין היתר:

בתי  לציבור השואלים; קירוב הציבור לערכי התורה והמצוות; נתינת תעודות כשרות למסעדות

ות ציבוריים; מתן כשירות לרבנים לכהן כדיינים, רבני ערים ורבנים רושמי עסק ומוסד

  . נישואין; פיקוח על יבוא בשר כשר לארץ

יבחרו על ידי גוף הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית חוק הרבנות הראשית קובע כי  .3

וזר הרכב ההרכב הקבוע בחוק ג. המכונה "האסיפה הבוחרת", אשר הרכבו אף הוא קבוע בחוק

 .גברי מובהק שאינו מאפשר ייצוג הולם לנשים

 70נציגי ציבור. מבין הרבנים,  70-רבנים ו 80מהם  חברים, 150-, מורכבת מהאסיפה הבוחרת .4

הינם רבנים בעלי תפקיד סטטוטורי אשר נכון למועד כתיבת שורות אלו, טרם התמנתה אישה 

וחלקם זוכים להגנה מיוחדת בחוק  דיינים וכו'(מעולם לתפקידים אלו )רבני עיר, רבני שכונה, 

 . (לחוק שיווי זכויות האשה)ג( 7-ו 5שיווי זכויות האישה )ר' ס' 

שנקבעו באופן מפורש בחוק הרבנות ציבוריים בעלי תפקידים נציגי הציבור, ברובם, הינם  .5

)ראשת  חתלאישה א כולם פרט )ראשי ערים, ראשי מועצות דתיות וכו'(. נכון לשעה זו הראשית

 גברים. ינםעיריית נתניה( ה

נבחרים אד הוק  במספר, 27הנציגים )בחלק השמור לרבנים ובחלק השמור לנציגי ציבור(, שאר  .6

מבין כל חברי האסיפה  18%-, והם מהווים סה"כלמועצת הרבנות הראשיתלצורך הבחירות 

 .הבוחרת

 כך שגם בתרחיש האופטימי ביותר, יכולות להיות מספר זעום בלבד של נשים באסיפה הבוחרת.  .7

וזאת על ידי  ,לתיקון מועט בהרכב הלא שוויוני הקבוע בחוקתכליתה של עתירה זו היא להביא  .8

יבחרו נשים והכל בהתאם י ,דרישה כי בכלל הסעיפים המאפשרים מינוי של נבחרים אד הוק

  .1951-ג לחוק שיווי זכויות האשה תשי"א6סעיף ג ההולם שנקבעו בלדרישות הייצו

שר הדתות,  כנסת אשר הנחו אתלשלה וליועץ המשפטי מליועץ המשפטי למהעותרות פנו  .9

נשים לאסיפה הבוחרת באופן שייתן ביטוי עד  למינוי סבירהקידה הממשלה והכנסת לפעול בש

ברי כנסת, שרי ממשלה מינוי חבסעיפים המתייחסים ל כמה שאפשר במסגרת החוק לנשים

  . ציבור ונציגי
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ממוקדת במקומות השמורים לרבנים על פי סעיף  העותריםדרישת מטעמים אשר יפורטו להלן,  .10

ת שאין מדובר במקומות אלה למרונשים עד היום טרם מונו כן ש ,( לחוק הרבנות הראשית8)7

 מאלית כלשהי.רופכשירות מצריך אשר  ,פקיד דתיבת

( לחוק הרבנות 8)7על פי סעיף  םרבניאשר ממנים הראשים דרישת העותרים מופנת הן לרבנים  .11

גם אם הרבנים  יטענו כי ריםתהעו .והן לממשלה שנדרשת לאשר מינויים אילו תהראשי

 ,אלה אינה יכולה לאשר מינוייםסעיף זה הממשלה  הרבנים לפימינו זה מכבר את הראשיים 

 ג לחוק שיווי זכויות האשה. 6את דרישת הייצוג ההולם הקבועה בסעיף  אינם מיישמים אשר

 

 הצדדים לעתירה

"(, פועל במסגרת 1העותר רות ועמנואל רקמן )להלן: " המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש .12

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. מטרת המרכז להביא לביעור האפליה נגד נשים 

 ,עשייה חברתיתל בין מחקרמהווה נקודת מפגש המרכז  .ולחיזוק מעמדן בחברה הישראלית

ע משפטי לנשים בענייני משפחה לסיו . המרכז מפעיל תוכניתהלכהלעולם המשפט והחקיקה בין 

המרכז בנוסף,  .בכל הערכאות השיפוטיות ללא תשלום, ,ייצוג וייעוץ משפטי לנשים המעניקה

 .ייזום וקידום חקיקה בענייני נשים ובמיוחד בדיני משפחהעוסק ב

ת השואפת לחזק את היא תנועה ציונית דתי, "(2העותרת )להלן: " העמותת נאמני תורה ועבוד .13

דמוקרטי של החברה הישראלית בכלל ושל החברה הדתית בפרט. העותרת -אופייה היהודי

פועלת מתוך מחויבות להלכה, וליצירת שיח הלכתי אמיץ המתמודד עם אתגרי הזמן. לשם כך, 

תנועת נאמני תורה ועבודה פועלת לתיקון פגמים בממסד הדתי באמצעות ניטור וחשיפת 

פקוד הגופים האמונים על אספקת שירותים אלה לאזרח. התנועה פועלת לחיזוק ליקויים בת

 הייצוג של המגוון הקהילתי בממסד הדתי ולהשמעת קולות דתיים פתוחים ומכילים. 

 

 רקע עובדתי

נבחרים לחוק הרבנות הראשית הרבנים הראשים ומועצת הרבנות הראשית  15בהתאם לסעיף  .14

 על ידי גוף המכונה האסיפה הבוחרת. 

קובע כי  6לחוק הרבנות הראשית. סעיף  9עד  6הרכבה של האסיפה הבוחרת נקבע בסעיפים  .15

)להלן:  נציגי ציבור 70–ו "(החלק הרבני)להלן: " רבנים 80חברים, מהם  150-האסיפה תורכב מ

 "(. הציבור נציגיהחלק של "

בחלק הרבני של האסיפה הבוחרת )רבנים ערים, רבני קובע מי יהיו הרבנים שיכללו  7סעיף  .16

, )ראשי ערים נציגי הציבור החלק של ע את הרכבקוב 8, סעיף מועצות מקומיות וכיוצ"ב(

קובע שמחצית  9מועצות מקומיות, מועצות דתיות, שרים, חברי כנסת וכיוצ"ב(. סעיף 

לקבוע כל  עם האמור המחוקק לא מצא לנכון ספרדים. םחברים יהיו אשכנזים ומחציתהמ

 התייחסות נוספת להרכב המועצה, לבד ממוצא הרכב המועצה.

לצורך  "האסיפה הבוחרת"נעשה שימוש במוסד המכונה  עוד טרם הקמתה של מדינת ישראל .17

הרכבה של במהלך השנים הוגדר . תהראשי ותבחירתם של הרבנים הראשיים ומועצת הרבנ
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תהיה מורכבת המועצה תוך שמירה על העיקרון כי בחוקים ובתקנות שונים האסיפה הבוחרת 

חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית ציבור )כך היה בהציגי ומנהוו את הרוב ישמרבנים 

חוק הרבנות הראשית  .(1963-תשכ"ג , תקנות הבחירות למועצת הרבנות הראשית1972-בתשל"

 ביטל חוקים אילו. 

 . החלק הרבני משורייןאסיפה הבוחרתבשים יצוג מובנה לנ-יוצר תתחוק הרבנות הראשית  .18

שכן רק גברים כשירים להיות מוסמכים כרבנים על ידי הרבנות  ,לגברים ברובו המוחלט

 . , ובפועל מעולם לא התמנתה אישה בישראל לתפקיד של דיין או רב עירהראשית

כראשי  המכהנים כיוםדיקה פשוטה מעלה כי נציגי הציבור ביחס לחלק של נציגי הציבור, ב .19

הם גברים )למעט ( 1-5, ס"ק 8)סעיף  וראשי מועצות דתיות ראשי מועצות מקומיות, ערים

  ראשת עיריית נתניה(. 

נציגים  17( קיימים רק 6-8ס"ק  ,8משמעות הדברים היא כי מבין יתרת נציגי הציבור )סעיף  .20

גם לו  . (10) והשר לשירותי דת ( 5) , הכנסת(2) ידי הממשלה-עתידים להתמנות אד הוק עלה

נציגים אלו תהינה נשים, עדיין אין ספק כי מדובר בייצוג זעום במכלול נציגי  17יצוייר וכל 

 בלבד(. 11%האסיפה הבוחרת )

מספר אירגונים חברתיים  6.12.2012ביום פנו  2013לפני הבחירות הקודמות שהתקיימו בשנת  .21

ת הנציגים לאסיפה את הגורמים האמונים על בחיר ינחה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה כי

 האפשרי של נשים.  ילמנות את המספר המקסימאלהבוחרת 

ההולם הקבוע בסעיף להחיל את חובת הייצוג  הארגוניםלפניה( דרשו  7במסגרת פנייה זו )סעיף  .22

הרבנים  רבנים המתמנים על ידיה 10גם על המינויים של ג לחוק שיווי זכויות האשה 6

( לחוק הרבנות 8)7)לפי סעיף  ,שר הדתות ובאישור הממשלהבהתייעצות עם  ,שייםהרא

לפרש את המונח "רב" באופן רחב הכולל טענת הארגונים במכתבם הייתה כי יש  הראשית(.

 .בתוכו גם נשים העוסקות בדת והלכה דוגמת טוענות רבניות, יועצות הלכה, מנהיגות רוחניות

 לעתירה זו. כנספח אואישור קבלתה מצורפים  6.12.2012מיום  ת הארגונים**** פניי

( לחוק הרבנות הראשית 8)7למרות פנייה זו בסופו של יום לא מונו נשים בחלק הרבני לפי סעיף  .23

 .2013לאסיפה הבוחרת בשנת 

 ב' כנספחמצורפת כי שפורסמה ברשומות  2013**** רשימת חברי האסיפה הבוחרת לשנת 

 לעתירה זו. 

כנגד שר לבית משפט נכבד זה  ן נוסף עתרום ארגובשיתוף ע 1העותר באותה השנה יצוין כי  .24

לשינוי הרכב מת הליכי חקיקה לשמינוי חברי האסיפה הבוחרת עד לה יתילהשה ,הדתות

  .בהסכמה ההעתירה נמחק .(4026/13)בג"צ  האסיפה הבוחרת ושיריון מקום לנשים

 ,נוספים םמספר ארגונים חברתייו ,העותריםב ם התקרבות מועד הבחירות הנוכחיות, פנו שוע .25

לגורמים הבוחרים  ,שיוציא מלפניו הנחיהבבקשה  ,13.5.2018 ביום ,ליועץ המשפטי לממשלה

כי מוטלת עליהם חובה להבטיח ייצוג מקסימלי של נשים באסיפה  ,נציגים לאסיפה הבוחרת

 ( לחוק הרבנות הראשית. 8)7גם למינויים מכוח סעיף ובכלל זה במגבלות החוק, הבוחרת 
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בתיה כהנא דרור נ' השר לשירותי  8213/14בבג"ץ טענת הארגונים הייתה כי לאור הפסיקה  .26

' כב )בדימוס( פס' כג לפסק דינו של המשנה לנשיאהבה )עאשר קב (15.8.2017)פורסם בנבו, דת

 כי כאשר אין מדובר בתפקיד דתי יש לפרש את המונח "רב" באופן רחב, (' רובינשטייןוהש

לאור עקרון השוויון בשיטת המשפט הישראלית והצווי וזאת  המאפשר גם מינוין של נשים,

 .ג לחוק שווי הזכויות6בסעיף 

 לעתירה זו. כנספח ג'מצורפת  13.5.2018**** פנית הארגונים מיום  

איגי פז ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לפניית השיב עו"ד  18.6.2018 ביום .27

 הגורמים שעל. בתשובתו של עו"ד פז נכתב כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה הינה הארגונים

 עד ,ביטוי שייתן באופן הבוחרת האסיפה לחברי נשים למינוי סבירה בשקידה לפעול בממשלה

על ידי שיצאה הנחיה רפה למכתב צולשני המינים. בהתאם לכך  החוק במגבלות שניתן כמה

לא  . תשובתו של עו"ד פזלשר הדתות ולמזכיר הממשלה ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

וכך גם ההנחיה של  ( לחוק הרבנות הראשית8)7לעניין מינוי נשים במסגרת סעיף  תייחסהה

 ., ולא בכדיהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לא הופנתה לרבנים הראשיים

 בצירוף הנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  18.6.2018**** מענה נציג היועמ"ש מיום  .28

לעתירה  כנספח ד'מצורף ארז קמניץ אל שר הדתות ומזכיר הממשלה  , עו"ד13.6.2018מיום 

 זו.

( לחוק הרבנות 8)7פניה נוספת להתייחסות מפורשת לאפשרות של מינוי נשים לפי סעיף  .29

 ים. יליועץ המשפטי לממשלה ולרבניים הראש 2.7.2018ביום  העותריםי הראשית נשלחה על יד

 לעתירה זו. ה' כנספחמצורפת  2.7.2018מיום  העותרים**** פניית 

 עד למועד הגשת העתירה טרם נתקבל מענה לפניה זו.

דומה לזו  ליועץ המשפטי לכנסת בבקשה שיוציא לכנסת הנחיה העותריםפנו  8.7.2018ביום  .30

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה. שהוציא ה

בעניין בחירת נציגי הכנסת  8.7.2018היועץ המשפטי לכנסת פנה לחברי הכנסת במכתב מיום  .31

לאסיפה הבוחרת בו הוא מנחה את חברי הכנסת לתת דעתם לעקרון הייצוג ההולם בבואם 

 בפרט לאור תת הייצוג המובנה הקיים במבנה ,לבחור את נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת

 האסיפה הבוחרת.

ליועץ המשפטי לכנסת והמכתב שהוציא היועץ המשפטי  8.7.2018מיום  העותרים**** פניית 

 לעתירה זו. ו' כנספחמצורפות  8.7.2018לכנסת אל חברי הכנסת ביום 

לקראת הקריאה הטרומית של הצעת החוק  במליאת הכנסת דיון התקיים 11.7.2018ביום  .32

ל ש 960/20פ/ 2015–הרכב האסיפה הבוחרת(, התשע"ה –)תיקון הרבנות הראשית לישראל 

אסיפה הבוחרת מהמקומות ב 20%הוא שריון  . עניינה של הצעת החוקחה"כ עליזה לביא

כי הממשלה מתנגדת  הצהיר ,להצעה בשם שר הדתותאשר השיב  ,השר איוב קרא. לנשים

 כלדלהלן:להצעת החוק 

כי בהתאם להרכבה הנוכחי הקבוע בחוק,  "לעניין הרכב האספה הבוחרת, יש לראות

חברי האספה אינם נציגי ציבור ובמסגרת קבוצה זו עשויות להיות גם  150מתוך  70
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נשים המכהנות כראשי רשויות מקומיות וכיוצא בזה. מה עוד, שככל שישנו עיוות 

בייצוג הנשים בהרכב האספה, ניתן לתקנו גם על פי נוסחו הנוכחי של החוק, 

מכסת עשרה אנשי ציבור שממנה השר לשירותי דת ובאמצעות מכסת באמצעות 

 ."חברי הכנסת והשרים המשמשים באספה הבוחרת, וכך אנו משתדלים לפעול

גם במסגרת  ,של הממשלה לעמוד על כך שהרבניים הראשייםמתשובה זו עולה כי אין כוונה  .33

לא נותר לעותרות אלא פה הבוחרת נשים כחלק מהגוף הרבני ולפיכך לאסי ימנו ,בחירות אלו

 לפנות לבית משפט זה.

פרסמה ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית כי הבחירות יתקיימו בכ"ג  11.7.2018ביום  .34

 .3.9.2019, תשע"ח באלול

חברי כנסת ושתי חברות כנסת כנציגי  שלושהפורסם כי ועדת הכנסת בחרה  18.7.2018ביום  .35

 הכנסת לאסיפה הבוחרת.

 

 הטיעון המשפטי

 

 הזכות לשיוויון

שדולת הנשים  2671/98"ץ בגהמשפט בישראל ) שוויון היא מאבני היסוד של שיטתעיקרון ה .36

(. ביחס לשוויון כלפי נשים נחקק חוק 650, 630( 3) נבפד  בישראל נ' שר העבודה והרווחה

דומה זכה בפסיקה למעמד  שיווי זכויות האשהחוק  .חוק שיווי זכויות האשהמיוחד, הוא חוק 

 לזה של חוקי היסוד, ובלשון בית המשפט:

הוא חוק "מלכותי". הוא מעגן בחקיקתה של המדינה את  "חוק שיווי זכויות האשה

עקרון השוויון. עיקרון זה מוזכר במפורש בהכרזת העצמאות, הקובעת כי מדינת 

ישראל תקיים שוויון בין אזרחיה "בלי הבדלי דת, גזע ומין". עיקרון זה הוא 

נ' בית  בבלי 1000/92" )בג"ץ .רונותיה הבסיסיים של שיטת המשפט הישראליתמעק

 (.240, 221( 2, פ''ד מח)הדין הרבני הגדול

הוכרה הזכות לשוויון כזכות יסוד הבאה בגדר  ,חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עם חקיקת .37

  .זכותו של האדם לכבוד

מפאת מינה, ללא הבחנה רלוונטית, פוגעת כך גם בית משפט נכבד זה קבע כי אפליית אשה  .38

, פ''ד נ' שר הביטחון אליס מילר 4541/94ץ "ראו למשל בג בכבודה ואף עולה לכדי השפלה.

 ;658, 630( 3) נבפד  שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה 2671/98"ץ בג ;94( 4מט)

ארן נ' ממשלת  5755/08בג"ץ  ;530( 2פ''ד סד) ,נעמי רגן נ' משרד התחבורה 746/07בג"ץ 

 (. 20.4.2009פורסם בנבו , ) ישראל

מחויבות מדינת ישראל לשוויון בין המינים באה לידי ביטוי אף ברמת המשפט הבינלאומי  .39

תיה )כתבי אמנה ועל האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצור 17.7.1980בחתימתה ביום 

  .3.10.1991ביום  אשרורהו"( האמנה( )להלן: "170, 31, כרך 1035



8 
 

 כדלקמן:   7האמנה קובעת בסעיף  .40

המדינות שהן צד באמנה ינקטו את האמצעים המתאימים כדי לבטל אפליה נגד "

נשים בחיים המדיניים והציבוריים של הארץ, ובמיוחד יבטיחו, בתנאים שווים 

 :לתנאי הגברים, את הזכות

להיבחר לכל הגופים הנבחרים עם ולהיות כשירות -להצביע בכל בחירות ומשאלי (א)

 " ידי הציבור-על

הנה כי כן, בחתימה על אמנה זו התחייבה מדינת ישראל לפעול לביטול אפליית נשים בחיים  .41

סעיף יתרה מכך, בהתאם לאמור ב .להצביע בכל סוג של בחירותהציבוריים בישראל ובכלל זה 

פליה נגד נשים, ולהבטיח כי להימנע ממעשה או נוהג של אחובה אקטיבית " ישנה לאמנה,  2

 ו".רשויות ומוסדות הציבור יפעלו בהתאם לחובה ז

זכיר כי בענייננו עסקינן בייצוג הולם בגוף בוחר את מי שעומדים בראש המערכת ההלכתית  נ .42

 במדינת ישראל.

 

 לשוויוןהזכות לייצוג הולם כנגזרת של הזכות 

-מציאות של תתלתקן יש  אלא אפליה באיסורלא די  המיניםשוויון מהותי בין ל על מנת להגיע .43

ההכרה בעובדה העדפה מתקנת ודרישה לייצוג הולם הם תולדה שלה  .בפעולה אקטיבית שוויון

)פרנסיס רדאי,  הבהשגת השוויון הלכה למעש פעם אחר פעם שעקרון השוויון הפורמלי נכשל

 ((.1995) 145ג  משפט וממשלעל העדפה מתקנת" "

 המרכזיםכאשר  ,בשורה של חוקים של מדיניות אקטיבית להשגת שוויוןהמחוקק עיגן תפישה  .44

בסעיף  שקבע 1993-ג( )מינויים( התשנ"6חוק החברות הממשלתיות )תיקון מס  היו מבניהם

ק שירות המדינה חושל חברות ממשלתיות,  לנשים בדירקטוריוניםחובת ייצוג הולם  א18

 חובה דומה ביחס לשירות המדינהא 15בסעיף שקבע  2000-״אסהתש (11ס )תיקון מ )מינויים(

ג חובת ייצוג הולם לנשים 6שקבע בסעיף  2000-סהתש" (2׳ סמ שיווי זכויות האישה )תיקון וחוק

 .תעצות ציבוריוובגופים ציבורים, ועדות ציבוריות ומ

כות לשוויון כחלק מהז בית המשפט העליון קבע את עקרון העדפה המתקנת והייצוג ההולם .45

אך גם  בין היתר על בסיס החקיקה שהוזכרה לעיל ,90-הבפסיקה ענפה החל מראשית שנות 

כב' השופט מצא לעניין זה יפים הדברים של  .במקרים בהם לא הייתה חובה ישירה מכוח חוק

פרשת )להלן: " 501( 5פ"ד מח) נ' ממשלת ישראל שדולת הנשים בישראל 453/94ץ "בגב

 :16פסקה "( הראשונהשדולת הנשים 

מעקרון  נגזר ( affirmative  action","רעיון "ההעדפה המתקנת" )או: "המקדמת"

השוויון, ועיקרו הוא בהעמדת אמצעי של מדיניות משפטית להגשמת השוויון 

פי התפיסה המסורתית( הוא -כנורמה חברתית תוצאתית. לבו של עקרון השוויון )על

יו הרגיל בחיי החברה הוא במתן הזדמנות שווה לכול. ב"יחס שווה אל שווים", וביטו

דא עקא, שמתן הזדמנות שווה עשוי להשיג תוצאה שוויונית רק כאשר האוכלוסיות 

המתמודדות עושות כן מעמדת מוצא שהיא פחות או יותר שווה; שכן רק בתנאים 
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ה של שוויון התחלתי הינן בעלות סיכויים שווים להשיגה. לא כן הדבר באוכלוסי

פער ניכר בשויון המורכבת מקבוצות חזקות במיוחד ומקבוצות חלשות במיוחד. 

היכולת, בין שמקורו בחוקים מפלים שהיו תקפים בעבר ועברו מן העולם, ובין 

שנתהווה בעטיין של תפיסות עולם פסולות שנשתרשו בחברה, מגביר את סיכויי 

פה המתקנת באה לאזן הקבוצות החזקות וגורע מסיכויי הקבוצות החלשות. ההעד

פער זה. היא מבוססת על התפיסה, כי בחברה שחלק ממרכיביה מצויים בעמדת 

. מתן הזדמנות שווה, בנסיבות כאלו, מוצא נחותה, אין די במתן הזדמנות שווה לכול

יקיים רק נוסחה של שוויון פורמאלי, אך לא יזמן לבני הקבוצות המקופחות סיכוי 

 . "ה של החברה. קיומו לאורך זמן של שוויוןאמיתי לקבלת חלקן במשאבי

 הח"מ(.-)ההדגשה לא במקור, וכן בכל מקום אחר אא"כ נכתב אחרת

, שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה 2671/98בג"ץ דברי השופט חשין ר' עוד בו .46

 :42, פסקה 630( 3)פ"ד נב

דעתנו )ראו -בחוותרוח חדשה וטובה החלה מנשבת בין חוקי ישראל. במקום אחר "

דין שעניינן שוויון לנשים ואיסור הפלייתן לרעה -( דימינו הוראות37 לעיל, פיסקה

לנקודות אור. מתחנו קו בין כל נקודות האור והנה גילתה עצמה לפנינו דוקטרינה 

הדין הפרטיקולריות. צירוף -במשפט הארץ, דוקטרינה שכוחה עמה מעבר להוראות

עותה יצר מעין מסה קריטית וכך נוצרה הדוקטרינה ר -אל-נקודות האור האחת

 .למרחוק-שהשלכותיה אל

.... 

 –כל אחת מהן לעצמה  –אף השוני ביניהן, מהוות הן -כל הוראות הייצוג כולן, על

והעיקרון הוא: מתן יסוד. -קריסטליזציה של אותו חומר ומבטאות הן אותו עקרון

צורך נדרש מעקרון השוויוןייצוג הולם לנשים ולגברים בגופים ציבוריים   "כְּ

פ"ד  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל 6924/98בג"ץ  לעניין זה גםעוד ראו )ו

עמותת  5660/10בגץ , (20.4.2009, פורסם בנבו)  ארן נ' ממשלת ישראל 5755/08בג"צ , 15( 5נה)

 .((22.8.2010)פורסם בנבו,   ראלמשפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת יש -איתך 

 

  בחוק האסיפה הבוחרת הינה גוף ציבורי אשר חל עליו דרישת ייצוג הולם

 כי: )ג()א( 6בסעיף קובע חוק שיווי זכויות האישה  .47

בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות "

השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים 

הדירקטוריון והמועצה, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה, תינתן 

 "העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים

 :( מגדיר גוף ציבורי4))ג(ג6כאשר סעיף 

 "תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק"
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שנים לפני מועד הבחירות של הרבניים הראשים  5-ינה גוף המוקם אחת להאסיפה הבוחרת ה .48

ה של רההגדהוא נכנס בגדרי  ו/או מועצת הרבנות הראשית מכוח חוק הרבנות הראשית ולפיכך

 לחוק שיווי זכויות האשה.  (4ג)ג()6סעיף בהתאם ל ,גוף ציבורי

 שצורפה כנספח  18.6.2016ום מי העותרים כך גם נציג היועץ המשפטי לממשלה, במענה לפניית .49

ד' לעתירה זו התייחס לכך כי האסיפה הבוחרת הינה גוף ציבורי החוסה תחת חוק שיווי זכויות 

  האשה.

משאין מחלוקת כי דרישות הייצוג ההולם בחוק שיווי זכויות האשה יטענו כי  העותרים .50

בכל סעיף בו הנציגים יש להחיל את הדרישה לייצוג ההולם מחייבות את האסיפה הבוחרת 

גם על ובכלל זה  גורמים שוניםעל ידי  אלא נבחריםהממונים אינם ממונים מכוח תפקידים 

רבנים  10( לחוק הרבנות הראשית הקובע כי הרבנים הראשיים ימנו 8)7סעיף מינויים מכוח 

 כנציגים לאסיפה הבוחרת.

ה הבוחרת מתוקף מתפקידם, יתרה מכך, נזכיר כי הרבנים הראשיים הנבחרים על ידי האסיפ .51

לחוק הרבנות הראשית(. כידוע,  17מכהנים גם כנשיאי בית הדין הרבני הגדול )ראה סעיף 

 מחצית ממי שכפופות ומחויבות לשיפוטם של בתי הדין הרבניים, הינן נשים יהודיות. 

 כמו כן, הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית מופקדים על נושאים נוספים המשפיעים .52

ענייני גיור, וכיו"ב.  כל אלה מדגישים ביתר שאת את ההכרח  מקוואות על חייהן של נשים, כגון

כי הגוף הבוחר את הרבנים הראשיים לישראל ואת מועצת הרבנות הראשית יהיה מורכב גם 

 . האפשרי במסגרת החוק יהמקסימלמנשים, בשיעור 

היהודית ה יאוכלוסיהשל  מגוון רחב אכך שהרכב האסיפה הבוחרת יבטחתר להמחוקק עצמו  .53

בדיון שהתקיים . כך, וממגזרים שונים מאזורים שונים בארץבישראל על יד הכללה של נציגים 

 הציג הרבנות הראשית חוקלקראת קריאה שניה ושלישית של  19.3.1980במליאת הכנסת ביום 

הסעיף בדבר את  יאות,שהכינה את החוק לקר ,חוק ומשפט החוקהר ועדת "יודוד בלס חה"כ 

   :הרכב האסיפה הבוחרת

שלפיו משתתפים באסיפה הבוחרת רבנים יחד אם זאת נשמר העיקרון הדואליסטי "

בחינת לבחירת הרבנות הראשית לתת ביטוי להסכמה רחבה וזאת כדי ונציגי ציבור 

  בציבור""אין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים 

  .בלבד גבריםכי ההסכמה הרחבה אליה כיוון המחוקק כללה הסכמה של אין סיבה להניח  .54

להעדיף פרשנות של חוק המתיישבת עם ערכי השיטה בינהם יש כמו כן, הלכה פסוקה היא כי  .55

נ' שלמה להט,  פורז 953/87ץ "בגב עקרון השוויון. יפים לעניין זה הדברים של כב' השופט ברק 

 :324, 309( 2פ"ד מב) יפו-אביב-ראש עירית תל

היסוד המקובלים של השיטה  חזקה על כל חוק, שהוא בא להגשים את ערכי"

ויון, המכיר ובתוכם עקרון השוהמשפטית, ולהשתלב בתוכם. בין ערכים אלה 

 "בשוויון בין המינים.

 החוק מחייב מתן ייצוג הולם לנשים נות הראשית היא כילפיכך פרשנות ראויה של חוק הרב .56

 .במסגרת האסיפה הבוחרת
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 דרישת הייצוג ההולם חלה גם על החלק הרבני באסיפה הבוחרת

רבנים שאינם נושאים תפקיד  10כאמור, במסגרת החלק הרבני של האסיפה הבוחרת נבחרים  .57

יטענו  העותריםבהתייעצות עם שר הדתות ובאישור הממשלה.  ,רשמי על ידי הרבנים הראשים

 . וזאת על אף שמדובר ברבנים כי יש להחיל את דרישת הייצוג ההולם גם לעניין סעיף זה

מינויים לתפקידים דתיים  מחריג את תחולת החוק ג()7חוק שיווי זכויות האישה בסעיף  .58

 בהתאם לדין הדתי:

וי וראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינ"ה

 ם".רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיי

האסיפה הבוחרת הינה גוף יציר החוק שתפקידו מתמצא בבחירת הרבנים הראשיים ומועצת  .59

, שאינו תפקיד דתי ולכן לא הרבנות הראשית. חברי האסיפה הבוחרת ממלאים תפקיד ציבורי

נ' השר לענייני  שקדיאללאה  153/87 "צבג . ר' לעניין זהנדרשת מחברי האסיפה כשירות דתית

. קל וחומר שאם הדן בכשירות הנדרשת מחברי מועצות דתיות 238-239, 221( 2פ"ד מב) דתות

במקרה של מועצה דתית שהיא גוף שכל תכליתו הינה לספק שירותים דתיים נקבע כי נשים 

 .  יכולות לכהן, כך גם בענייננו

המרכיבים את האסיפה  נציגי הציבור 70הינם  לכך שאין מדובר בתפקיד דתי מובהקת ראיה .60

  . הבוחרת שהינם אנשים שאין הכרח שתהיה להם כל נגיעה לדת

אינם ממלאים תפקיד דתי הטענה ( לחוק הרבנות הראשית 8)7סעיף מי שהרבנים הנבחרים לפי  .61

 )ג( לחוק שיוויי זכויות האשה אינה יכולה7שמינויים על פי סעיף זה מוחרגים מכול סעיף 

 לעמוד.

כי השימוש במטבע הלשון "רב" בהקשר האסיפה הבוחרת לא נועד על מנת  העותריםעוד יטענו  .62

הינם אנשים  נציגים אלועל מנת להבטיח כי אך להבטיח כשירות דתית של הנציגים, אלא 

, כמי שאמורים לבחור את הסמכות היהודית דתיים, עם נגיעה והיכרות מעמיקה עם הדת

 שראל של הציבור הדתי, ולא בהכרח בעליי כשירות לכהן בתפקיד רב.ההלכתית הגבוה בי

,  324, 309( 2פ"ד מב) יפו-אביב-נ' שלמה להט, ראש עירית תל פורז 953/87ץ "בגכבר נקבע ב .63

כי אין לקרוא לתוך חוק אשר עסק באפשרות של נשים לכהן באסיפה הבוחרת לרב עיר, 

והתקנות מכוחו, דיני כישרות הלכתיים והדברים "חילוני", במקרה ההוא חוק שירותי הדת 

 נכונים גם לענייננו.

נדרש בית  (15.8.2017)פורסם בנבו, בתיה כהנא דרור נ' השר לשירותי דת 8213/14בבג"ץ  .64

הקובע כי  1955-בחוק הדיינים תשט"ו  13כיצד יש לפרש את סעיף המשפט העליון לשאלה 

בית המשפט  .ינים או אדם הכשיר להיבחר רב עיר"ים ימונה "אחד הדיילמנהל בית הדין הרבנ

יש לפרש את המונח באופן מובהק, כדוגמת דיין, כי כאשר אין מדובר בתפקיד דתי העליון קבע 

פס' כג לפסק דינו , באופן המאפשר מינוי אשה לתפקיד )"רב" באופן רחב, לאור עקרון השוויון

 :(של המשנה לנשיאה הש' רובינשטיין
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-רואים אנו את תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים כתפקיד מינהליכפי שצוין, "

אדמיניסטרטיבי בעיקרו ובמהותו. אף היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי עסקינן 

בתפקיד "ניהולי מובהק", ולא בתפקיד דתי. משכך, ולאור עקרונות היסוד של 

שכמו מ –המשפט הישראלי, ובראשם עקרון השויון, שהוא "מן הראשונים במלכות 

שדולת הנשים בישראל נ' שר  2671/98בג"ץ ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות" )

( )להלן 1998מפי השופט )כתארו אז( מ' חשין ) 650, 630( 3)העבודה והרווחה, פ"ד נב

... לחוק שווי זכויות האשה, הקובע כי  ג6סעיף עניין שדולת הנשים((, וציווים של 

סבורים אנו כי אין כל מניעה , כי ... לחוק שירות המדינה, הקובע א)א(15סעיף ושל 

יה לתפקיד , ככל שתימצא ראושבדין למנות אשה כמנהלת בתי הדין הרבניים

  "בהתאם לתנאים שיפורטו

אין חולק שנשים יכולות להיות נציגות באסיפה הבוחרת. נשים שימשו כנציגות בבחירות  .65

רשימת חברי  –. ראה לעניין זה נספח ב' וכו' כנציגות ציבור, בכיסאן כראשות עיר, קודמות

  .2013האסיפה הבוחרת בבחירות הקודמות בשנת 

לשיתוף  לניתוח המפורט והמעמיק של עמדת ההלכה ביחס יפנוהעותרת למעלה מן הצורך,  .66

בפסק דינו  221( 2פ"ד מב) נ' השר לענייני דתות לאה שקדיאל 153/87 "צבגב נשים בבחירות

 . אלון )בדימוס( של כב' המשנה לנשיא

)ג( בחוק שווי זכויות האשה יש למנות נשים 6בהתאם לקבוע בסעיף  מן המקובץ עולה כי .67

שיוחד לנציגי ומנהיגי הציבור הדתי הרבני בחלק  (8)7במסגרת סעיף  סקות בדת ובהלכה,העו

 .בישראל

 אינו יכול להיחשב לייצוג הולם כיום באסיפה הבוחרתייצוג הנשים 

לא קבע מהו השיעור המינימלי הנדרש בכדי לעמוד בדרישת הייצוג  שיווי זכויות האשה חוק .68

במשך השנים הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת נתנו לביטוי ייצוג הולם . ההולם

 משמעויות שונות. 

ממרס  1362החלטת ממשלה מס' כך לדוגמא ביחס לדירקטוריון של חברה ממשלתית נקבע ב .69

כך  1955-תוקן חוק הדיינים תשט"ו 2013, בשנת 50%כי שיעור הייצוג הנדרש הינו  2007

 2014נשים. בשנת  36%ייצוג מינימלי של  - בוועדה לבחירת דיינים מקומות לנשים 4ששורינו 

חברים  9נשים מתוך  4ונקבע שריון של  1984-חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"דתוקן גם 

. בשנת 44%עומד כיום על  השל נשים בוועד יכך שהייצוג המינימל ,לבחירת שופטים הבוועד

כך שבאסיפה  2007-יים )בחירות רבני עיר(, תשס"זתקנות שירותי הדת היהוד תוקנו 2014

הנחה היועץ המשפטי  2016נשים. בשנת  31%של  מינימליהבוחרת של רבני ערים, יהיה ייצוג 

 30%לממשלה את המשרד לשירותי דת כי בקרב חברי המועצות הדתיות יש למנות לפחות 

 נשים. 

 :בפסק הדין( 328)עמ מצא בפרשת שדולת הנשים הראשונה קבע כב' השופט  .70

לנשים עשוי  כלשהו "יש להיזהר מפני השתרשותה של תפיסה הגורסת כי מתן ייצוג

 לייצוגן".   הולם להיחשב כמתן ביטוי

http://www.nevo.co.il/case/5849857
http://www.nevo.co.il/case/5849857
http://www.nevo.co.il/law/73179/6c
http://www.nevo.co.il/law/74270/15a.a
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מחוץ לישראל ניתן למצוא דוגמאות לכך שייצוג הולם יחייב ייצוג שוויוני לשני המינים בגופים  .71

לנשים. כך לדוגמא  40%הפחות ייצוג של (, או לכל parityמכל מין, מצב המכונה  50%נבחרים )

בבלגיה החוק קובע כי ברשימה לבית הנבחרים ההפרש בין מספר המועמדים הגברים והנשים 

לא יכול לעלות על אחד. בספרד ובמקסיקו רשימה לבית הנבחרים חייבת להכיל לכל הפחות 

 .1נשים %40

בעלי תפקידים המצוינים בחוק, תהינה הנציגים הנבחרים, שאינם  17כל כי גם לו יצויר בענייננו  .72

בלבד. שיעור  11% - נשים, עדיין אין ספק כי מדובר בייצוג זעום במכלול נציגי האסיפה הבוחרת

שיעור שאינו יכול להיחשב כייצוג הולם  .הנמוך משמעותית מכל הדוגמאות שהובאו לעיל

 בהתאם לפסיקה.

יעמיד את אחוז הנשים האפשרי  ראשיתה( לחוק הרבנות 8)7המינויים לפי סעיף  10הוספת  .73

. גם אחוז זה הינו אחוז הנמוך ממה שיכול להיחשב כייצוג 18%למינוי באסיפה הבוחרת על 

לכל  שונהאך כל עוד החוק לא  ,הולם וראוי שהמחוקק ידאג לשינוי חוק הרבנות הראשית

לדרישת סעיף הגורמים האמונים על חוק הרבנות הראשית ליישמו בהתאם מלדרוש הפחות יש 

 .ג בחוק שווי זכויות האשה6

 

הממשלה אינה יכולה לאשר מינויים שאינם מיישמים את הדרישה בחוק לייצוג 

 הולם

ובין אם  מונו כבר רבניםבין אם  ,1מעבר לשאלת המינוי על ידי המשיבים העותרים יטענו כי  .74

 ,הרבנות הראשית( לחוק 8)7לפי סעיף צריכה לאשר את המינויים אשר  ,עצמה ממשלהה, לאו

את דרישת הייצוג ההולם  המינויים אינם מיישמים אינה יכולה לאשר מינויים אלה כל עוד

 ג לחוק שיווי זכויות האשה. 6הקבועה בסעיף 

. לממשלה קיימת אישור הממשלה לא נועד להיות חותמת גומי על בחירת הרבניים הראשים .75

הינם תקינים לאשר מינויים כי המינוים לוודא בבואה  ,נהלמכוח עיקרון חוקיות המ ,חובה

  בכפוף לכל דין.

ביחס לתפקידים שאינם דתיים כמאפשר מינויים את המושג "רב" משעה שבית משפט זה פירש  .76

ולהחיל על מינויים אותם היא מאשרת חלה חובה על הממשלה ליישם פסיקה זו , של נשים

 .ממנו והקבועה בחוק שיווי זכויות האשהאת עיקרון השוויון ואת חובת הייצוג ההולם הנגזרת 

 עקרון חוקיות המינהל דורש כי מעשה מינהלי יעשה בסמכות ובכפוך לכל דין:   .77

אינו מסתפק בכך שהחוק העניק לרשות המינהלית סמכות עקרון חוקיות המינהל "

חן של חוקיות המינהל צריך, נוסף ב. כדי שהמעשה יעמוד במלעשות מעשה מסוים

אולם אין די בכך שהמעשה המינהלי יהיה  ...יהיה בהתאמה לכל חוק לכך, שהמעשה

 . עקרון חוקיות מינהל דורש התאמה גם לחוקים אחרים.מסמיךהבהתאמה לחוק 

החוק המסמיך אינו עומד ברשות עצמו, אלא הוא אבן אחת בפסיפס המורכב  אכן,

                                                 
1 D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, and R. Kandawasvika-Nhundu, Atlas of Electoral Gender 

Quotas. Stockholm: IDEA, 2013 
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למעשה, כפיפות של המשפט. הכפיפות של הרשות המנהלית לחוק פירושה, הלכה 

 בין, הוא ןדי םא: ןלדי ןדי ןבי ןחוקיות המינהל אינו מבחי ןעקרו ...למשפט כולו

  ."אותו ם, חובה על כל רשות מינהלית לקייפסוק ובין חיקוק

מהדורה שנייה  המינהל הציבורי )נבו, -, כרך א הסמכות המינהלית, יצחק זמיר

 80-82, (2010מורחבת, 

, 505( 3פ''ד מ) יצחק ברזילי נ' ממשלת ישראל 428/86ץ "בגב הנשיא שמגר יפים לעניין זה דברי .78

555: 

לא יתואר ממשל תקין, אם אינו שוקד על קיומו של שלטון החוק, כי הוא שבונה "

את חומת המגן בפני האנרכיה והוא שמבטיח את קיום הסדר הממלכתי. סדר זה 

והחברתיות ולהבטחת זכויות האדם. הוא היסוד לקיומן של המסגרות המדיניות 

   ."הללו אינם מתקיימים באווירה של לית דין

וכן  842,  832 ( 5פ''ד מז) נ' מדינת ישראל עיריית קרית גת  2918/93ץ "בגעוד לעניין זה ר' )

, 196( 2פ''ד נו) מעדני אביב אוסובלנסקי בע"מ נ' מועצת הרבנות הראשית  7203/00 ץבג"ב

213.) 

קניאל  3975/95בג"ץ ' רבהתאם לעקרון השוויון על חובתו של הממשלה להפעיל את סמכותה  .79

המרכז המשפטי לזכויות  –עדאלה   240/98בג"ץ ,  506, 459( 5, פ''ד נג)נ' ממשלת ישראל

 167( 5, פ''ד נב)השר לענייני דתות ואח' המיעוט הערבי בישראל ואח' נ'

 

 העתירה תמועד הגש

כאשר אנו עומדים כחודש אך , האסיפה הבוחרת פורסמה רשימת חברי עתירה זו מוגשת בטרם .80

ולפיכך הרבנים הראשיים אמורים למנות  וחצי לפני מועד הבחירות שנקבע לאסיפה הבוחרת

רשימת חברי  לחוק הרבנות הראשית 13לסעיף בהתאם  .את הנציגים מטעמם בימים הקרובים

 פני הבחירות. פחות ליום ל 21האסיפה הבוחרת אמורה להתפרסם ברשומות 

בית משפט זה יחס חשיבות רבה למועד בו מוגשת עתירה הקשורה בבחירות. כך נקבע  .81

 :331,  323( 5, פ''ד נב)ואח' אברץ ואח' נ' פקיד הבחירות לעיריית ירושלים 6790/98  בג"ץב

זה -את-צפוף, על אירועים הרודפים זהמערכת בחירות בנויה על לוח זמנים "

פי טבע הדברים מחויבים אנו לשמור על לוח זמנים -זה, ועל-גבי-על-והבנויים זה

בדיוק ובקפדנות יתרה. איחור במועד אחד, למותר לומר, עלול לשבש את כל לוח 

העבודה כולו עד לסופו. המערכת נדמית לאותן קוביות דומינו העומדות בשורה, 

   ".ינו ידענו מהוואפקט הדומ

שנציג ומשעה  ועל מנת שלא לגרום לדחייה במועד הבחירותקרוב הבשים לב למועד הבחירות  .82

ת החלק של נציגי הציבור הכללי בשלה כי יינתן ייצוג לנשים אך ורק במסגר הממשלה הצהיר

 השעה לעתור בעת זו נגד אופן יישום חוק הרבנות הראשית.
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בעת זו כי ביחס לייתר הנציגים שאמורים להיבחר לחלק של נציג הציבור  יםמניח העותרים .83

ישכילו הגורמים הממנים לפעול לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לכנסת 

על מנת לתקן ולא במעט בכל המינויים העומדים לפתחם ולכל הפחות ברובם, וזאת נשים למנות 

את הזכות לתקן את  יםשומר העותרים האסיפה הבוחרת. את תת הייצוג המבני הקיים בהרכב

 כתב העתירה ככל שלא יינתן ייצוג הולם לנשים ביחס לייתר הנציגים שאמורים להבחר.

 

 סוף דבר

לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש בראשית עתירה זו ולאחר  .84

 קבלת תשובת המשיבים לעשות את הצו להחלטי. 

 מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו ביניים כמבוקש לעיל עד לדיון בעתירה זו.  כמו כן .85

 בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות משפט ושכ"ד עו"ד.  .86

 . , ד"ר גלית שאול1ירה של מנהלת העותר מס' בתמיכה לעתירה זו, מצ"ב תצה .87
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