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 כ"ג אדר תשע"ז ירושלים,

 2017מרץ,  22 
  לכבוד

 מר ארז קמיניץ    מר דוד אזולאי
 ץ המשפטי לממשלה )אזרחי( המשנה ליוע    לשירותי דת השר

 
 נכבדיי,

 הבחירות לרבנות העיר נשרהנדון: 

 
 ות אליכם בעניין שבנדון.מילאה את ידי לפנ ,מרשתי, תנועת ברית נאמני תורה ועבודה, ע.ר.

    הרב יצחק לויהתקיימו הבחירות לתפקיד רב העיר נשר. על פי תוצאות הבחירות זכה  14.3.17ביום 

קולות חברי האסיפה הבוחרת, שכללו את נציגי מועצת העיר וכן נציגי ואנשי דת  16מתוך  12 -ל

 שנבחרו על ידך בהסכמת ראש העיר.

http://www.tslaw.co.il/
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יום ימים לפני  חמישה, 9.3.17ביום פי פרסומים שונים, -עלכי לנו אנו פונים אליך לאחר שנודע 

כל אחד ואחד שהתקיימו בין פגישות אישיות שורת להבחירות, הוזמנו כל חברי האסיפה הבוחרת 

 ., בחיפההרב יצחק יוסףהספרדי, מהם עם הרב הראשי 

ה הבוחרת לבחור ברב לוי כרב הפציר הרב יוסף בחברי האסיפ בפגישות אלהפי אותם פרסומים, על 

, שהיה מועמד באותה עת בבחירות וזכה לתמיכתה של מפלגת ש"ס הרב לוי של עיר, וזאת בנוכחותם

  ., המזוהה אף הוא עם מפלגת ש"סמר דודו עמרותי דת בנוכחות יועץ השר לשירוכן 

חברי האסיפה מרבית כי הפך את דעתם של בפומבי בעקבות זכייתו של הרב לוי, התגאה הרב יוסף 

 .ת שחבש כיפה סרוגה, וזאת למעט חבר האסיפה הבוחרהבוחרת

 

וחשאיות". התגייסותו של  שוות רות,יבחירות לרב עיר הן כלשון התקנות "בחירות אישיות, יש

ברי אינסטנציה בכירה כרב הראשי הספרדי לטובתו של מועמד יוצרת הטיה, והשפעה לא הוגנת על ח

ביאה להפיכת ההתערבותו של הרב הראשי עצמו  האסיפה הבוחרת, שמספרם לא רב. על פי דבריו

בתוך בין שני המועמדים  8הסתיים בשוויון  קודםבחירות , וזאת לאחר שסיבוב חלק מהםעמדת 

 .אסיפה הבוחרתאותה 

 

 המדובר בפגיעה חמורה בשוויון הבחירות ובטוהר הבחירות. 

 אין מנוס מפסילת תוצאות הבחירות.

 

ת וציבורי ורמותכדי הפרה בוטה של נלכאורה התנהלותו של הרב הראשי עולה , זאת ועוד

אלמנטריות, החלות עליו מכוח תפקידו כרב ראשי ומכוח כהונתו כדיין וכנשיא בית הדין הרבני 

 החלים על שופטים ועל דיינים. כללי האתיקה הגדול. בין היתר עולים הדברים כדי הפרה של 

 

אך  ,ראשיהרב ההתנהלותו של על יובהר כבר עתה כי בדעתנו להתלונן בפני הגורמים המוסמכים 

בחירות כם בבקשה להכריז על פסילתם ועל עריכת בכל הנוגע לתוצאות הבחירות, הרינו באים בפני

חוזרות, תוך כדי בחירת אסיפה בוחרת חדשה ושונה מהאסיפה שזוהמה בעקבות התנהלות הרב 

 הראשי.

 

 מטענות מרשתי. למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום ויתור על איזו 

 

 טרם נקיטה בהליכים משפטיים.פניה ה זו ראו בפני נא
 
 

 ,ובברכה בכבוד רב

 

 

 אסף בנמלך, עו"ד
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