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  הודעה לעיתונות

  

  ץ כנגד דחיית הבחירות בחריש"עתירת אומ

  

הגישה בשמה ובשם קבוצת תושבים , ד ישראלה אלימלך"כ עוה"באמצעות ב, ץ"תנועת אומ

ץ כנגד שר הפנים אלי ישי ומנכל משרדו בשל שלילה חוזרת של "מהיישוב חריש עתירה לבג

  .זכותם החוקתית הבסיסית של תושבי היישוב לבחור ולהיבחר בבחירות מוניציפאליות

נשמת אפה של "הוגדרה על ידי בתי המשפט כ , זכות הדמוקרטית לבחור ולהיבחרה

  .שהדמוקרטיה אינה בראש מעייניו של שר הפנים, אך דומה". הדמוקרטיה

כדי לשמר את תפקידו , ל משרדו"דחיית הבחירות נעשתה על ידי שר הפנים בשיתוף עם מנכ

  ).ס כמובן"נועת שמת( מקורבו מר נסים דהן –ר המועצה הממונה "של יו

!  ?10שתושבי היישוב לא יבחרו כך (מעמדת המדינה עלה כי הסיבה לדחיית הבחירות 

  .הינה הכוונה להקים במקום עיר חרדית, )שנים

וממילא אין בין כדי , ולמינוי וועדה ממונה, אין בו כדי להביא להכרזת מועצה נכשלת, נימוק זה

  .להאריך תקופת כהונתה של מועצה שכזו

שלילת הזכות לבחור ולהבחר . היישוב חריש מהווה מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל כולה

 .הינה עננה שחורה המכסה את שמי הדמוקרטיה בישראל, מתושבי היישוב חריש

יוארך תוקף הכהונה של ראש ראשות , הדעת אינה סובלת מצב שבו במקום לקיים בחירות

 . פעם אחר פעם

, כאשר אין מדובר בראש ראשות שנבחר על ידי תושבי היישובהדברים מקבלים משנה תוקף 

ובאופן ברור ומובהק אינו מייצג את , אלא באדם שנבחר משיקולים נסתרים על ידי שר הפנים

 .ואף מתעלם מהם במפגיע, האינטרסים של תושבי הישוב

  



 הדבר נוגד את. ספק אם מוסמך השר לשוב ולדחות בחירות פעם אחר פעם, בהתאם לחוק

ואינו עולה בקנה אחד עם זכויותיהם החוקתיות , נוגד פרשנות תכליתית של החוק, לשון החוק

  .של העותרים

  
איזון תקציבי : אין כל עילה סבירה לשלילת הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור, כפי שצויין

 אינן נחלת היישוב לפי דוחות –הטמעת נורמות של ניהול תקין , 2009הושג כבר בשנת 

איננה שיקול רלוונטי ,  יישוב חרדי בתחומי העירבעתידוהכוונה להקים , קר הפנימייםהמב

 .כיוםלשלילת זכות דמוקרטית בסיסית של תושבי היישוב 

  
על תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא יתקיימו  ץ ליתן צו"התבקש בג, אשר על כן

  .לתר לא10.1.12הבחירות ביישוב חריש שהיו אמורות להתקיים ביום 

ליתן צו מוחלט לקיום הבחירות ביישוב חריש , לאחר שמיעת העתירה, ץ"כן התבקש בג
  . מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההחלטה

  
 


