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רב או
בג"צ יכריע האם
אשכנזי
סירוב
שי

עיריית לוד תוכל

וספרדי ‰זאת
המשרד

לאחר

למנות שני רבני עיר

שהעירייה

עתרה

בנושא בשל

לשירותי דת

אלבלינג

עיריית לוד הגישה בשבוע
שעבר עתירה יוצאת דופן
לבג"צ ,שבמסגרתה היא מבק ־
שת מהמדינה להורות למשרד לשירו ־
תי דת לנמק מדוע לא מתקבלת בקשת
העירייה למנות לעיר שני רבנים :אש ־
כנזי וספרדי.
לפני כחצי שנה פנתה הנהלת העיר
ללשכת השר לשירותי דת ,דוד אזולאי,
וביקשה ממנו לאשר תקציב למינויים
של שני רבני עיר ,וזאת בכדי לא לקפח
דתיים ממוצא
אף אחד ממגזרי העיר
אשכנזי וממוצא ספרדי.
בקשתה של העירייה הוגדרה כדחו ־
פה ,וזאת לאחר קרוב לשנה שבה העיר
תפקדה ללא רב עיר ,אחרי מותו בחודש
אפריל  2015של רבה הספרדי של העיר,
הרב חיים חדד ז"ל ,ולאחר שהרב האשכ ־
נזי ,הרב נתן אורטנר ,פרש מתפקידו עם
הגיעו לגיל .80
לבכירי העירייה ,כמו לראשי המגזר
הדתי והחרדי בעיר ,ידוע כי בקשת העי ־
רייה בעייתית ,לאור העובדה כי אפילו
בעיר גדולה כמו תל אביב מכהן רב אחד,
וזאת בעיקר בגלל ענייני תקציב ורצון
שלא לפזר כספים רבים במוסד זה ,אולם

הבנה זו לא מנעה את הגשת העתירה.
בעתירה ,שהוגשה על ידי משרד עו"ד
עופר שפיר ושות' ,מנמקת עיריית לוד
את בקשתה בכך שהעיר היא בעלת צי ־
ביון דתי וחרדי.
"העיר לוד מאופיינת בצריכת שירו ־
תי דת גבוהה במיוחד" ,מצוין בעתירה,
"וקיימים בה כ־ 70בתי כנסת המלאים
בשבתות וחגים .עסקים רבים הינם בעלי
כשרות רגילה ומהדרין ,ויש בה מקוואות
רבים שמספר הטובלות בהם עומד על
כ־ 15אלף נשים".
עוד מציינים אנשי העירייה בעתירה,
כי בעיר מתבצעת במהלך השנה פעילות
עניפה בכל הקשור לנושאים הקשורים
לדת ,כמו "אכיפת חוקי עזר עירוניים
האוסרים פתיחת עסקים בשבת ,כ־260
תעודות נישואין המונפקות בשנה וכמו
כן עריכת עשרות אזכרות מדי שבוע,
דבר המחייב היערכות מיוחדת".
לטענת העירייה ,מינוי שני רבני עיר
יאפשר "לממש את העיקרון בדבר חופש
הדת" ,בעוד ההימנעות מלבצע מי ־
נויים אלה "פוגעת בזכותם של התוש ־
בים לקבל שירותי דת על פי השקפתם
ואמונתם".
מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגובה:
"המשרד ישיב בין כתלי בית המשפט".

