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 כי הקובעת, 1לצדק גבוה משפט כבית בשבתו העליון המשפט בית בפסיקת לעדכנכם ברצוננו
  .האזורית במועצה זמנית בו מלכהן מנוע מקומי ועד חבר

, האזורית במועצה כחבר והן מקומי ועד כחבר הן לכהן יוכל לא אדם כי, עולה צ"בג מפסיקת
  .מתפקידיו אחד את לעזוב תפקידים בכפל המכהן חבר על ,ולפיכך

 נבחרו אשר, יחדיו אזורית ובמועצה מקומי עדובו כיום המכהנים חברים כי נקבע, זאתעם 
 למועצות הבאות לבחירות עד התפקידים בכפל לכהן להמשיך יוכלו, לצו שקדמו בבחירות
  .2013 בדצמבר להתקיים העתידות האזוריות

  

 ועד חבר כי, 1958-ח"תשי, )אזוריות מועצות (המקומיות המועצות לצו בתיקון נקבע 2010 בשנת
 כלפי האזורית המועצה בסמכויות הכרוך עניינים ניגוד עקב, האזורית במועצה מלכהן מנוע מקומי

  .ועוד תקציבית בקרה, פיקוח של שונים בתחומים המקומי ועדוה

 שלב בלא בצו תוקן שהנושא לכך באשר והן, עניינים ניגוד בדבר הקביעה נגד הן עתר תהילה מר
  .להיבחר חוקתית בזכות כשהמדובר, פרלמנטרי

 עניינים בניגוד מדובר אין אם גם. כשלעצמו שניתן בצו להתערב מקום אין כי, פסק המשפט בית
, התפקידים בין האינטרסים לניגוד באשר ,המדינה בדברי טעם יש עדיין -" דרמטית "בעוצמה
  . ממנו להימנע וראוי כדאי הניתן ושככל

 בית כאשר, מנגד. מסוים פרלמנטרי לאישור הבאתו היתה יותר הראויה שהדרך יתכן, כן כמו
 נוטה הכף, כזה מאמץ של ביטולו לבין, עניינים ניגוד לנטרול מאמץ בין להכריע מתבקש המשפט
  .התערבות אי לעבר

 אין, 2013 בדצמבר להתקיים עתידות בהן שהבחירות זוריותהא במועצות כי, קבע המשפט בית
 בטעמים קביעתו את נימק המשפט בית .תפקידים בכפל המכהנים החברים להדחת מקום

, האזורית למועצה אחד נציג רק העמידו המקומיים ועדיםומה חלק כי, שנמסר גם מה, פרקטיים
 לכהונת שנותרו ,הספורים םהחודשי בתקופת בו לעסוק מקום שאין מחודש הליך ויידרש

  . האזוריות המועצות
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