
 

 

 פרוטוקול ועדת הערר המרכזית. 

   , הר חוצבים, ירושלים. 3.9.20יום חמישי התקיימה:  

 נוכחים:  

 . ד"ר בלהה כהנא   ,השופטת  , יו"ר

 ושלים. עיריית יר   מנהל מינהל אסטרטגיה וחדשנות, ,רני רוזנהיים ,  מ"מ היו"ר 

 . , מנהל מחוז ירושלים בחברה למתנ"סים משיק אטיק 

 . , עיריית ירושלים אגף חברה   ויות ל אסטרטגיה ושותפמנה  , אסף שניאור מזכיר הוועדה 

 . ירושליםגף חברה, עיריית  , א רכזת בחירות שרה אסוייד 

 מהלך הישיבה: 

נושאים  שלושה סביב נסובו  רריםעהששת  הערר המרכזית. תלוועד הוצגו שישה עררים שהוגשו 

 עיקריים: 

אינה עולה קטנים,  אזורים 4ו ל-א נטען כי חלוקת גוננים – החלוקה הפנימית של השכונה .1

  אזורים לארבעה  האזורבקנה אחד עם היבטים קהילתיים ייחודיים של השכונה, וחלוקת 

ההתארגנות הקהילתית של תושבים בשנים   תפגע ביכולת ו  הינה מלאכותית  פנימיים

 הקרובות.  
ט( שהוצגה על ידי  -ו, גוננים ח-הוועדה בחנה את החלוקה הפנימית )רסקו, פת, גוננים א

ית על בסיס המפה ומספר התושבים. כמו כן דנה הוועדה לגבי החלוקה  הוועדה המקומ

 ו. -הפנימית של א

ו,  -קבלת החלוקה העקרונית בין ארבעת חלקי השכונה )רסקו, פת, גוננים א : החלטה

 ט( ומספר הנציגים לכל אזור.  -גוננים ח 

תואמת את אופן החלוקה    ו לארבעה אזורי בחירה פנימיים אינה- גוננים אנראה כי חלוקת  

צע  של שאר אזורי המינהל. הוחלט לשמור על אזורים בגדול של שני נציגי בחירה כפי שהו 

 כמצורף בנספח.   –  ט.-ברסקו ובקטמונים ח

 

ההחלטה שהתקבלה בוועדה  נטען כי  –  מספר המועמדים להם כל תושב יכול להצביע  .2

, שלכל תושב תהיה האפשרות לבחור מועמד אחד גם אם באזור בחירה מסוים  המקומית 

ווה. אל  מספר הנציגים הינו גבוה יותר, היא אינה דמוקרטית שכן נוצר מצב שלא כל קול ש 

 מול טענה זו עומדות טענות אחרות אותן העלתה הוועדה המקומית.  

לאור העובדה כי ישנם שיקולים   . חברי הוועדה דנו ארוכות בטיעונים השונים : החלטה

לכאן ולכאן ביחס למספר הפתקים שכל בוחר יוכל להטיל בקלפי ולאור העבודה כי הוועדה  

המקומית סוברנית לקבל החלטה בנידון, החליטה הוועדה שלא להתערב בהחלטת  

כל עוד לא הונחה בפני  .  הוועדה המקומית ולהשאיר על כנה את החלטת הוועדה המקומית 

תשתית ראייתית שהוועדה המקומית חרגה מסמכותה או שקבלה את ההחלטה  הוועדה 

 מסיבות לא ענייניות. בחוסר סבירות או 

 

מספר רב  נטען כי החלוקה הפנימית שהתקבלה בוועדה המקומית,  -  ם בהנהלה נשיייצוג  .3

 אזורי בחירה בעלי נציג אחד, תפגע ביכולת של נשים להתמודד.  של  
אכן    חלוקה כפי שהוצעה על ידי הוועדה המקומיתמשוכנעת שההוועדה לא  : החלטה

, אם כי, הועדה לא פוסלת את הטיעון על  ר בחיבאפשרות של נשים להתמודד או לה תפגע  

הקהילתיים עניין מהותי   נציגות נשים  במינהליםהוועדה המרכזית רואה במאחר ו. הסף

לשריין נשים בהתאם לסמכויותיה   הוועדה המקומית מנחה את הוועדה המרכזית  וחשוב

 . בתקנון( 5.4)כפי שמובאים בסעיף 

 

 : אסף שניאור. רשם



 

 

 

 נספחים: 

 . ועדת הערר המרכזית פי החלטת  אזור על בכל   ז"ב ומספרי ב  תחובושמות הר  .1
 לית של החלוקה. ה ויזואמפ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : 1פח סנ

 

   זור א'א

 מספר בעלי זכות בחירה מספר תושבים שם הרחוב

 73 112 טוביה 

 403 543 בן יאיר אלעזר 

 229 328 נתאי הארבלי 

 163 220 יהודה הנשיא 

 63 82 רבי תנחומא 

 405 587 קנאי הגליל 

 389 552 אלכסנדריון 

 26 28 מעלה זאב 

 320 442 בן טבאי 

 97 148 רב אשי 

 66 93 מכור

 97 136 יחיל חיים 

 669 972 הורקניה 

 313 418 ברניקי 

 534 750 ניקנור 

 189 233 חננאל

 163 220 יהודה הנשיא 

 352 466 בני בתירא 

 182 285 רבי טרפון 

 41 58 בן בבא 

 191.2 603 יוחנן בן זכאי זוגי 

 4619 7276 סה"כ

 

 

   זור ב'א



 

 

 מספר בעלי זכות בחירה מספר תושבים 

 1117 1576 בן גמליאל 

 673 950 מעגלי יבנה

 26 45 רבי חנינא 

 12 20 האמוראים 

 1 1 בן דוסא 

 191.2 603.5 יוחנן בן זכאי 

 420 574.5 יוסי בן יועזר 

 251 386 נהוראי 

 320 442 בן טבאי 

 867 1203 אנטיגנוס 

 480 747 אליעזר הגדול 

 420 574.5 יוסי בן יועזר 

 30 45 בן חפץ טוביה

 4808 7168 סה"כ

 

 

 



 

 

 : 2נספח 


