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ירושלים

בדוא"לmoriyadud@gmail.com :

הנדון :מודל ייצוג הולם בחירות למינהל קהילתי אשכולות
בהמשך לפניתכם הטלפונית למשרדי מיום  18.10.2020בעניין שבנדון הריני להגיב כדלהלן:
 .1בהתאם לכך כי הוועדה המקצועית המקצועית בפגישתה מיום  20.09.2020קבע מתוקף
סמכותה כי מודל הייצוג ההולם יוחל על כלל השכונות ,ופרט לאור כך שהחלטה זו קיבלה
משנה תוקף על ידי היועמ"ש העירוני אשר הבהיר כי החלטת הוועדה מקצועית ומחייבת את
הוועדות המקומיות ,הרי שהדברים מדברים בעד עצמם.
 .2למען הסר ספק ולאור פנייתכם יובהר כי בהתאם להחלטות הנ"ל הרי שמודל הייצוג ההולם
חל גל על המינהל הקיהלתי אשכולות.
 .3בנסיבות אלו איני רואה כל עניין ךהביע את עמדתי האישית בעניין.
בכבוד רב,
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