בס"ד

דוח ישיבת הוועדה המקצועית
מיום ח' בכסלו  24לנובמבר 2020

משתתפים:
עו"ד רביץ – יו"ר הוועדה
הרב שוורץ – חבר וועדה
גב' דסי גורדון-חברת הוועדה
גב' רוויטל כלימי חברת הוועדה
גב' להי שרווין-חברת הוועדה
אילה גודמן -מנהלת
בן ציון גלינסקי – פרויקטור
..1מס' מועמדים לבחירה לאור הנחיה מהוועדה המקצועית הרי שהוועדה המקצועית החליטה כי כל
בוחר יבחר  3מועמדים בלבד.
 .2דיון בערעורים שהוגשו
יוסף חיים סופר  -השלים את מספרי ת.ז .של  2מהאנשים שהמליצו לו,
הוחלט לקבל את ערעורו ולאשר את מועמדותו.
שילוני יצחק – מאחר ומועמדותו הוגשה אחרי השעה  – 24:00הזמן המקסימלי להגשת מועמדות
הוחלט לא לקבל את ערעורו ,ולפסול את מועמדותו.
גולדמן יעקב – מאחר ומועמדותו הוגשה אחרי השעה ( 24:00הזמן המקסימלי להגשת מועמדות )
וכן לנוכח העובדה כי אין הוכחה לעובדה כי  50חתימות שהוגשו עבור טרבלסי המליצו גם על יעקב
גולדמן הוחלט להתקשר למדגם של אנשים שחתמו עבור מועמדותו ונמצא כי  3 :מתוכם נמצא
אחד מסר כי הצביע עבור יפה בלבד ,השני מסר כי הצביע עבור  3מתוך ה 4שטפסיי המועמדים
הצהירו כי חתמו עבור כולם ,והשלישית לא ידעה כי המליצה על מועמד זה או אחר .אי לכך
הוחלט לדחות את ערעורו ולא לאשר את מועמדותו.

יפה יוסף  -אין הוכחה ל 50חתימות שהוגשו עבור טרבלסי הועברו עבורו לאחר התקשרות מידגמית
למס' אנשים שחתמו עבור מועמדותו נמצא ששלוש מתוכם מסרו דלהלן :אחד מסר כי הצביע עבור
יפה בלבד ,השני מסר כי הצבייע עבור  3מתוך ה 4שטפסי המועמדים הצהירו כי חתמו עבור כולם,
והשלישית לא ידעה כי המליצה על מועמד זה או אחר .אי לכך

הוחלט לדחות את ערעורו ולא לאשר את מועמדותו.
משה איזן אין הוכחה ל 50חתימות שהוגשו עבור טרבלסי הועברו עבורו .לאחר התקשרות מדגמית
למס' אנשים שחתמו עבור מועמדותו נמצא כ שלשה מתוכם מסרו דלהלן :אחד מסר כי הצביע עבור
יפה בלבד ,השני מסר כי הצביע עבור  3מתוך ה 4שטפסיי המועמדים הצהירו כי חתמו עבור כולם,
והשלישית לא ידעה כי המליצה על מועמד זה או אחר .אי לכך
יוסף טרבלסי הואיל אין הוכחה ל 50חתימות שהוגשו עבור טרבלסי אכן הועברו עבורו.
לאחר התקשרות מדגמית למס' אנשים שחתמו עבור מועמדותו נמצא כ שלשה מתוכם מסרו דלהלן:
אחד מסר כי הצביע עבור יפה בלבד ,השני מסר כי הצביע עבור  3מתוך ה 4שטפסיי המועמדים
הצהירו כי חתמו עבור כולם ,והשלישית לא ידעה כי המליצה על מועמד זה או אחר .אי לכך
הוחלט לדחות את ערעורו ולא לאשר את מועמדותו

אידית לוי לדרמן – לא הוגשו כלל המסמכים הנדרשים אי לכך הוחלט לדחות את הערעור ולפסול את
מועמדותה.
אברהם טיבי –בשל אי עמידתו בהתאם לתקנון הבחירות סעיף  3.1וסעיף 6.11
הוחלט לדחות את ערעורו למסור לו כי יכול כי יוכל להגיש ערעור לוועדה המרכזית
יהודה אזרד – לאור כי צוין בערעור (סעיף ") 3כי אכן אותם הממליצים שהמליצו עבורי המליצו גם
גב' חגית אסייג והרב דוד אזואלוס "נעשתה שיחה מדגמית עם  3אנשים החתומים כממליצים על
יהודה אזרד ולנוכח העובדה כי בשיחה עמהם נאמר כי הצביעו אך ורק לדוד אזואלוס .
נציין כי גם אם כל השאר אומנם הצביע ליהודה אזרד הרי שנשארו מתוך  51ממליצים רק 48
ממליצים ,ומשכך
הוחלט לדחות את ערעורו ולדחות את מועמדותו.
חגית אסייג  -לאור כי צוין בערעור (סעיף ") 3כי אכן אותם הממליצים שהמליצו עבורי המליצו גם
ליהודה אזרד והרב דוד אזואלוס " נעשתה שיחה מדגמית עם  3אנשים החתומים כממליצים על חגית
אסייג ולנוכח העובדה כי בשיחה עמהם נאמר כי הצביעו אך ורק לדוד אזואלוס גם אם כל השאר
אומנם הצביע לחגית אסייג הרי שנשארו מתוך  51ממליצים רק  48ממליצים ,ומשכך
הערעור נדחה והוחלט לדחות את מועמדותה.
חיים לוי – הוגשו ערעורים כי הוא אינו מתגורר בשכונה.
יונתן לסרי – הוגש ערעור כי הוא אינו מתגורר בשכונה.
אביעד זר – הוגש ערעור כי הוא אינו מתגורר בשכונה.
מאחר ולכל הנ"ל חיים לוי ,יונתן לסרי ,ואביעד זר הוגשו ערעורים בווצאפים כי הם אינם מתגוררים
בשכונה ולנוכח העובדה כי אין לחברי הוועדה את הכלים לדעת אם אכן הם עדיין מתגוררים בשכונה,
כי הן בהצהרתם והן בנספח ת.ז .שלהם הכתובת המצוינת היא בתוככי השכונה.
הוחלט כי חברי הוועדה משאירים את בדיקת הדברים לוועדה המקצועית.

