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פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות המקומית
פסגת זאב
התקיימה :יום רביעי ,ב' בכסליו ( ,)18.11.2020בזום.
חברי ועדה משתתפים:
עו"ד רבקה הלפר – יו"ר הועדה
רני רוזנהיים – נציג עיריית ירושלים
דורית שטרית – נציגת החברה למתנסים
יעל כהן – מנהלת המינהל הקהילתי פסגת זאב ,מזכירת הועדה.

על סדר היום
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אישור מועמדות של תושבים.
דיון חוזר במועמדותו של נתנאל כהן שנמצא פגם בממליציו.
פרסום הצהרת השתייכות מגזרית של המועמדים בהתאם למסמך 'מודל יצוג הולם'.
אישור מיקומים ומספרי קלפיות.
עדכונים לגבי המשך התהליך.

מהלך הפגישה
 .1הועדה עיינה במסמכי המועמדות של אבי שלום ,אליהו בן נעים ,יקיר ג'רסי ,אלון חסיד,
אברהם פישר ואינה אפרתי.
הוחלט :מועמדותם אושרה.
הועדה מצאה ליקויים בחתימות של המועמד :אהרון מושיחוב.
הוחלט :המועמד יוכל להגיש רשימות ממליצים מעודכנת .הרשימה תוגש עד ליום שני ה-
 23.11.2020בשעה  10:00בבוקר .במידה וימצא פסול ברשימה החדשה מועמדותו של התושב
תיפסל.
 .2הועדה עיינה בשנית במסמכי המועמדות של נתנאל כהן שבעקבות ממצאי הבדיקה המדגמית
של ממליציו בפעם הקודמת נשלח להביא רשימת ממליצים מעודכנת.
הבדיקה המדגמית של הרשימה המעודכנת שהגיש יצאה תקינה.
הוחלט :מועמדותו אושרה.
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 .3הצהרת ההשתייכות המגזרית של המועמדים תפורסם באתר המינהל ובכל הערוצים
הדיגיטליים וכן בעיתון המקומי 'קול הצפון' .יינתן זמן לעירעורים על הצהרת המועמדים עד
ליום שני ה.30.11.2020 -
 .4הועדה עיינה בטבלת מיקומי הקלפיות המומלצת ,שנבדקה ואושרה על ידי אגף חברה בעיריה,
ואישרה אותה בכפוף למציאת פתרון לבעית התקשורת ב'בית קדמה' ולאיתור מקום מתאים
במערב.
הטבלה מצורפת.
 .5ביום ראשון ה 22.11.2020 -יתקיים פייסבוק לייב בנושא הבחירות בפסגת זאב עם אריה קינג,
מחזיק תיק המינהלים הקהילתיים בעירייה ואליאסף פרץ מנהל אגף חברה בעיריה .פרסום
לאירוע יצא מחר.
ביום שני ה 30.11.2020 -בשעה  19:30תתקיים השתלמות מחייבת למועמדים .ההשתלמות
תהיה בזום ויינתנו בה כלים שיסייעו למתמודדים לערוך קמפיין בחירות אפקטיבי .הודעה על
כך תישלח באופן אישי לכל אחד מהמועמדים.

רשמה :יעל כהן.
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