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11/18/20         

 16.11.2020פרוטוקול הוועדה המקומית ה

 נוכחים:

 חברת הוועדה ומ"מ יו"ר הוועדה קורין אברמוביץ

 וןטחברת הוועדה ציפי סק

 חברת הוועדה נטע מגן

 אורן סוקניק מטעם המינהל הקהילתי

 מזכיר הוועדה-אורי עפרוני

 מהלך הוועדה

 -.ערר משה לאו ועדי שטיין בנושא שיריון לנשים1

לפחות   50%הוועדה מבקשת לחדד, כפי שנתבקש בערר, כי הנוהל שהוצא על ידה עובד כך שהאישה שתשוריין צריכה לקבל  

 כלומר על פי הדוגמא שהובאה לפנינו:  שנבחר.מהקולות של הגבר 

 קולות מועמד

 200 א

 300 ב

 150 ג

 10 ד

 6 אישה

נבחרו בקולות הרגילים(. האישה שבאזור בחירה זה לא   3-במידה ויש צורך בשיריון נשים במינהל הקהילתי )כלומר, פחות מ

מהקולות של המועמד האחרון שנבחר, והוא מועמד א', כלומר היא זקוקה    50%תשוריין. על מנת שתשוריין, היא צריכה לפחות  

 קולות. 101-לפחות ל

 -מר יוסי סעידוב.מועמדתו של  2

הגיש את מועמדותו כנציג הציבור החרדי. אורחות חייו של מר סעידוב מוכרות בשכונתו וכן לחברי הוועדה כמי    יוסי סעידובמר 

שהינו חבר בציבור הכללי באופן שאינו משתמע לשתי פנים. אשר על כן על אף שמר סעידוב עומד בתנאי נוסח ההצהרה לפיה  

הוועדה איננה מאשרת את מועמדותו כנציג הציבור החרדי.מטרת המודל ההולם היא שנציגי התושבים  הינו חלק מהציבור החרדי,  

ישקפו ויביאו לידי ביטוי את הקבוצות השונות בכל מינהל. ככל שירצה בכך יכול מר סעידוב להציג את מועמדותו כנציג הציבור  

 הכללי.

 -.אישור מועמדות3

 תאם למילוי כל התנאים הנדרשים של המועמדים לפי הנספח בעמוד הבא.הוועדה מאשרת את הגשת המועמדות בה
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 הקהילתי  להנהלת המינהלבבחירות    שאושרו  מועמדים

 נציג חרדי /מגזר כללי אזור בחירה שם מועמד

 כללי גוננים מזרח ניר זלצבוך

 כללי גוננים מזרח נצח ישראל

 כללי גוננים מזרח רוחמה דוינו

 כללי גוננים מזרח אברהם משה

 כללי גוננים מזרח נחמה ברוכין

 כללי גוננים מערב מלי ששון

 כללי גוננים מערב חנן כהן

 כללי גוננים מערב כרמי אברהם

 כללי גוננים מערב אפרת זוכר

 כללי גוננים מערב צחי מגנאג'י

 כללי גוננים מערב בתיה גוטול

 כללי פת סמדר גראפי

 חרדי פת אילן כליפה

 כללי ט-קטמונים ח משה לאו

 כללי ט-קטמונים ח רינת משאל

 כללי ט-קטמונים ח סטוטאו מנגיסטו

 חרדי ט-קטמונים ח ישראל מאיר זביחי

 כללי ט-קטמונים ח אבוטבול יובל

 כללי ט-קטמונים ח דוד גולן

 כללי רסקו אמיל ליבנר

 כללי רסקו אודיה גודרד מושקוביץ

 כללי רסקו עדי שטין

 מהמגזר החרדי.  2-מועמדים מהמגזר הכללי, ו 20נשים. סה"כ   9גברים,   13. מתוכם  22מועמדים:  סה"כ  
 

 

 17:00בשעה    23/11/2020-עד ליום שני ה  הגשת מועמדות זו או אחרת,, ועל  על החלטות הוועדה  יםניתן להגיש ערר*


