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 דיון בנושא גולברי .1

 הוועדה בעניינו בערוצים שונים.  התנצלותלפרסם את  גולברימר  בקשתו שלהועדה דנה ב .א

אתר  -ההתנצלות תפורסם במסגרת בה מתפרסמות כל החלטות הוועדה  כי הוחלט 

מר גולברי רשאי לפרסם את ההתנצלות נטרנט של הבחירות. ככל שירצה בכך האי

 .בערוצים נוספים

לא נותר , בעניינוערר שהוגש ומר גולברי בחר שלא להשיב לשאלות הוועדה ביחס למאחר  .ב

ר גולברי אכן ולקבוע כי מ ירףאלא להתבסס על טענותיו של העותר והמסמכים שצ לוועדה

מאז  זמן שחלףהלאור פרק התנהל באופן שסותר את התקנון ואת הנחיית היועץ המשפטי. 

הוועדה  ומאחר שלא הובא לידיעת הוועדה אסמכתא על כך שמעשים אלה נשנו האירוע

החליטה להסתפק בהבהרה למר גולברי כי פעולותיו לא עלו בקנה אחד עם המדרש 

 . מתפקידו כיו"ר מכהן המתמודד בבחירות

 .למר גולברי דעה על החלטת הוועדה תישלחהו

 

   ערער על מודל הייצוג הולם דיון בנושא ה .2

על החלטות  יםעררדון באין לוועדה המרכזית סמכות להוועדה דוחה את הטענה כי  .א

 הוועדה המקצועית.

, ומכאן הוועדה המקצועיתו המרכזיתסמכויות הוועדה ישנה חפיפה בי מן התקנון עולה כ

 . קצועיתהמעל החלטותיה של הוועדה  להכריע בערעוריםעדה המרכזית סמכות ולוש

בכל  תדוןוככזו  על הבחירותומפקח האחראי העליון הגוף הינה  הוועדה המרכזית, כמו כן

 לבחירות. הנוגעעניין ועניין 

 דעתו בנושא.יתן ישהיועץ המשפטי להיוועץ עם לצד הבנה זו, הוועדה מבקשת 



 

 

בין אלו ו תהמרכזי הוועדהיושבים בישנה זהות בין  נה כיטעב הוועדה דנה .ב

זהות החברים בוועדות השונות הוגדרה יש לציין כי  .המקצועית ההיושבים בוועד

דון בסוגייה זו בשנית לקראת סבבי הבחירות יו"ר הוועדה המליצה לבתקנון הבחירות. 

 הבאים. 

 .סיים את חברותו בוועדה המקצועיתהבהיר כי מ"מ יו"ר הוועדה המרכזית רני רוזנהיים 

אין לוועדה המקצועית סמכות  , לפיהבערעור 11סעיף הוועדה דוחה את הטענה העולה מ .ג

 . להנחות את הוועדות המקומיות

בתקנון, עולה  9.7.3סעיף הגדרת תפקידה של הוועדה המקצועית המופיעה בבהתאם ל

גם . במפורש כי קיימת לוועדה המקצועית הסמכות להנחות את הוועדות המקומיות

 .להנחות את הוועדות המקומיותסמכות כי לוועדה המקצועית העולה בתקנון  8.8סעיף מ

  היועץ המשפטי דן בסוגייה זו בעבר ויש לעיין בתשובתו.מעבר לכך, 

על עיקרי ענתה וזו  ביחס למודל הייצוג ההולם הוגשו מאות ערריםהוועדה מבהירה כי  .ד

לא ניתן מענה אישי לאור הדמיון בין תוכן העררים  .אתרבענה את המ ופרסמה הדברים

 .לכל ערר וערר
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