
 

 

 26.11.2020פרוטוקול הוועדה המרכזית 

 

 -נוכחים 

 השופטת בדימוס, ד"ר בלהה כהנא. -יו"ר הוועדה 

 רני רוזנהיים, מנהל מינהל אסטרטגיה וחדשנות. -חבר הוועדה ומ"מ היו"ר 

 אטיק, מנהל מחוז ירושלים, החברה למתנסים. מושיק -חבר הוועדה נוכח בזום: 

 

 מהלך הדברים

של ההשתייכות המגזרית כוללת הצהרת של המועמד כי הוא משתייך לקהילה  ההצהרהנוסח 

כללית או חרדית וכן הצהרה ביחס לאופי מוסדות הלימוד במסגרת הוא או ילדיו התחנכו. 

 ותם המגזרית של מועמדים. בהתאם לשני עקרונות אלו נבחנו העררים ביחס להשתייכ

 יוסי סעידוב .1

חרדי. הוועדה המקומית כמועמד הגיש את מועמדותו הוועדה דנה בעניין יוסי סעידוב. מר סעידוב 

 כמועמדבדקה ומצאה כי מר סעידוב אינו מקיים אורח חיים חרדי ולכן פסלה את מועמדותו 

 .אחד המגזרים.וביקש שלא לשייכו ל חרדי. מר סעידוב ערער על החלטה זו

מר סעידוב התשובה שניתנה להוועדה המרכזית דנה בערעור זה והחליטה לדחותו.  -החלטה 

את  המנחהוועדה המרכזית  על הוועדה המרכזית. בהמשך לכך,מקובלת מטעם הוועדה המקומית 

 כמועמד של הציבור הכללי.סעידוב הוועדה המקומית לשבץ את יוסי 

 חובב אלחנן. 2

הועדה המקומית פסלה את מועמדותו כחרדי חרדי. כמועמד הגיש את מועמדותו  חובבמר אלחנן 

 מערר על החלטה זוומר אלחנן 

שתייכתו של מר אלחנן המרכזית מאשרת את החלטת הועדה המקומית בדבר ההועדה  –החלטה 

במשרד ישנם מוסדות אשר מנוהלים על ידי האגף החרדי שברמה הארגונית למרות  . למגזר הכללי

. הוועדה המרכזי מנחה את ניוולאומי על גו-דתיה החינוך הם משתייכים באופן מובהק לציבור

 הוועדה המקומית לשבץ את מר אלחנן כמועמד של הציבור הכללי.

  אזרדיהודה חגית אסייג ו. 4

של חגית אסייג ויהודה אזרד בדיקה מדגמית של רשימת הממליצים ביצעה  המקומיתהועדה 

בעקבות  .דחתה את מועמדותםהוועדה המקומית רשימה זו ועל כן חוסר בהירות בקרב ומצאה 

 .חדשותהמלצה רשימות בצירוף של הוגש ערער  מקומיתהחלטת הועדה ה

ביצעה גם היא בדיקה של הממליצים מהם עלה כי חלק מהממליצים הועדה המרכזית  -החלטה 

וסר הבהירות והעובדה שהוגשה רשימה אישרו שהם תמכו בשני המועמדים וחלקם לא. לאור ח

בדיקה מדגמית של  בצעועדה המקומית למעודכנת באופן מיידי, הוועדה המרכזית מנחה את הו

 ולהחליט על אישור המועמדות בהתאם לרשימות אלו.  החדשות הרשימות

 

 יצחק שילוני. 5

ספורות לאחר סוף יצחק שילוני ערער על ההחלטה לא לקבל את מועמדותו מכיוון שהוגשה דקות 

 . לטענתו, בעיות טכניות באתר העירייה הם שעיכבו את הגשתו. בחצות הליל מועד ההגשה



 

 

שעת  בתקנון אינו מציין במדויק אתמועד ההגשה לאור העובדה כי  –החלטה 

כניות הוועדה מאשרת את ט יות באיחור קל בגלל בעיותוניתן להקל. ככל שהוגשו מועמד ההגשה

 מועמדותם.

 

 אברהם טיבי. 6

הוועדה דנה בעניין אברהם טיבי. לאחר שנפסל מכיוון שאינו אזרח ישראל, מר טיבי ביקש 

להעמיד במקומו מועמד אחר שייצג את הקהילה ממנה הוא מגיע. הוועדה המקומית דחתה בקשה 

הוא הגיש את . מר טיבי ערער על כך בטענה כי סיום מועד ההגשהזו מכיוון שהוגשה לאחר 

ואילו את ההודעה על פסילתו הוציאה הוועדה ו זמן רב לפני מועד סיום ההגשה מועמדות

המקומית רק לאחר סיום מועד ההגשה. האיחור הרב במתן התשובה מנע מקהילתו להיערך 

 ולהגיש מועמד אחר מטעמה.  

ר מועמדותו של תושב אש"סירבה הועדת הבחירות המקומית ל 8.5 סעיף על פי התקנון -החלטה 

על פי הכתובת שמסר  מידש להיות מועמד במסגרת הבחירות לפי תקנון זה, תודיע לו על כך שביק

ימי  3עדה או בטלפון. התושב רשאי לערור בכתב על החלטה זו בפני ועדת הערר המרכזית תוך ולו

הועדה מקבלת את בשל השיהוי במתן הועדת הפסילה למועמד עבודה ממועד קבלת הסירוב". 

 .חלופיתסוף חתימות לשם הגשת מועמדות ישלושה ימים לא מקציבהו לעילסעיף ההערער על פי 

 יובל וינר. 7

ממינהל בית גן אושרה על בסיס מועמדותו של מר לוי הערעור עוסק במועמדותו של חיים לוי. 

הכתובת שהוצהרה אינה וכי מר לוי אינו מתגורר בשכונה טען המערער  כתובתו בתעודת הזהות.

 . מכאן שהוא אינו יכול להיבחר למנהל הקהילתיו מרכז חייו

תושב יכול להתמודד התקנון קובע כי  הוועדה דנה בערער זה והחליטה לדחותו. –החלטה 

 כך הם פני הדברים גם במקרה זה. . בתעודת הזהות שלו כתובת מגוריובהתאם לנהל ילמבבחירות 

 

 

 יובל הרוש –כותב התקנון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


