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ועדת הבחירות להנהלת המינהל הקהילתי של שכונת חומת שמואל (הר-חומה) ,תשפ"א2020-

כ"ז כסלו תשפ"א

 13דצמבר 2020

סיכום ישיבה מס'  11של ועדת הבחירות ( 13.12.2020 ,באמצעות זום)
המשתתפים:
חברי הוועדה :ציונה אמיגה ,איילה וול ,מיכל לייבוביץ' ,החתום מטה
עובדי המינהל הקהילתי :אבי רגב – מנהל המינהל ופקיד הבחירות ,ינון עמיחי – סגן מנהל המינהל ,מתן פיינברג –
עובד קהילתי ופרויקטור הבחירות

 .1נכתוב בסיכום של ישיבה  10שהשיחה בין אבי לבין שלמה גולברי התקיימה אחרי ישיבה זו
ונפיץ את המסמך המתוקן.
 .2אשר לערר של בטי מימוני :הוועדה מוצאת כי אין מקום לפסול שום מועמד ,אך יש להבהיר
למועמדים הרלבנטיים כי עליהם להפריד ביתר שאת בין פעילותם הציבורית לבין תעמולת הבחירות.
 .3אשר לערר של ניר לוי לגבי פרסומים באתר האינטרנט של המינהל :מצאנו שבאתר אמנם מופיעים
אזכורים שונים של חברי ההנהלה היוצאת ,גם מן הזמן האחרון ,בקשר לפעילותם בהנהלה .הוועדה לא
בדקה זאת לפני-כן ,והמועמדים ,בעיקר היושב-ראש היוצא ,הם אלה שהיו אמורים לפעול לפי התקנון
ולא לפרסם כאמור .צוות המינהל ידאג להסרה מיידית של פרסומים אלה מהאתר לגבי כל התקופה
שמאז אוגוסט  ,2020ובמידת האפשר גם לפני-כן .אבי יתאם את הפרטים עם החתום מטה.
 .4נשלח התראה תקיפה לשלמה גולברי בקשר לחריגות אלה מהתקנון ובקשר להקפדה המיוחדת הנדרשת
ממנו לגבי הנושא הנ"ל.
 .5ניתן להבין מתשובתו של גולברי כאילו ההתייעצות בין אבי לביני בעניין הפרסום באתר התקיימה
טרם פרסום מכתבו בנושא הקורונה ,ואולי אף ניתנה לכך הסכמת הוועדה .למען הסר ספק :אבי ואני
שוחחנו רק אחרי פרסום זה ,בעקבות פנייה של תושב ,וסיכמנו שיש להסיר את המכתב ללא דיחוי.
 .6אשר למספר השמות שיסומנו על-גבי פתקי ההצבעה :החלטת הוועדה המקומית נועדה להשגת איזון
בין קבוצות ותיקות ומאורגנות לבין פעילים חדשים.
 .7הוועדה המרכזית דנה בעררים בנושא זה כבר ב 3.9.2020-ודחתה אותם ,מכיוון שישנם טיעונים לשני
הכיוונים ,וההחלטה נמצאת בסמכותה של הוועדה המקומית.
 .8שינוי אופן ההצבעה בשלב זה של התהליך אינו מתאים למסגרת הזמנים הקבועה בתקנון ושאושרה
בידי הגורמים העירוניים .שינוי כזה עלול לפגוע באמון הציבור ,וכן במועמדים המסתמכים על ההודעות
שכבר התפרסמו.
 .9אשר לקלפי הניידת :הגענו למסקנה שכל מסלול של קלפי כזו עלול להעניק עדיפות לריכוזי אוכלוסייה
מסוימים על חשבון אחרים ,או לפחות להתפרש כך בציבור .לכן החליטה הוועדה שלא להוסף קלפי כזו
לקלפיות שאותן כבר אישרה.
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