מינהל קהילתי פסגת זאב – מספר עמותה 580192391
שד' דיין משה  ,135ירושלים

פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות המקומית
פסגת זאב
התקיימה :יום שלישי ,ט"ו בכסליו ) ,(1.12.2020בזום.
חברי ועדה משתתפים:
עו"ד רבקה הלפר – יו"ר הועדה
רני רוזנהיים – נציג עיריית ירושלים
דורית שטרית – נציגת החברה למתנסים
רוני סילפן – מנהל מינהל קהילתי גנים
יעל כהן – מנהלת המינהל הקהילתי פסגת זאב ,מזכירת הועדה.

על סדר היום
 .1אישור נוסח 'נוהלי ההצבעה' לפרסום.
 .2דיון במיקום קלפיות.
 .3דיון בערעורים על שיוך מגזרי של מועמדים.
מהלך הפגישה
 .1הועדה בחנה את נוסח 'נוהלי ההצבעה'.
הוחלט :הנוסח מאושר ויפורסם בערוצי המדיה השונים.
 .2הועדה דנה בעירעור על מיקום קלפי בצפון במבנה של הקבלן 'צרפתי' ,ומכיוון שלאחר מאמצים
רבים לא נמצא מקום אחר שניתן לקיים בו קלפי באזור הבחירה 'צפון' וביטול הקלפי יהווה
פגיעה לא מידתית בתושבי אזור הבחירה הזה החליטה הועדה לקיים את הקלפי במבנה של
הקבלן 'צרפתי' ובלבד שהמתחם לא יכיל פרסום משום סוג של הקבלן וכן שהמינהל ישלם
לקבלן עבור השימוש במבנה ביום הבחירות .וזאת כדי למנוע אפילו מראית עיין של טובות
הנאה בין הקבלן למינהל היום ובעתיד.
הוחלט :הקלפי תפעל במתחם המדובר ,בתנאים שפורטו לעיל.
הוצג בפני הועדה מיקום חלופי לקלפי במזרח וכן מסלול הקלפי הניידת כולל לוח זמנים.
הוחלט :הועדה מאשרת את מתחמי הקלפיות כפי שמוצגים בטבלה שלהלן בכפוף לבדיקות
ולאישורים הנדרשים ע"י הגורמים השונים כפי שמפורט להלן:
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אזור
בחירה:

אתר הצבעה:

מיקום

עמדות:

סטטוס:

מינהל קהילתי

משה דיין 135

4

מאושר

מערב

משרדי השירות
הפסיכולוגי חינוכי

שמואל תמיר 74

3

מאושר

מזרח דרום

שלוחת מינהל
קהילתי

יצחק טוניק 23

3

מאושר

רחמילביץ 110

2

בבדיקה של
העיריה

השישה עשר 34

3

מאושר

מבנה  -חברת בנייה שמחה הולצברג
32
צרפתי

3

מאושר

3

מאושר
בבדיקה של
העיריה ובכפוף
למזג האוויר
בכפוף לאישור
מנהלת בית
האבות ,לבדיקה
של העיריה
ולמזג האוויר

מזרח דרום
מרכז
צפון

מעון חדש
בית ספר יסודי
"פסגת דוד"  -אולם
ספורט

מרכז
מזרח

מזרח

קלפי ניידת  -בתי
אבות )במזרח
ובמרכז(

מערב
סה"כ קלפיות:

חיל האוויר 67
12:00 – 10:00
ברחבת הכניסה
לטוניק 1
14:00 – 12:30

3

חצר משה דיין
157
16:00 – 14:30

3

קניון
18:00 – 16:30

3

בבדיקה של
העיריה

7

סה"כ
עמדות:

21

 .3הועדה קיבלה מספר ערעורים על הצהרות ההשתייכות המגזרית של חלק מהמועמדים.
מועמדים ,שהוגשו ערעורים בעינין השתייכותם המגזרית ,נתבקשו להגיש לועדה רשימה
הכוללת את מוסדות הלימוד בהם למדו הם ,וילדיהם ,וכן התייחסות לטענות שהועלו בערעור.
הערעורים נידונו לאור שני עקרונות הנמצאים בהצהרת ההשתייכות המגזרית :האחד הוא
הצהרת המועמד בדבר השתייכותו לקהילה כללית או חרדית ,והשני הוא התייחסות לאופי
מוסדות הלימוד בהם האדם או ילדיו התחנכו.
עקב ריבוי הסוגיות שהופנו לועדה ,הועדה דנה רק בחלק מהערעורים שהוגשו לשולחנה .להלן
החלטותיה:
א .אמנון לוי.
המועמד הצהיר על השתייכותו למגזר החרדי ולאחר מכן חזר בו וביקש לשנות את שיבוצו
כמועמד כללי .הועדה בחנה את רשימת מוסדות הלימוד בהם למדו המועמד וביתו וקיבלה
את בקשתו.
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הוחלט :אמנון לוי ישובץ כמועמד השייך לציבור הכללי כפי שהצהיר.
ב .הנרי רפאל רוטנמר.
המועמד הצהיר על השתייכותו למגזר החרדי .הוגשו מספר ערעורים הטוענים שמר הנרי
רפאל רוטנמר איננו חרדי .הועדה בחנה את הערעורים ,את תשובתו של המועמד ביחס
להשתייכותו הקהילתית ואת רשימת מוסדות הלימוד בהם למדה אישתו ולומדים ילדיו
ובעקבות כך דחתה את הערעורים.
הוחלט :הנרי רפאל רוטנמר ישובץ כמועמד השייך לציבור החרדי כפי שהצהיר.
ג .אהרון מושיחוב.
המועמד הצהיר על השתייכותו למגזר הכללי .הוגשו מספר ערעורים הטוענים שמר אהרון
מושיחוב הוא חרדי .הועדה בחנה את הערעורים ,את תשובתו של המועמד ביחס
להשתייכותו הקהילתית וכן את רשימת מוסדות הלימוד בהם למדו המועמד ואישתו
ולומדים ילדיו ובעקבות כך דחתה את הערעורים.
הוחלט :אהרון מושיחוב ישובץ כמועמד השייך לציבור הכללי כפי שהצהיר.
ד .דוד אמיניאן
המועמד הצהיר על השתייכותו למגזר הכללי .הוגשו מספר ערעורים הטוענים שמר דוד
אמיניאן הוא חרדי .הועדה בחנה את הערעורים ,את תשובתו של המועמד ביחס
להשתייכותו הקהילתית וכן את רשימת מוסדות הלימוד בהם למד המועמד ולומדים ילדיו
ובעקבות כך קיבלה את הערעורים.
הוחלט :דוד אמיניאן ישובץ כמועמד השייך לציבור החרדי.
ה .נתנאל כהן
המועמד הצהיר על השתייכותו למגזר הכללי .הוגש ערעור הטוען שמר נתנאל כהן הוא
חרדי .הועדה בחנה את הערעורים ,את תשובתו של המועמד ביחס להשתייכותו הקהילתית
וכן את רשימת מוסדות הלימוד בהם למדו המועמד ואישתו ולומדים ילדיו ובעקבות כך
דחתה את הערעורים.
הוחלט :נתנאל כהן ישובץ כמועמד השייך לציבור הכללי כפי שהצהיר.

ניתן לערער על החלטות הועדה המקומית לועדת הבחירות המרכזית ,במהלך שני ימי עבודה מרגע
פרסום ההחלטות.

רשמה :יעל כהן.

