
 

 

 3.12.20 ועדת ערר מרכזית
 

 נוכחים:
                                                                   נא יו"ר הועדה, השופטת בדימוס, ד"ר בלהה כה

                                וחדשנות  רני רוזנהיים, מנהל מינהל אסטרטגיה חבר הועדה ומ"מ היו"ר 
                             החברה למתנס"ים חוז ירושלים, מושיק אטיק, מנהל מדה חבר הוע

 אסף שניאור, מנהל אסטרטגיה ושותפויות, אגף חברה יובל הרוש ,רכז בחירות 
 אליסף פרץ, מנהל אגף חברה 

 , ממונה על המינהלים הקהילתייםקורין אברמוביץ
 רכזת בחירות –שרה אסוייד 

 
נוסח ההצהרה של ההשתייכות המגזרית כוללת הצהרה של המועמד כי הוא משתייך 

לקהילה כללית או חרדית וכן הצהרה ביחס לאופי מוסדות הלימוד במסגרתם הוא או 
ילדיו התחנכו. בהתאם לשני תבחינים אלו נבחנו העררים ביחס להשתייכותם המגזרית 

 של מועמדים.
   

 נתנאל אלפסי:
על החלטת הוועדה המקומית בחומת שמואל לשבצו נתנאל אלפסי  שלהועדה דנה בערר 

 כמועמד חרדי ולא כמועמד כללי כפי שהצהיר.
. מר לומדים במוסדות חרדיםהקטנים דיו בהתאם להבהרות שנתקבלו ממר אלפסי, יל

 ותמוסד ומצאם, אך לא ניהצהיר כי ילדיו הגדולים למדו בבתי ספר כללי  אלפסי 
 להצהרתו. יםהמתאימ

אשר על כן הוועדה המרכזית דוחה את הערר ומאשרת את החלטת הוועדה המקומית 
 לפיה מר אלפסי ישובץ כמועמד חרדי.

 
 

 דוד פנחס אמיניאן 
על החלטת הוועדה המקומית בפסגת זאב לשבצו דוד פנחס אמיניאן  שלהועדה דנה בערר 

 פי שהצהיר.כמועמד חרדי ולא כמועמד כללי כ
 . לומדים במוסדות חרדיםל מר אמיניאן דיו יל

אשר על כן הוועדה המרכזית דוחה את הערר ומאשרת את החלטת הוועדה המקומית 
 לפיה מר אמיניאן ישובץ כמועמד חרדי.

 
 

 חיים לוי
הוועדה המקומית בבית וגן הגישה ערר ובקשה לדיון חוזר בעניינו של מר לוי אשר הינו 

 בשכונת בית וגן אך אינו מתגורר בה בפועל.בעל דירה 
ידיעתה של הועדה המרכזית נתון שלא היה בפניה הביאה להוועדה המקומית בבית וגן 

 בעת הדיון בעניינו של מר לוי, לפיו מר לוי הצהיר על שייכותו למגזר הכללי.  
בלבד בהינתן ובהתאם למודל ייצוג ההולם בהנהלת המינהל הקהילתי ישולב נציג אחד 
, סברה לציבור הכללי )זאת בהתאם לחלקם המספרי של הציבור הכללי בשכונת בית וגן (

הוועדה המקומית כי לא נכון לאפשר למועמד אשר אינו תושב בשכונה לייצג את הציבור 
 הכללי.

הוועדה המרכזית תפנה אל מר לוי על מנת לקבל ממנו הבהרות על יכולתו לייצג את 
 אמור כאשר הוא אינו מתגורר בשכונה.הציבור הכללי, זאת כ

 
 
 

 כתבה :שרה אסוייד
 


