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 פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות המקומית 

 נווה יעקב 

 . פרונטלית(, 25.5.2021)י"ד סיוון , שלישייום התקיימה:  

 חברי ועדה משתתפים:  

 יו"ר הוועדה  – אריה רביץ 

 חבר וועדה   –בנציון יזדי 

 חבר וועדה   –יעל כהן 

 מנהלת המינהל  –דסי גורדון 

 פרויקטורית בחירות  –רונית יונייב 

 עובדת קהילתית  –מלכה דוד 

 חברי וועדה חסרים: 

 גילה  איציק ליפצין, עומר 

 

 על סדר היום

 . אישור מועמדות של תושבים

 

 מהלך הפגישה 

 הועדה עיינה במסמכי המועמדות של :    .1

, אברהם מילר, חיים פלס, שלמה גרוסמן, יואל צבי קונשטט,  יצחק כהן, יצחק ברקמן, חגי רוטנר

דוד   יהודה  קלפון,  משה  ביאליסטוצקי,  שמעיה  קאופמן,  אליהו  רפאל  סיבוני,  דוד  פרץ,  מרדכי 

רוטמן, אברהם סויסה, אלעזר אצור, תמרה יהודה, ינון רחמני, מנחם שטרן, אהרון פלדמן, הודיה  

 , יצחק הירשופנג. שטיגליץ, מרדכי תמים, ישראל בן עזרא

 מועמדותם אושרה.  הוחלט:  
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 הועדה מצאה ליקויים בחתימות של המועמדים:  .2

לאור כך, ביצעו חברי הוועדה שיחות  נראה כי כל החתימות נחתמו ע"י אדם אחד.    –  ברוך כלאף

במקביל    . האחת שענתה הכחישה חתימתה  – טלפוניות באופן רנדומלי למס' חתומים, חלקם לא ענו  

ומשכך החליטה הוועדה לפסול את    אדם אחד כפי שנאמר לעיל נראה כי כלל החתימות בוצעו על ידי  

 המועמד. 

ניתנה אפשרות  .   50חתימות תקינות מתוך    45ישנם  ,  חתימות  5  ותחסר    -  יוסף אליעזר אזרחי

 . , לאור הנ"ל החליטה הוועדה לפסול את המועמד לתיקון ולא תוקן 

גב' רונית ניסתה להשיגו  .    !  50חתימות תקינות מתוך    23, ישנם  חתימות  27  ותחסר  –  דוד עטייה

דוא"ל המפרט בצורה ברורה את הליקויים  נשלח אליו  במקביל,  .  , אך ללא מענהטלפונית מס' פעמים

 לאור הנ"ל החליטה הוועדה לפסול את המועמד.  – ואיך ניתן לתקנם אמנם אלו לא תוקנו 

דסטאייה  חמישי    –   טספהון  תקין המועמדת  הגישה    20/5ביום  לא  חתימות  מסיבה    טופס 

הליקויים ואיך  למועמדת בפרוטרוט על  הוסבר     -, לאור כך  מאזור הבחירה שלהאינן    יה חתימות ש

    -, שוב מאותה סיבה  טופס לא תקיןבפעם השניה    המועמדת  הגישה  23/5ביום ראשון    עליה לתקנם,

לה  נוספת  הוסבר  אזורי הבחירה שלה  פעם  יכולה לקבל חתימות  מהם  רק מהם  לה  אף  ו,  ניתנה 

שוב  לתקן  ליום    אורכה  שלישי  25/05עד  ביום  השלישית   25/5.  בפעם  טופס  מבדיקה   הגישה    אך 

חותמים,  למספר שערכה הוועדה נראה כי אדם אחד חתם לכולם ומשכך בוצעה בדיקה רנדומלית  

בעצמם!    10ממצאי הבדיקה אותם חותמים   הוועדה לפסול את  לא חתמו  , לאור הנ"ל החליטה 

 המועמד. 

ועל הזכות   חלט:הו   רונית תיצור קשר עם כל הנפסלים ותסביר להם במפורט מה סיבת הפסילה 

 להגיש ערר. 

 

 

 חתימת יו"ר הוועדה                                                                                                           

 

 

 

 . פרויקטורית -רונית יונייב   רשמה:

 


