
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  22.06.2021תאריך: 

                                             מרכזיתהפרוטוקול הוועדה 

                                                                                    דיון בערריםהנדון: 

   :נוכחים

  . בלהה כהנא , ד''רהשופטת בדימוס - יו''ר הועדה 

  . מנהל אגף חברה ונועראליסף פרץ,  - חבר הועדה ומ''מ היו''ר 

    .החברה למתנ"סיםמחוז ירושלים,  מנהל,  מושיק אטיק –חבר הועדה 

  הממונה על המינהלים הקהילתיים.   –קורין אברמוביץ' 

  .הבחירות למנהלים הקהילתיים מערך מזל נסימי, מנהלת  

  יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות.

  

  מהלך הדברים 

 .בעניין העברת חומרי הערר למר נחמיה רובין של זהבה לייב הוועדה דנה בערר . 1

מר  את  לזמן  החליטה  הוועדה  רובין,  נחמיה  של  עררו  ולאור  בחומרים  עיון  לאחר 

ל הועדה  רובין  הפגישת  בעניין  23.06- מחר  החלטה  לקבל  מנת    .על 

 

 . בעניין הצבת קלפי לחיילים במינהל הקהילתי הוועדה דנה בערר של ישי כהן . 2

לפתוח קלפיות אך אין סיבה    תמתקבלהבקשה  ברמה העקרונית  חליטה כי  ההועדה  

יגיעו חיילים להצביע בהם לא  ומתוך התחשבות בכספי ציבור כיוון   בכל מינהל אם 

נוסף הינו גבוה עד כה נרשמו חיילים להצביע משכונות   .שעלות הקמת אתר הצבעה 

הכרם ויובלים בלבד. משכך, הועדה רואה לנכון להעביר את הקלפי מאגף חברה   בית

הקלפי  מבין השניים,  ובכך לקרב אותו לאזורים אלה.    בית הכרם או יובליםבעירייה ל

  .  ליוני 27עד ליום ראשון   נהל בו נרשמו כמות החיילים הגבוהה ביותריתיפתח במ

נרשמים  ו  ככלבנוסף,   אחרים  יהיו  מממנהלים  רלוונטית  פנייה   ,נהל י המצד  ותהייה 

בהתאם למספר כיצד לאפשר הצבעה לכלל החיילים  תקבל החלטה  המרכזית  הוועדה  

  . הנרשמים

  

 צור באהר.מינהל קהילתי  מועמדים מאישור ה עניין הוועדה דנה ב . 3

 אסיל אבו טיר.  של הוועדה דנה במועמדת  .א

פי   לוועדהעל  שהובא  טי  ,המידע  אבו  המועמדים    ר גברת  בכנס  השתתפה  לא 

לא ענתה לפניות מצד    גברת אבו טיר.  14.06המחייב שנערך בצור באהר בתאריך  

עילה  כ זה  באי מענה    הרוא  הוועדהולכן  מדוע לא השתתפה בכנס    מטה הבחירות

זאת  לפסילתה למרות  טיר  אפשר  תהוועדה  .  אבו    48בתוך  מענה  גיש  הללגברת 

 מענה מועמדותה תיפסל.שעות. אם תוך זמן זה לא הגישה 

 בר עמירה.  'ג  הוועדה דנה במועמדותו של  .ב

לדברים,   עמירה  מר  של  בהתייחסותו  דנה  הוועדה הועדה  פרץ    חברי  אליסף 

אטיק הבהרות    ומושיק  המשפטי  ביקשו  עמירה  לגבי  מהיועץ  מר  של  חברותו 



  
  
  
  
  
  
  

  

  

הימי הספורט  חוובהתאחדות  קבלת  לאחר  הוועדה.  תתכנס  דעתו  בהקדם    ת 

 להכריע בסוגיה.  האפשרי

 סלאח חמאד.  הוועדה דנה במועמדותו של  .ג

  הוועדה המקומית צור באהר ביקשה ממר חמאד להמציא אישור   3.6- בתאריך ה

מנהל אגף משאבי אנוש או אישור היועץ המשפטי של העירייה שאין שום ניגוד  מ

. הוועדה  והמועמדות שלו במינהל הקהילתי  כעובד עירייה  אינטרסים בין תפקידו

לא הביא    מר חמאדאולם    .09.06- ה  המקומית ציינה שיש להגיש את האישור עד

הבחירות שוועדת  עד  האישור  זאת  המרכזית  את  האחרונה    דרשה  בישיבתה 

להתאמץ ולהוציא אישור    היה על מר חמאד. מאחר שהדבר היה בידיעתו,  15.06ב

  .  זה מיידית

ל נותנת  חמאד הוועדה  ל  הארכה  מר  עד  המסמכים  העדר  .  27.06- להבאת 

  תפסול את מועמדותו. והגשת המסמכים עד תאריך זה התייחסות  

  

 שריון נשים בנווה יעקוב.  בענייןהוועדה דנה בעררים  . 4

יעקובהוועדה המקומית של  במהלך התכנסות הוועדה המרכזית   הודיע לוועדה   נווה 

הוועדה המרכזית    ,המרכזית כי הוועדה המקומית שוקלת לשריין מקום לאישה. לכן

  תשובה מהוועדה המקומית נווה יעקוב לגבי השריון. דוחה את החלטתה עד לקבלת 

 נורית אופנהיימר.גברת של  ן מועמדותההוועדה דנה בעניי . 5

עיון   כרים  עבער לאחר  עיוןנגד  שהוגשו  ולאחר  המרכזית  לוועדה  אופנהיימר    גברת 

שהגישהרים  עבער הנלווים  המרכזית,הגברת    ובחומרים  לועדה  הוועדה   אופנהיימר 

אחד   אף  לקבל  שלא  מצאנו רים.  עערמההחליטה  לא  לפנינו  שהובאו  הנתונים  לאור 

לפסול   מספקת  הוועדה   זו   תמועמדעילה  בהחלטות  להתערב  עניין  נמצא  ולא 

  המקומית.  

"איניגו",  הדיגיטליות  הבחירות  את  המפעילה  לחברה  בקשר  לטענותיה  ביחס 

אופנהיימר גברת  ההתקשרות  לפנות    באפשרות  על  שאמון  מיתרים  קהילתי  למינהל 

מכוח   ולקבל את המידע  עיריית ירושליםבמסגרת קניית שירות של  עם חברת איניגו  

  חוק חופש המידע. 

 ת את החלט  צת. הוועדה מאמנשארת בעינה  הגב' אופנהיימרמועמדותה של  לסיכום,  

מועמדותה.   את  ומאשרת  המקומית  גבר בנוסף,  הוועדה  את  הפנתה   ת הוועדה 

המידע   את  לקבל  לה  אופנהיימר  מיתרים. יממהדרוש  קהילתי    נהל 

  

ב משקיף ניטרלי במטה  להצי לפיה ישהצעה שעלתה מהתושבים הוועדה דנה ב . 6

   ביום הבחירות. הבחירות

בכמה סבבי בחירות והוראות התקנון   חעד כה תהליך הבחירות המעוגן בתקנון נוס

בשעות ההצבעה לא יימצא אדם  : "13.1סעיף   ,עמדו במבחן המציאות. על פי התקנון

בתחנת הקלפי זולת חברי ועדת הבחירות, חברי ועדת הקלפי והבוחרים שהותרו  

לשם הצבעה. כמו כן רשאי להימצא בתחנת הקלפי משקיף אחד מטעם כל   להיכנס



  
  
  
  
  
  
  

  

  

שמו ותיאור תפקידו, יחד עם תעודה   מועמד באזור המתאים, שישא תג זיהוי ועליו

ולכן הוועדה    בחירות. התקנון אינו מציין שיש להציב משקיף במטה ה"ו מזהה של

 המרכזית דוחה הצעה זו לסבב הבחירות הנוכחי.   

זאת,   להישקל  הצעם  ראויה  זו  ראש.להמשך  עה  בכובד  המרכזית   ותידון   הוועדה 

ב   תמבקש לדון  המקצועית  במידה  זו  הצעהמהוועדה  המקצועי  ו .  בכך  יהצוות  ראה 

ה קהילתייםי  או עניין  למנהלים  הוועדה  של  היום  לסדר  זאת  וקביעת    עלה  לאישור 

  .  העניין בתקנון

  

 יובל הרוש.   –כותב הפרוטוקול 


