
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 29.06.2021תאריך: 
                                         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,  מנהלסגן ,  טנברגגלעד וי –חבר הועדה 

 הממונה על המינהלים הקהילתיים.   –קורין אברמוביץ' 

 .נהלים הקהילתייםי הבחירות לממערך מזל נסימי, מנהלת  

 . למינהלים הקהילתיים הבחירות  תרכזגל בן עמי, 

 

 מהלך הדברים 

של  ה  ין אי פרסום תמונותיהן של הנשים במודעיהועדה דנה בערר של אורלי ארז בענ .1

 .הר נוף  המינהל הקהילתי

השוויון חשוב    הינו  ערך  אתערך  המרכזיתחברי    ומוביל  ל םבהחלטותיה  הועדה  פיכך  . 

המתמודדים באופן שיווני הכולל גם  חשיבות רבה בפרסום תמונות של כל    בעיני הועדה  

 המועמדות עצמן. תמונות את

לאחר פנייתה של אורלי ארז לועדה המרכזית, פנו חברי הועדה למינהל קהילתי הר נוף, 

ומבדיקה שנעשתה עולה כי המועמדות עצמן ביקשו באופן אישי ממנהל המינהל ומצוות  

אתר ב לרבות    בחירות השוניםן בפרסומי היה תוהבחירות העירוני שלא לפרסם את תמונ 

 הבחירות. 

שזוהי בחירתן של הנשים המתמודדות, הועדה מכבדת את  משהוברר לועדה  החלטה:  

 הפרסום כמות שהוא ללא תמונות הנשים המתמודדות.מאשרת את בחירתן ו

 

 במינהל קהילתי בית הכרם,   הועדה דנה בערר של עמיר סגל בעניין כמות פתקי הצבעה .2

   .פה נוףי -אזור הבחירה  ב

נוף   יפה  באזור  ההצבעה  פתקי  כמות  את  להגדיל  סגל  מר  של  הצעתו  את  בחנה  הועדה 

הועדה חוזרת ומדגישה שתפקידה הוא לבחון האם ועדת הערר מפתק אחד לשני פתקים.  

כראוי  בחנההמקומית   הנסיבות  כל  דעת    את  שיקול  מרגע  .  בהחלטתהראוי  והפעילה 

היא  המרכזית  הועדה  ש נעשה  שכך  דעתה  משתכנעת  שיקול  את  מחליפה  שיקול  באינה 

המקומית הועדה  הנושאים    .דעת  לכל  שהתייחסה  המקומית  הועדה  בהחלטת  עיינו 

פגם  שנפל  מצאנו  ולא  הדחייה  סיבות  את  נימקה  הועדה  שהגיש.  בערר  המערר  שהעלה 

  .כלשהו בהחלטה או בנימוקיה

המקומית   הערר  ועדת  החלטת  בעינה    23.6.21מיום  החלטה:  לא    –נשארת  הערר 

 התקבל.

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

שכירות  .3 חוזה  באמצעות  הבוחרים  הזדהות  בעניין  ינובסקי  ניר  של  בערר  דנה  הועדה 

 ותלוש ארנונה לא על שמו של הבוחר.

להסדיר את העניין, הועדה    הועדה בחנה את הערר ומקבלת את הצעתו של מר ינובסקי

בוחר שיזדהה עם חוזה שכירות ותלוש ארנונה שאחד מהם לא    מחליטה כי במקרה של

על שמו, ועדת הקלפי תדרוש מאותו בוחר להשאיר עותק ו/או צילום של אותם מסמכים 

. חבר ועדת הקלפי יהיה רשאי  ועדת הבחירותלבדיקת  במידת הצורך    ועבר יורלוונטיים ש

סדרת ה  .םמסמכיאו לבקש עותק מודפס של ה  ,ר הטלפון הנייד שברשותולצלם במכשי

 העניין כפי שמתואר לעייל יסייע בשקיפות הזדהות הבוחרים בפני ועדת הקלפי. 

ת או תלוש ארנונה כירוהחלטה: הועדה מחליטה כי במקרה שבוחר יזדהה עם חוזה ש

שמו   על  פ  –שלא  עותק  הקלפי  ועדת  בידי  להשאיר  הבוחר  של  יידרש  מצולם  או  יזי 

 לבדיקת ועדת הבחירות המקומית. יועברו במידת הצורך שהמסמכים הנ''ל 

 

 .הועדה דנה בערר של נחמיה רובין בעניין בקשת חומרי ערער שהוגשו נגדו .4

ב  דנה  רוביןפנייתו  הועדה  מר  ב  של  ו  ישיבתהכבר  דופן  בחרה  אף  הקודמת  יוצא  באופן 

  של מר רובין,  מכבדת את בקשתו. הועדה  דעתו בעניין  ולשמוע את  ת מר רוביןלהזמין א

זאת   בכעם  שקלה  שהועדה  ולאחר  הטענות  כל  את  ובמכלול  ראש  החלטת  ,  בקשתובד 

 .  על מנת לשמור על הליך קהילתי ראוי ויחסי שכנות מיטיבים הועדה נשארת בעינה

 החלטה: החלטת הועדה נשארת בעינה. 

 

 .שרה מיטרהוף מועמדתהייב בעניין הועדה דנה בערר של זהבה ל .5

בתקנון מעוגנת  להיבחר  מהבחירות  הזכות  לה  ועמד,  רשאי  התקנון  בתנאי  ציג  שעומד 

ולה שנעשתה  .יבחרמועמדות  הגשת   שרה המועמדת    ,מבדיקה  בתנאי  עומדת  מיטרהוף 

הועדה המרכזית    . לאשר את מועמדותה  החליטה הועדה המקומית   ומכח זה   המועמדות

 ת הועדה המקומית ומשאירה את מועמדותה בעינה. מאמצת את החלט

 החלטה: החלטת הועדה המקומית נשארת בעינה. 

 

 .הסדרת עניין המשקיפים ביום הבחירות .6

סבורה המרכזית  המשקיפים  הועדה  ו  הינו  שעניין  שהועדה  משכך  מקצועי  ראוי 

לכך תתייחס  להזכ הועדה    .המקצועית  לנכון  עדיין  ירמוצאת  בתקופת  מצויים    שאנו 

ואחרות   כאלו  מגבלות  עם  האחרונים  וקורונה  נבימים  חדשותאף  הגבלות  ידי    כנסו  על 

 . אליהן  מה שמחייב לנהוג בהתאם משרד הבריאות

כי   להבהיר  רוצה  למשקיף  הועדה  עצמו  את  למנות  יכול  אינו  סעיף  וזאת  מועמד  פי  על 

"לתקנון  13.1 לא  :  ההצבעה  ועדת בשעות  חברי  זולת  הקלפי  בתחנת  אדם  יימצא 

רשאי   כן  כמו  הצבעה.  לשם  להיכנס  שהותרו  והבוחרים  הקלפי  ועדת  חברי  הבחירות, 

שא תג זיהוי  ילהימצא בתחנת הקלפי משקיף אחד מטעם כל מועמד באזור המתאים, שי 

 ". ר תפקידו, יחד עם תעודה מזהה שלוועליו שמו ותיאו



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 המשקיפים עובר לידי ועדת הבחירות המקצועית.החלטה: עניין הסדרת 

 

 הוועדה דנה בעניין אישור המועמדים ממינהל קהילתי צור באהר. .7

 הוועדה דנה במועמדותו של ג'בר עמירה.   .א

הוא אינו חבר בהתאחדות   לפיה  עמירה  דה מקבלת את הנאמר בתגובתו של מרהוע

 ת את מועמדותו.  ולפיכך היא מאשר הפלסטינית  השחייהאו התאחדות הכדורגל  

לבקש עמירהבאשר  מר  של  המידע  תו  הגיע  מהיכן  ש  לברר  נבהיר  במסגרת  לועדה, 

הבחירות   עניין  המקצועית    הועדההליך  את  הענייניםבודקת  להיווצר  שיכול    ניגוד 

מועמד כזה או אחר והיא הגיעה למסקנה זו בבדיקתה, לאחר הבהרתו של מר    אצל  

 . ססתאינה מבו זו  מסקנהכי נראה עמירה  

החלטה: מועמדותו של מר עמירה להשתתפות בהליך הקהילתי של מינהל קהילתי 

 צור באהר מאושרת 

 

 הוועדה דנה במועמדותו של סלאח חמאד. .ב

בעניין הבאת האישור מאגף משאבי אנוש   הועדה קיבלה את תגובתו של מר חמאד

במשאבי   האישור  הוצאת  על  שאמונה  שהועדה  כיוון  עירייה.  כעובד  מועמדות  על 

המשך השתתפותו  הועדה מאשרת את  אנוש עתידה להתכנס רק בחודש אוגוסט, אזי  

  צור באהר,  לת המינהל הקהילתי לתפקיד חבר בהנה  בהליך הקהילתי  חמאד  מר  של

זאת ויי  עם  הנהלהבמידה  כחבר  הקהילתי  בהליך  חמאד  מר  את  עליו    ,בחר  להגיש 

  חמאד  . במידה ויסתבר שמר1.9.2021-עד ליום רביעי ה  אישור משאבי אנוש הדרוש

ו להנהלה  לספטמבר    אינונבחר  הראשון  עד  זה  אישור  לספק  המינהל  2021יכול   ,

י חמאד  במקוםלהנהלה  צרף  הקהילתי  הבא  את    מר  שייקבעבתור  המועמד   כפי 

 הליך הקהילתי. מסגרת הב

מינהל קהילתי  השתתפות בהליך הקהילתי של  החלטה: מועמדותו של מר חמאד ל 

עליו להנפיק  , במידה וייבחר בהליך הקהילתי וייכנס להנהלה  צור באהר מאושרת

ליום   עד  הדרוש  המסמך  לפרוש    ככל  ,1.9.21את  עליו  האישור,  את  יגיש  ולא 

 המועמד הבא כפי שייקבע בהליך הקהילתי. מההנהלה וכך ייכנס 

 

 

 

 

 גל בן עמי   –פרוטוקול ה תתבוכ


