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 פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות המקומית 

 נווה יעקב 

 . בזום(, 1.6.2021)סיוון  כ"א , שלישייום התקיימה:  

 חברי ועדה משתתפים:  

 יו"ר הוועדה  – אריה רביץ 

 חבר וועדה   –בנציון יזדי 

 חבר וועדה   –יעל כהן 

 חבר וועדה  –איציק ליפצין 

 חבר וועדה   –עומר גילה 

 מנהלת המינהל  –דסי גורדון 

 פרויקטורית בחירות  –רונית יונייב 

 עובדת קהילתית  –מלכה דוד 

 

 על סדר היום

 . דיון בערערים שהוגשו ע"י מועמדים

 

 טספהון דסטייא:  .1

להביא חתימות תקינות כמו כן יש לה תומכים מאזור    הוועדה התרשמה שנעשה מאמץ מצד טספהון

שלה.   של  הבחירה  ההנחיה  עפ"י  פועלת  המקומית  המחוזית  הוועדה  תיקון,    שמאפשרת הוועדה 

בפרט שהיו סיבות הגיוניות )הלוויה של קרוב משפחה, חוסר הבנה באזור הבחירה( נעשתה עבודה  

 יסודית והוגשו חתימות תקינות.  

 ברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד קבלת הערעור. כל ח   -נעשתה הצבעה

 : הערר של  המועמדת טספהון דסטייא התקבל. המועמדת מאושרת ע"י הוועדה. החלטה 

 : ניכר כי המועמדת עשתה ככל הנדרש והגישה חתימות תקינות. נימוק 
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 יוסף אזרחי:  .2

המועמד תיקן ואף צירף תצהיר עו"ד לעובדות ע"כ    ,  המסמכים לאתר  לטענת המועמד לא הועלו כל

שמישהו העלה עבורו את הקבצים אך משום תקלה טכנית לא הועלו כל הקבצים. המועמד הגיש  

 חתימות תקינות. 

 בעד קבלת הערעור.   פה אחד כל חברי הוועדה הצביעו  -נעשתה הצבעה

 וועדה. הערר של המועמד יוסף אזרחי התקבל. המועמד מאושר ע"י ה החלטה:

עוד    נימוק: צירף  המועמד  החתימות.  כל  התקבלו  לא  הקבצים  בהעלאת  טכנית  בעיה    22בשל 

 חתימות תקינות.  5, למרות שהיו חסרות לו בסה"כ חתימות תקינות 

 

 ברוך כלאף:  .3

נראה כי כל החתימות נחתמו ע"י אדם אחד. לאור כך, ביצעו חברי הוועדה שיחות טלפוניות באופן  

האחת שענתה הכחישה חתימתה. במקביל כפי שנאמר לעיל    – חתומים, חלקם לא ענו  רנדומלי למס'  

 נראה כי כלל החתימות בוצעו על ידי אדם אחד ומשכך החליטה הוועדה לפסול את המועמד. 

 : בנציון יזדי נמנע מהצבעה. כל שאר חברי הוועדה דחו את הערעור. נעשתה הצבעה

 ומשכך מועמדותו לא מתקבלת.   ה.הערר של המועמד ברוך כלאף נדחת  החלטה:

כתב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שלא הוא החתים ולמרות שהוסבר לו  אף  : המערער  נימוק 

 פסילתו לא שלח תיקון לחתימות ומשכך הערר נדחה. 

 

 שמעיה ביאלסטוצקי:  .4

 המועמד הגיש ערר על החלטת הוועדה בנוגע לאישורם של המועמדים: 

 הירשפונג יצחק  .1

 יצחק כהן  .2

 תמרה יהודה  .3

 סויסה אברהם  .4

 פלדמן אהרון  .5

 הערר של המועמד שמעיה ביאלסטוצקי נדחה.  החלטה:

 איציק ליפצין נמנע מהצבעה. שאר חברי הוועדה הצביעו נגד ודחו את הערר .  נעשתה הצבעה: 



 
 

 

 2021 יוני 07 שני יום

 0069136ע"ר 

 

 

 

 

ואינו  הערר מתבסס על מסמך פנימי של הוועדה, מסמך זה הגיע למערער בדרכים פסולות    נימוק: 

הוועדה של  הרוח  הלך  הוועדה.  החלטות  את  לתיקון    המחוזית  מאשרר  נוסף  מועד  מתן  הינו 

המועמדות, בהגשת  הטכניים  זה.    הליקויים  רוח  הלך  עפ"י  פועלת  המקומית  כלל    והוועדה 

המועמדים עליהם הוגש הערר תיקנו את הליקויים במועד כנדרש ומשכך נמצאו כשירים ע"י כלל  

 תמודד על חברות מו המניין. חברי הוועדה לה

 

 

 

 חתימת יו"ר הוועדה                                                                                                                      

 

 

 

 . פרויקטורית -רונית יונייב   רשמה:

 


