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 בערר הצעירה וארנונה ז"תלפ לבחירות המקומית הוועדה החלטה

 הוגש על ידי מר אליהו אזרד ערר על החלטות הוועדה בעניין איזורי בחירה ותקנון.  20.6.21ביום 

 בערר הם כלדקמן: עיקרי הטענות

הציפייה מהנהלת המינהל לייצג נאמנה את כל  ראשית, לא נכון לייצר מחויבות של נציג לאיזור בשל

רים. כמו כן, יש לתת לכל השכונה. כמו כן, החלוקה לאיזורים נעשתה ללא כל זיקה גיאוגרפית בין האיזו

נה ללא קשר למקום המגורים. וככל נציגים מהשכו 8המתמודדים הזדמנות שווה, ולאפשר בחירה של 

אפשר לתושבים בחירה יש למקומות לנציגי הנהלה,  2ובאיזורים בהם יש , שתישאר החלוקה לאיזורים

ם זאת. עוד נטען כי מכיוון שאיזורי הבחירה מאופיינים ען כי רוב המועמדים מעדיפיבשני מועמדים. כן נט

ברוב מובהק של ציבור מסוים, אם לא תתאפשר הצבעה כפולה הרי שלא יבוא לידי ביטוי ייצוג של כלל 

 האוכלוסיות ועל כן, יש לאפשר הצבעה כפולה ובכך לתת ביטוי לתהליך הדמוקרטי. 

 החלטה הוועדה:

שהחלטה בעניין איזורי הבחירה התקבלה כבר הרי  –ר המתייחס לאיזורי הבחירה בכל הנוגע לחלק בער

 כל נימוק. ללא  –, והערר מוגש באיחור רב 25.4.21ם ביו

בתקנון קובע כי שיטת הבחירה תהיה איזורית, וכי המינהל יחולק  5.2למעלה מן הצורך נבהיר כי סעיף 

בעו בידי וועדת הבחירות המקומית בהתייעצות עם הוועדה ספריהם וגבולותיהם ייקשמלאיזורים 

לי גודל גיאוגרפי, מספר בע  :ת תיחום תיעשה על פי הקריטריונים הבאיםהמקצועית, כאשר החלוקה לת

בו הוצג הרציונאל של  25.4.21בהמשך לכך, קיימה הוועדה דיון ביום זכות בחירה, הרכב האוכלוסייה. 

 רציני בסוגיית החלוקה לאיזורים. חלוקה לאיזורים הספציפיים, הוצעו חלופות, והתקיים דיון מעמיק ו

 . 25.4.21בנסיבות אלה, הוועדה לא מוצאת לנכון לשנות את החלטתה מיום 

 13.6.21הוועדה שהתקיימה ביום בישיבת  –נציגים  2רות לבחור בכל תושב אפשבכל הנוגע לאפשרות ליתן ל

י הוועדה כי יש לאפשר לכל מועמד לרוץ בכוחות עצמו, ולא לתעדף התארגנויות של מועמדים על סברו חבר

. החלטה זו נשענת, בין היתר, על המלצת הוועדה המקצועית פני מועמדים הפועלים בצורה עצמאית

חירת נציג אחד בלבד, תאפשר למגוון קהילות העירונית. יוער כי לעמדת הוועדה, דווקא הגבלת האפשרות לב

 לזכות בייצוג בהנהלת המינהל. 

בכל הנוגע לבחירה מועמד  13.6.21ת החלטתה מיום בשל האמור לעיל, הוועדה לא מוצאת לנכון לשנות א

 אחד בלבד. 
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