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 .30.5.21 י"ט סיוון התשפ"א, תאריך הישיבה:

 –שייקה אל עמי, חני אמסלם, שלווה קופרמן, אילנה דניאל, מרכז הוועדה  ,מופסיק נטלי :נוכחים

 ג'והארי. שריי  –עדן מרין. פרויקטרית הבחירות  –יואב רוטשילד. משקיפה 

 : הדיון מהלך

הוגש על ידי מאור צמח, שי  –בפני הוועדה מונחים ארבעה עררים, ערר אחד הנוגע לשכונת נוף ציון 

הוגשו על ידי יעקב  –קופרמן, אורי עזרא. שלושה עררים הנוגעים לסוגיית שיריון מקומות לנשים 

 אברהמי, אליהו עזרד, מישל לוי. 

אין לוועדה סמכות לדון בערר זה  – ת שכונת נוף ציון באיזורי הבחירהבכל הנוגע לערר בעניין הכלל

שכן החלטה בנושא הכללת היישוב נוף ציון אינה בסמכות הוועדה המקומית, מאחר והאיזורים 

יהיה כי לקראת  ראוימן הה שסברהועדה נקבעים על ידי הוועדה למינהלים קהילתיים. עם זאת, 

 .מחדש על ידי הועדה למינהלים קהילתיים בחןיהנושא יסבב הבחירות הבא, 

עיקרי הטענות בעררים אלו נגעו לכך כי תקנון  –ם הנוגעים לסוגיית שיריון נשים בכל הנוגע לעררי

הבחירות מחייב שיריון רק למקום אחד לאישה, כאשר החלטה על שריונים נוספים מהווה 

טען כי אין בסמכות הוועדה התערבות לא לגיטימית בכללי המשחק ללא נימוק מספק, וכן נ

המקומית להחליט על שריונים נוספים לנשים. כן עלתה טענה כנגד המועד המאוחר בו פורסמה 

החלטה זו. עוד נטען כי נושא השיריון נידון בבג"ץ בסבב הבחירות הקודם ונקבע כי שיריון נשים 

 הוא בלתי חוקי. 

לתה סוגיית שיריון הנשים מעבר לקבוע בתקנון ע 25.4.21ראשית יצוין כי כבר בישיבת הוועדה מיום 

טכנית . אכן, בשל טעות 2.5.21ואף נומקה, אך נקבע כי יתקיים דיון המשך בישיבה הוועדה מיום 

אך אין  –באתר אלא באיחור מסוים  2.5.21מיום המשלימה לא פורסמה ההחלטה  באתר הבחירות

 כך בכדי להביא לביטולה של ההחלטה. ב

 9.7.2-ו 9.7.1בכל הנוגע לסמכותה של הוועדה לקבוע שיריונים נוספים לנשים, יובהר כי סעיף 

להכריע בכל עניין הקשור לבחירות "הועדה המקומית מוסמכת קובע כי  תקנון הבחירות העירוניל

ים ...", כך שבסמכותה של הוועדה לקבוע שיריונעל פי תקנון זה וגם כל עניין שלא הוסדר בתקנון זה

 מעבר לשיריון מקום אחד לאישה הקבוע בתקנון, כמינימום הכרחי.  –נוספים 

בבית המשפט לעניינים  –בהערת אגב נבקש לדייק כי נושא הייצוג ההולם הוא זה אשר נידון 

מינהליים בירושלים )ולא בבג"ץ(, כך שנושא שיריון הנשים לא נידון בבית המשפט ולא ניתנה 

 בעניין זה. החלטה מחייבת תחת ידו 

על אף האמור לעיל, ובשל העררים, הוועדה דנה פעם נוספת בסוגיית שיריון הנשים, והוחלט על 

הוועדה החליטה, פה אחד, כי שיריון הנשים יוגבל . כפי שיפורט להלןקבלת העררים באופן חלקי, 



 ר בחירהריונים לנשים באותו איזויכך שלא יבוצעו שני ש –למקום אחד לאישה באיזור בחירה 

 3)קרי, ככל שיעלה צורך בשיריון מקומות לנשים, ישוריינו מספר המקומות הנדרש עד מקסימום 

והכול בכפוף למנגנון שנקבע בישיבת  שיריונים, אך בכל איזור ישוריין רק מקום אחד לאישה(.

 . 2.5.21הוועדה מיום 

 אישור רשימות המועמדים:

התגלו חוסרים  –מועמדים הגישו מועמדותם, ואולם  27עם תום הגשת רשימות המועמדים, עלה כי 

רבים בטפסי הגשת המועמדות. בפני הוועדה הוצג קובץ מרכז של רשימת המועמדים בחלוקה 

יוער כי מרבית החסרים נגעו לחוסרים "טכניים" )כגון, לאיזורים תוך פירוט החוסרים בכל טופס. 

 תאריך לידה או מספר תעודת זהות(, אך היו גם מועמדים להם חסרו מספר חתימות.  אי ציון

ועל מנת ותום הלב מצידם,  מאמץ הגדול שהשקיעו המועמדיםכרה של הועדה בה מתוךעם זאת, 

שלא לפגוע בקיומו של ההליך הדמוקרטי, ומאחר והחוסרים נצפו אצל מספר רב של מועמדים, 

(. 2.6.21ינתנו שלושה ימים להשלמת הנתונים )עד יום רביעי י הוועדה כי יעל ידי ארבעת חבר הוחלט

יצוין כי יו"ר הוועדה  .פסלויימועמדים ה ,טופסי המועמדים לא יושלמו כפי שקובע התקנוןו במידה

 הביעה הסתייגות ממתן אפשרות להשלמת חתימות חסרות. 

 

 נטלי מופסיק, עו"ד

 יו"ר הוועדה

 . (בחירות פרוייקטורית) והרי'ג שריי :רשמה

 

 


