
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 15.06.2021תאריך: 

                                         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 

 .הבחירות למנהלים הקהילתיים מערך מזל נסימי, מנהלת  

 יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות.

 

 מהלך הדברים 

 לרמן והצעתו של ישי כהן. בעררו של רון  דנה המרכזית הועדה  .1

סבורה   להוועדה  לאפשר  מילואיםחיילים  שיש  להצביע.    ומשרתי  זכותם  את  לממש 

להם  להעניק  וחובה  זכות  ורואה  צהל  חיילי  של  פעילותם  ומעריכה את  מוקירה  הוועדה 

צורכיהם. לפי  מותאמת  תוצב    קלפי  הבחירות הקלפי  קיום  שלפני  שישי    (02.07)  ביום 

רב חברה  אגף  יפו  משרדי  ומילואים  ,19חוב  צה"ל  חיילי  להצביע  יוכלו  חוגר  בהצגת    בה 

חיילים  ו לחינם  הערכות  תהייה  שלא  מנת  על  התקנון.  פי  על  הרלוונטים  המסמכים 

 . 27.06-שמעוניינים להשתמש בזכות זו נדרשים להירשם מראש באתר הבחירות עד ה

 הוועדה דנה בעניינה של נורית אופנהיימר.   .2

קרלאחר   ושהוועדה  העררים  את  אופנהיימר תגובאת  אה  גברת  של  לאפשר הוחלט    תה 

 . את הטענות שהועלו בררעל מנת ל גברת אופנהיימר להופיע לפני הוועדה בישיבתה הבאה

 הוועדה דנה בעררו של חיים בודנהיימר.   .3

לאמץ את חוות דעתו המשפטית של היועץ    הועדה המרכזית קיימה דיון בסוגיה והחליטה

בסבב הקרוב בהתאם לתקנון  לי מלכה שלא ניתן לקיים בחירות ברמות  המשפטי עו"ד א

המקצועית  הבחירות הוועדה  המלצת  את  לאמץ  החליטה  המרכזית  הוועדה  כן,  כמו   .

מוסכם  לתאריך  לחילופין  או  הבא  הבחירות  לסבב  רמות  בשכונת  הבחירות  את  לדחות 

בחינת   תוך  זאת  קהילתיים,  למנהלים  הוועדה  ידי  על  בשכונת  שיקבע  הבחירות  שיטת 

 רמות בוועדה למנהלים קהילתיים. 

ש מועד  מכאן  לקבוע  אזורי  הסמכות  גבולות  לקביעת  בנוסף  חליפי,  תאריך  או  נוסף 

לא    ה למנהלים קהילתייםככל שהועד  ועדה למנהלים קהילתיים.הבחירה, נתונה בידי ה 

זמנים ו  ן תתכנ לוחות  סביר  תקבע  זמן  פרק  ול תוך  לשוב  רשאי  המערער  לוועדה  ,  פנות 

 המרכזית. 

 הוועדה דנה באישור מועמדי צור באהר.  .4

לוועדה המקומית צור באהר בהסתמך על המידע והנתונים שהועברו בהגשות המועמדות 

הוועדה המרכזית מוצאת לנכון  –ומהסיבה שאין לועדה המקומית יו''ר שהוא משפטן 

 ר. דים בהליך קהילתי במינהל צור באהלדון בנוגע לאישור המועמ

 מועמדותה. את מאשרת , הוועדה לאחר שנבדקה כתובתה של אסיל אבו טיר .א



 
 
 
 
 
 
 

 

 

לפי  .ב מידע  המרכזית  הוועדה  בפני  בהתאחדות  גבר  מר    והובא  חבר  הוא  עמירה 

הפלסטינית לכדורגל. על פי חוות דעת משפטית קיים חשש לניגוד עניינים בין תפקידו  

ומטעמה בשמה  "פעילות  שכן  בהנהלה  חברתו  לבין  ההתאחדות   בהתאחדות  של 

אם   ,על כן.  לכדורגל בתחומי העיר ירושלים עלולה להיחשב כהפרה של חוק היישום"

שנית חו"ד  פי  על  בהתאחדות,  חבר  הוא  עמירה  מר  רשאי    נהאכן  אינו  הוא  לוועדה 

הנהלה  כחבר  הקהילתי  לכהן  כהונבמינהל  על  הוא  שהאיסור  יודגש  בשני    ה. 

 נים.  התפקידים גם יחד בשם החשש לניגוד עניי 

תוך   עמירה  מר  של  התייחסותו  את  לקבל  מבקשת  שהובא שעות    48הוועדה  למידע 

 לידיעתה. העדר התייחסות תפסול את מועמדותו. 

סאלח   .ג היה  חממר  אישור  מאישור  להמציא  צריך  אד  או  אינוש  משאבי  אגף  מנהל 

והמועמדות שלו היועץ המשפטי של העירייה שאין שום ניגוד אינטרסים בין תפקידו  

הקהילתי הומצא במינהל  לא  לוועדה  את   ו.  לאשר  ניתן  לא  כן  ועל  הנ"ל  האישורים 

 מועמדותו.  

תוך   חמאד  מר  של  התייחסותו  את  לקבל  מבקשת  שהובא שעות    48הוועדה  למידע 

 לידיעתה. העדר התייחסות תפסול את מועמדותו. 

של   .ד במועמדותו  דנה  דבאשהוועדה  המתווה    .גואד  פי  בתקנון  על  הקבוע  הקהילתי 

לשלוחחמולה    לכל  5.9בסעיף   אחד  הזכות  הקהילתי  נציג  למינהל  פי לבחירות  על   .

גאוד   המקצועית,  לוועדה  חמולהדבש  ורמדאן  דבש  הידוע  לאותה  כן, שייכים  על   .  

היום   שהתקיימה  משיחה  בבחירות.  יחד  להתמודד  יכולים  לא  דבש  ביןשניהם   מר 

עהרוש  יובלו הודיע  המועמד  כוונ,  ו את  ר  ילהס  תול  היחיד על  מועמדתו  המועמד  כן 

מטעם החמולה הוא רמדאן דבש. היה וגואד דבש לא הובן נכון או שרוצה לחזור בו  

תוך   המרכזית  לוועדה  להודיע  עליו  את   שעות.  48מאמירותיו  תיפסול  הודעה  העדר 

 מועמדותו. 

בש, פאיז דויאת, לבסוף, הוועדה מאשרת את מועמדותם של שפיקה אבו טיר, רמדאן ד

סוהילה חסאסנה, נור אבו טיר, מוסא חמאדה, חאלד נמר, בלאל לבקריאת, אמאני עואד,  

 אבראהים אבו סרחאן.  


