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  פרוטוקול אסיפת ועדת בחירות מקומית

 (בזום) ערריםו ים עדכון אזוריםבנושא 'אא' אדר  2/2/2022 -התקיימה בתאריך ה

 

  : נוכחים

  חברי הוועדה:

 ד שמואל פרלמוטר"עו -ר הועדה "יו 

 רויטל כלימי  -נציגת עיריית ירושלים 

 לאה בלס  -נציגת החברה למתנסים 

 דסי גורדון -מנהלת מינהל קהילתי  נווה יעקב 

 אפרים צוריאל  -נציג ציבור 

 נוכחים שאינם חברי הוועדה:

 ל המינהל אביעד קמיר"מנכ  -מזכיר הוועדה  

 רות בן צור - לית המינהל"סמנכ 

  פנינה שפירא -מנהלת אגף קהילה  

   ןאקרן דה -פרויקטורית הבחירות  

  

  תיקונים לטבלת הרחובות

שמטו מספר כתובות. הוועדה בחנה את הנושא נ 1-5בטבלת פירוט רחובות אזורי בחירה  .1

 . ע"פ המפה המתאיםואת השיוך לאזור הבחירה 

 31 , גבעת שאול)4(אזור  50: אלקבץ ת הכתובות הכתובותלטבלבהתאם נקבע כי יתווספו 

  ). 5(אזור  יםבית שער) 5(אזור  25 גבעת שאול), 5(אזור 

אותם אזורי בחירה, התושבים מובהר כי מדובר בבניינים שבפועל נמצאים בתוך  .2

המתגוררים בהם נכללים במספרי התושבים המופיעים בחלופה כפי שנבחרה בעבר ע"י 

 .הועדה

  

  שמואל גריינר -שהוגש ע"י ערר 

  

  הערר: טענות  עיקרי

 דבר שלטענת העורר עלול לגרור בלבול  – ובות לאזורי בחירה שוניםהתנגדות לפיצול רח

 בקרב הבוחרים והמועמדים.

 במספר בוחרים לאזור שוויוןחוסר במידע ואי טענה ל. 

 מושבים. 2לגביו נקבע כי יוקצו לו  3פתקי בחירה באזור  2הקצאת בקשה ל 
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 לטענת העורר ישנה אי  –לתקנון  5.4הפנתה לסעיף  האישנושא שריון החלטת הועדה ב

למועמד שיפסיד את מקומו באם תהיה מועמדת שתזכה במושב מכח בהירות באשר 

 השריון.

  

  החלטת הוועדה:

  ככלל, חלוקת אזורי הבחירה נעשתה ע"פ שיטה אזורית, ולא ע"פ  –חלוקה לאזורי בחירה

) אשר עוברים בכמה ת משהירחובות. לפיכך רחובות ארוכים (כדוגמת גבעת שאול וקרי

 ולקו ע"פ מיקום הבניינים באזורים השונים, וללא דילוגים.ח –אזורים 

  תכנת ההנתונים של ע"פ באופן גאוגרפי החלוקה נעשתהGIS .וכך גם מספרי הבניינים 

הועדה סבורה כי הגיונית נכון יותר לבצע חלוקה גאוגרפית כפי שבוצע ולא לפי שמות 

   רחובות, דבר שיגרום לבילבול ולערבוב מלאכותי ולא נכון באזורי הבחירה.

 ות באופן מיטבי עבור התושבים ל ולאפשר קיום הבחירלמנוע בלבומכל מקום בכדי לנסות ו

ביחס לחלוקת  סברהההוועדה רשמה לעצמה לחזק את נושא הפרסום וה והמתמודדים,

 .האזורים המדוייקת

 פי שהובהר בהחלטת הועדה לא מדובר כ –שוויוניות בחלוקה לאזורים חוסר במידע ביחס ל

גאוגרפיים הגיוניים, בשיוויוניות מוחלטת, דבר שלא ניתן לבצע תוך שמירה על אזורים 

הינו  מספר התושבים באזורים השונים מטבע הדברים. בכל מקרה מובהר לכל המעוניין כי

  :כדלהלן

 

  תושבים אזור

1 5133 

2 4498 

3 7346 

4 4285 

5 4381 

 6042 רדכימעת גב

 2235 מורדות בית וגן

 33920  סה''כ
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  ,כלל הנתונים ממשרד הפנים, כך גם לועדה הועדה מבהירה כי כפי שלעורר אין את כמו כן

להסתמך באופן  ניתן אשלא הוסמכה עפ"י חוק לקבל את כלל הנתונים הללו. ובכל מקרה ל

 וגם תושבים שלא רשומים שבהתאם להוראות התקנון מאחר ,בלעדי על נתוני משרד הפנים

 חשבון ארנונה ו אך בעלי חוזה שכירות ,במשרד הפנים במען המגורים הנכון באזור הבחירה

 יכולים להשתתף. מעודכן לפחות חודשיים, על שמו או על שם בן זוגו,

  קבעה בין וועדה שקלה את חלופות ההצבעה השונות, וה – אולשעת גב המשרית ק 3אזור

כמו גם קו ושוויון יחסי בין הבוחרים באזורים השונים.  נכון על מנת ליצור איזוןהיתר 

 ורי הבחירה יהיה ניתן לבחור בפתק אחד.כי בכל אזהוחלט  –אחיד שימנע בלבול 

  ההאיש הוראות התקנון,לקבעה ומבהירה כי בהתאם וועדה ה –שריון מקום לאשה 

ביותר באזור  הנמוכיםהקולות בעל מספר הזוכה שתיבחר מכח השריון תחליף את המועמד 

 . בו היא התמודדההבחירה 

  

  יונתן בילו -שהוגש ע"י ערר 

  

  הערר: טענות  עיקרי

 .טענה ביחס לחוסר שקיפות בנתונים שנדונו בפני הועדה 

 .טענה כי מספר התושבים ברמת מוצא גבוה מהמספר שיוחס ע"י הועדה 

 .טענה כי התושבים ברמת מוצא פעילים יותר מאשר באזורים אחרים 

 .טענה ביחס לרקע וייחודיות האוכלוסיה ברמת מוצא 

  לרמת מוצא.מתן מושב עצמאי דרישה ללטענות בהתאם 

  הינם עובדי המנהל. 3 – 9טענה כי יש טעם לפגם בהרכב שדן בהחלטה כאשר מתוך  

  

  החלטות הוועדה:

  ראשית מבהירה הוועדה כי בפועל חברי הועדה שדנו והחליטו את כלל ההחלטות הינן חברי

הועדה בלבד כפי שמפורט בראשית פרוטוקול זה, עובדי המנהל השתתפו רק כחלק מהצוות 

המקצועי המלווה ומסייע לוועדה הן בנושאים האדמניסטרטיביים והן במתן נתונים 

 ותשובות לשאלות וכיו"ב. אולם עובדי המנהל לא השתתפו בקבלת ההחלטות בפועל.

  בהתאם נקבע ומובהר כי המצגות  –הוועדה סבורה כי השקיפות אכן חשובה ומועילה

 לכל גורם שיבקש לקבלם.ולעורר והנתונים שהופיעו בפני הועדה יועברו 

 היה אזור תשכונת רמת מוצא  הועדה אכן שקלה בכובד ראש את האפשרות לקבוע כי

הוחלט כי אולם לאור כלל השיקולים שעיקריהם מפורטים בהחלטת הועדה בחירה נפרד. 

 -כ מהווה התושבי למרות היותה של רמת מוצא שכונה בעלת אפיון ייחודי, עדיין מספר
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הזכאי  כאזור בחירה נפרדאותה ר יגדהלולא הוגן ן וכנ אבי המינהל ולמכלל תוש 1.9%

 .למושב עצמאי

  החיבור הנכון  כיצירוף רמת מוצא לשכונות השונות ומצאה האפשרות להוועדה שקלה את

אשר נמצא בסמיכות הגאוגרפית הקרובה  גבעת שאולבשכונת  5אזור עם  יהיה ביותר

, הגאוגרפית ישנה גם משמעות מעשית ביותר, בנוסף לנאמר לעיל נציין כי לעניין הסמיכות

כאשר ישנו צורך לתושבי רמת מוצא לקבל שירותים מאחד משלוחות המינהל המקום 

חה כך גם רמת מוצא משתייכת לאותה לשכת רוו שלוחת גבעת שאול.הוא הטבעי והקרוב 

  של שכונות גבעת שאול וקרית משה.

  תושבי רמת מוצא יוכלו להצביע בבחירות יובהר כי כפי שהובהר גם בעררים לראשונה

  ., דבר שלא היה בעברולהשפיע בבחירת נציג להנהלת המינהל

  ככל שטענת העורר כי ישנם מספר גבוה יותר של תושבים וכי רמת פעילותם ומעורבותם

 יה להם בפועל יותר יכולת השפעה בבחירות.גבוהה יותר, אזי תה

  נציגי בקרב חברי ההנהלה ישנם שישה חברים  יש לזכור כי - האוכלוסייהלגבי ייחודיות

, כך שגם אילו לא ימתינם משתייכים למגזר או שכונה מסושא העירייה והחברה למתנסים,

יצליחו תושבי שכונת רמת מוצא להכניס בפועל נציג עדיין יהיו נציגים שידאגו שזכויותיהם 

  . לא יקופחו

  

  קובי אייזן -שהוגש ע"י ערר 

  

  הערר: טענות  עיקרי

 דרישה לקבלת חלופות טענה כי הועדה לא פירטה את החלופה הנוספת שנדונה על ידה ו

 .אזורי הבחירה

 דרישה לקבלת תשתית החלטות איזורי הבחירה 

 שנבחרה.גבעת מרדכי מאשר החלופה לשכונת  רמת מוצא חיבור טענה כי סביר יותר 

  27כך שלא יכלול את בניין גבעת שאול  5דרישה לשנות את תיחום אזור 

  טענה כי מר אפרים צוריאל היה בעבר מנהלו של מנהל אגף חברה בעיריית ירושלים ולכן

  ו.החלפתדרישה ליש ספק עד כמה הוא יכול להיות בלתי תלוי ובהתאם 

  

  החלטות הוועדה:

 ספת, וכן באפשרויות שילוב או שינוי בתוך החלופות כפי שהובהר הוועדה דנה בחלופה נו

 ומצאה לקבל את החלופה שנבחרה.

  בהתאם נקבע ומובהר כי המצגות  –הוועדה סבורה כי השקיפות אכן חשובה ומועילה

 והנתונים שהופיעו בפני הועדה יועברו לעורר ולכל גורם שיבקש לקבלם.
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  תכנת ההנתונים של ע"פ באופן גאוגרפי החלוקה נעשתהGIS לאחר מכן בהתאם נגזרו ו

  מספרי הבניינים. ונרשמו גם

 שנות את ולא ל .הועדה סבורה כי הגיונית נכון יותר לבצע חלוקה גאוגרפית כפי שבוצע

האזור באופן מלאכותי בכדי להעביר גורם זה או אחר מאזור בחירה אחד למשנהו, דבר 

   י הבחירה.שיגרום לבילבול ולערבוב מלאכותי ולא נכון באזור

 תוך אזור אינטגרלי אחדמוצאת היגיון בהוצאת מבנה אחד מ הוועדה איננהש בוודאי 

 .והעברתו לאזור אחר

  אפרים צוריאל. הוועדה לא מינתה את עצמה ובהתאם לא עוסקת  ציבורהבעניין נציג

 ם קהילתייםנהליועדה למה -עירונית ועדה ממונים על ידי ונציגי הציבור בכשירות חבריה. 

, שחזקה עליה כי ביצעה מלאכתה נאמנה. אולם למען הסר ספק ע''י חברי מועצת העיר

 סבור כי הוא אינו נמצא בניגוד עניינים ביחס לחברותו בוועדה. ם צוריאל,אפרי יובהר כי מר

  ככל שמר אפרים צוריאל, או כל חבר ועדה אחר יסבור בעניין כלשהום כי הוא נמצא בניגוד

 מנע מלהשתתף ולדון באותו עניין.עניינים אזי הוא י

  אליסף פרץ.מר מנהל של כלפני כשנתיים שימש  אכן .עוסק בהייטקמר אפרים צוריאל 

ואין כל עילה להטיל דופי  .בין השניים לא מתקיימים יחסי עבודה מזה מספר שניםאולם 

ה , בגלל הכרות או עבודה משותפת בעבר עם עובד עירייבנציג הציבור שהתמנה לתפקיד

ומטבע  נציגי הציבור נבחרים ככאלה שיש להם מעורבות בפעילות חברתית.. כזה או אחר

צוריאל פעיל חברתי בשכונת אפרים מר  הדברים גם היכרות עם גורמים עירוניים שונים.

  מגוריו בבקעה וכן בקהילת ההייטק הירושלמית. 

 האפשרות לצירוף רמת מוצא הוועדה שקלה את  - 5לאזור בחירה  לעניין שיוך רמת מוצא

בשכונת גבעת שאול אשר  5לשכונות השונות ומצאה כי החיבור הנכון ביותר יהיה עם אזור 

 נמצא בסמיכות הגאוגרפית הקרובה ביותר, בנוסף לנאמר לעיל נציין כי לעניין הסמיכות

 , כאשר ישנו צורך לתושבי רמת מוצא לקבל שירותיםהגאוגרפית ישנה גם משמעות מעשית

כך גם רמת מוצא  .שלוחת גבעת שאולהוא מאחד משלוחות המינהל המקום הטבעי והקרוב 

  משתייכת לאותה לשכת רווחה של שכונות גבעת שאול וקרית משה.

 

בודה ימי ע 2לועדת הערר המרכזית תוך  מובהר לעוררים כי על החלטת הועדה באפשרותם לערער

  ממועד קבלת החלטת הועדה.

  . הוועדה התקבלו בפה אחד כל החלטות

  

  , עו"דשמואל פרלמוטר

  

 מיתרים -יו"ר ועדת הבחירות 

  ןאקרן דה: מהרש



 2.2.22 -וועדת בחירות מקומית מינהל קהילתי מיתרים נספח פרוטקול

 

 .23/1שלא נבחרה. הוצג לפני הוועדה ב חלופה ב' לאזורי בחירהלהלן  .1

 

 תושבים מושבים אזורי בחירה 

 24980 5 1 קמ''ש+גב''ש

 663 1 1 רמת מוצא

 2235 1 1 מורדות בית וגן

 6042 2 1 גבעת מרדכי

   33920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אזורים:מספר תושבים לפי  .2

 תושבים אזור

1 5133 

2 4498 

3 7346 

4 4285 

5 4381 

 6042 גב"מ

 2235 מורדות בית וגן

 33920 סה''כ
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6/2/2022  

  

  2/2/2022 -פרוטוקול אסיפת ועדת בחירות מקומיתל הבהרות

 .3לאזור ך שיי. רחוב בית שערים רנפלה טעות סופ 1בעמ' הראשון לפרוטוקול סעיף  .1

 (מעודכן בטבלה)

 

ובהר כי מדובר בערר י -קובי אייזן  לפרוטוקול, ישנה התייחסות לערר שהוגש ע"י 4בעמוד  .2

  ."ע"ר עמותה הקהילתית גבעת מרדכיה"הוגש ע"י בשם לטענתו ש

  

 

  , עו"דשמואל פרלמוטר

  

 מיתרים -הבחירות יו"ר ועדת 

 

 

  ןאקרן דה: מהרש

  

  

  


