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  פרוטוקול ועדה מקומית מיðהל קהילתי רמות אלון

 

  ðוכחים: 

 עו"ד רבקה הלפר -יו"ר הועדה

  אורלי בן אהרון  -מ"מ יו"ר הועדה -ðציגת העירייה 

  אריאל גולן.  - ðציג העירייה

  מתן חייט  -ðציג ציבור

  אסתי קירמאיר בקלה  -מðהלת המיðהל -מזכירת הועדה

  ליאור עוזרי  -פרויקטורית הבחירות

  

  חסר:

 שי הופמן  –ðציג החברה למתð"סים 

  הדיון התקיים בזום.

  

  

  אישור מועמדויות לאחר קבלת ארכה להשלמה טפסים/הבהרות : הðדון

  

השלים   . 1 אשר  מועמד  לועדה  ו הוצג  מלא  באופן  הטפסים  הגשת  את  תðאי  כל  על  עðה 

הליך  ב בחירות  , ביðהם גם בתðאי הצהרת המועמד ל  2022המועמדות לפי תקðון הבחירות  

אשר עליו המועמד ðדרש   תקðון במיðהל הקהילתי רמות אלוןל   5.9על פי סעיף    הקהילתי

להצהיר שעומד בקריטריוðים הבאים: כי הריðי פעיל/ה מוכר/ת למיðהל הקהילתי בשðתיים  

ðותן שירותיםהאחרוð הל הקהילתיðות, ומשתייך/ת לאוכלוסיות שלהן המי . 

  אביגדור לויהמועמד היðו: 

  

  החלטת הועדה:

  השתתפותו בהליך הבחירות הקהילתי.   ישרה פה אחד את מועמדותו ואת המשךהועדה א

  

אלה  ת הגשת מועמדותם על כל תðאיה.  אמועמדים שðדרשו להשלים    הוצגו לועדה ארבעה . 2

אך הגישו באופן מלא ותקין, זאת לאחר בדיקה של  ,  18:00השעה    אחריהגישו את היתרה  

 הדרג המקצועי במיðהל הקהילתי ברמות אלון.  

  המועמדים היðם: 

  אברהם פרידמן

  יחזקאל אריאל אליסיאן 

  שחר וולף

  שðי בן סימון
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  החלטת הועדה:

  את מועמדותם ואת המשך השתתפותם בהליך הבחירות הקהילתי.הועדה אישרה פה אחד 

  

ליד . 3 המוהובאו  הגשת  השלימו את טפסי  לא  אשר  המועמדים  שמות  הועדה  גם  י  עמדות, 

 לאחר הארכה שðיתðה להם. 

  שמות המועמדים: 

  אברהם מðקיס 

  דבורה גודמן 

  דקלה אלון 

  יעקב קרðובסקי              

  מרדכי הס 

  רחל קפלן 

  

  הועדה החלטת  

הועדה החליטה פה אחד לפסול את מועמדותם של הð"ל מאחר שלא עמדו בתðאי הגשת המועמדות  

  על פי תקðות הבחירות, גם לאחר הארכה שðיתðה להם. 

  

הובאו לידי הועדה שמות המועמדים אשר טפסי הגשת המועמדות הוגשו במלואם ובאופן   . 4

מיðהל הקהילתי רמות אלון. גם  תקין, אך איðם השיבו למייל שדרש להוכיח את פועלם ב

וידוא קבלת המייל. שמפרטת את   או אסמכתא  או שהשיבו למייל אך ללא הסבר  לאחר 

 היותם פעילים מוכרים למיðהל בשðתיים האחרוðות. 

  שמות המועמדים: 

  אוריאל שטרן 

  איסר מקלב 

  אליהו הלוי רביðוביץ'

  אלעזר דוד ברלין 

  אריאלה דציðגר 

  דוד פרוש

  יהודה לייב וורמסר 

  יעקב פקטר

  יצחק אייזק ויכלדר 

  יצחק ליכט 

  ישראל מובשוביץ 

  מðחם בðימיðי 

  מרים בודðהיימר 

  פðחס צבי הלפרין 

  שלמה זלמן 

  שמואל הלל קופשיץ 
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  החלטת הועדה 

של הכתובים לעיל כיוון שלא עמדו   םחברי הועדה קבעו פה אחד כי יש לפסול את מועמדות

  הבחירות. לתקðון   5.9ף בדרישת התצהיר לבחירות בהליך הקהילתי על פי סעי

  

בדבר   . 5 שמות המועמדים אשר השיבו למייל  לידי הועדה    מיðהל הקהילתי ב  פועלםהובאו 

ðהל, עדיין לא ðמצא שהפירוט שהגישו  , אך לאחר בדיקה של הדרג המקצועי במירמות אלון

לעומד   שפורט  -בקריטריוðים  כפי  האחרוðות,  בשðתיים  הקהילתי  למיðהל  מוכר  פעיל 

 . 22.2.22 שלישי, מיום  הועדה המקומית בפרוטקול

 

  שמות המועמדים: 

  אברהם שייðברג 

  דוד צבי רוזðטל 

  זאב ויס

  חיים בודðהיימר 

  חיים הייðמן              

    יהודית רוטðר

  ישעיהו משה דציðגר              

  ðחמי ויס 

  ðפתלי צבי עמית              

  פðחס וייס

  

    

  החלטת הועדה 

קבעו הועדה  אחד   חברי  את    פה  לפסול  יש  לעיל  מועמדות  הכי  הכתובים  עמדו  של  שלא  כיוון 

  בקריטריוðים לפעיל מוכר למיðהל הקהילתי רמות אלון. 

 

  : ליאור עוזרי כותבת הפרוטוקול

  

                                                                                       

  חתימת  יו"ר הועדה:  

  עו"ד רבקה הלפר                

 
 


