
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  07.02.2021 , תאריך:מרכזיתהפרוטוקול הוועדה 

  

    במיתרים עררים בðושא חלוקת אזורי בחירה הðדון: 

   :ðוכחים

  בלהה כהðא  , ד''רהשופטת בדימוס - יו''ר הועדה 

  מðהל אגף חברה וðוער אליסף פרץ,  - חבר הועדה ומ''מ היו''ר 

  החברה למתð"סים מחוז ירושלים,  מðהל,  מושיק אטיק - חבר הועדה 

  ממוðה על המיðהלים הקהילתיים קורין אברמוביץ, 

  הבחירות למðהלים הקהילתיים מערך מזל ðסימי, מðהלת  

  יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות 

  

  

  מהלך הדברים: 

  החלטה בערעורו של יוðתן בילו בעðיין חלוקת אזורי הבחירה במיתרים
  

בערע דðה  מוצא    רהועדה  שרמת  לקבוע  המבקש  בילו  מר  וðפרדתהיה  של  מובחן    אזור 

. מר בילו מבסס את טעðתו על האופי הייחודי של תושבי בהðהלת המðהל  1לðציג  הזכאי  

מוצא להשתלבות  רמת  מהחלופות  כאחת  המקומית  הועדה  ידי  על  ðבחðה  זו  אפשרות   .

 . ואולם ðדחתה על ידי הועדהבמðהל הקהילתי השכוðה 

  

יחודי, מספר  קבעה שלמרות היותה של רמת מוצא שכוðה בעלת אפיון יהועדה המקומית  

  - מכלל התושבים אשר מספרם עומד על כ  1.9%אשר מהווים  איש    650  - תושביה הוא כ

ðפרד    איש.  33,920 צודק והוגן להגדיר אותה כאזור בחירה  זה  הðמוך אין  לאור מספרם 

 למושב עצמאי במיðהל.הזכאי 

  

שקלה   שהועדה  ה יצוין  כי  אאת  ומצאה  השוðות  לשכוðות  מוצא  רמת  לצירוף  פשרויות 

אזור   עם  יהיה  ביותר  הðכון  בסמיכות  כבש  5החיבור  ðמצאת  אשר  שאול  גבעת  וðת 

הקרו ביות הגיאוגרפית  שירותים  בה  בקבלת  זו  לשכוðה  גם  משתייכת  מוצא  רמת  ר. 

 כדוגמת לשכת הרווחה.  ,ðוספים

  

ה  הועדה דעת  שיקול  את  מחליפה  לא  המקומיתו המרכזית  הועדה  ועדה  של  תפקידה   .

, שלא ðפל  הוא לבחון שהועדה המקומית שקלה את כל השיקולים הרלווðטיים  מרכזיתה

 . פגם בשיקול דעתהשל הועדה המקומית ואין  פגם בהתðהלותה 

  

הי ה לאופי  הייתה ערה  המקומית  לשאר יועדה  ביחס  מוצא  רמת  שכוðת  תושבי  של  חודי 

מצדיק    איðו  2%  - פחות מ  ,שמספר התושבים המועטאך סברה    ,התושבים באזור המðהל



  
  
  
  
  
  
  

  

  

השכוðההגדר פגם    ת  שðפל  מוצאים  איððו  עצמאי.  למושב  הזכאי  ðפרד  בחירה  כאזור 

 . הולא מצאðו להתערב ב  ,ובהחלטתהבשיקול דעתה  

  

שאול   גבעת  קהילתי  למðהל  מוצא  רמת  צירוף  על  הועדה  החלטת  אפוא.  ðדחה  הערעור 

 ðותרת בעיðה. 

  


