
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 25.02.2022 תאריך: , מרכזיתהפרוטוקול הוועדה 

 הדיון התקיים בזום

 

 אהרן מנס עררהנדון: 

  :נוכחים

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

 מנהל אגף חברה ונוער אליסף פרץ,  -חבר הועדה 

 למתנ"סים החברה מחוז ירושלים,  מנהל,  מושיק אטיק -חבר הועדה 

 ממונה על המינהלים הקהילתיים קורין אברמוביץ, 

 הבחירות למנהלים הקהילתיים מערך מזל נסימי, מנהלת  

 יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות 

 

 מהלך הדברים: 

 אלון  רמות ענייןמנס ב אהרןשל   ובעררהועדה המרכזית דנה  .1

:  02.01.2022בתאריך  בית המשפט נתן את דעתו    ,5.9בסוגיה העקרונית העולה ביחס לסעיף   .א

מוצע כי מינהל קהילתי שלא התקיימו בו בחירות דמוקרטיות לא יהא רשאי לייצג את  "

בעניין  תושבי השכונה והעירייה לא תהא רשאית לקבל ממנו חוות דעת, גם לא בעל פה,  

המייצג את תושבי השכונה. אין באמור כדי לגרוע מאפשרות העירייה להתייעץ עם עובדי  

כקבלת   תחשב  כאמור  שההתייעצות  בלא  קהילתיים  מינהלים  באותם  החברים  העירייה 

הועדה סבורה שראוי לאמץ את :  החלטה.  עמדת תושבי השכונה בעניין נשוא ההתייעצות"

תוקף שקיבלה  המשפט  בית  דין  המלצת  פסק  למינהל  חולה  של  ביחס  גם  אותה  יל 

 הקהילתי רמות אלון. 

שתקנון .ב לטענה  העמותות,  הבחירות  ביחס  לרשם  הוגש  לא  ואף  אושר  הועדה    לא  עמדת 

היא אלון  רמות  של  רשם "ש  המקומית  לאישור  מעולם  הובאו  לא  הבחירות  תקנוני 

אל הקהילתי,  המינהל  עמותת  של  הפעלה  תקנוני  הם  אין  שכן  תקנונים  העמותות  א 

לאישור  אותם  להגיש  צורך  אין  ולכן  הבחירות  מהלך  את  המסדירים  פרוצדורליים 

די באישור העירייה באמצעות הועדה למינהלים   לגבי תקנון הבחירות,  ממלכתי. לפיכך, 

כדין ניתנו  כאמור,  אלה,  אישורים  הקהילתי.  המינהל  ואישור  ).קהילתיים    פרוטוקול " 

הוועדה המרכזית פנתה לקבל  בנוסף,  (.  14.02.2022  אריךמת  רמות אלון הועדה המקומית  

התקנון  . להלן העמדה: "את עמדתה של העירייה שנמסרה על ידי היועמ"ש עו"ד דן בן טל

  ".תקנון הבחירות לא דורש אישור מרשם העמותות, האחיד צריך אישור ויש לו אישור

מדתו של היועמ"ש ע  עמדת הועדה המקומית ואת   המרכזית מאמצת את  הועדה :  החלטה

 של ועדת הבחירות העירונית עו"ד דן בן טל. 

 

 יובל הרוש  –כותב הפרוטוקול 


