
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 212.121.11 תאריך: , מרכזיתהפרוטוקול הוועדה 

 

  עררים בנושא חלוקת אזורי בחירההנדון: 

  :נוכחים

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

 מנהל אגף חברהאליסף פרץ,  -חבר הועדה 

 החברה למתנ"סיםמחוז ירושלים,  מנהל, מושיק אטיק -חבר הועדה 

 ממונה על המינהלים הקהילתייםקורין אברמוביץ, 

 הבחירות למנהלים הקהילתייםמערך מזל נסימי, מנהלת 

 יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות

 

 מהלך הדברים:

 בגבעה הצרפתית עררים בנוגע לחלוקת אזורי הבחירהשנית בהועדה המרכזית דנה ב .1

 : מרכזיות טענותשלוש בועדה המרכזית נוגעים בהעררים שהובאו לדיון  ,ככלל

אזור בחירה ייחוד אוכלוסיית הסטודנטים כהצדקה בטענה כי אין הועדה המרכזית דנה ב  .א

בחלופה הנבחרת( מכיוון שצרכי הסטודנטים נענים על  4)אזור  במינהל 1 בעל נציגנפרד 

ידי האוניברסיטה ומכאן שאינם צורכים את שירותי המינהל הקהילתי. בנוסף נטען כי 

מייצגת את רצון התושבים ומתחלפת שאינה  ארעיתאוכלוסייה  הםהסטודנטים 

 .והשכונה

הרלוונטים,  השיקולים לבדוק שנשקלו כלהועדה המרכזית מבהירה כי תפקידה הוא 

לאור זאת  דעתה. שלא נפל פגם בהתנהלות הוועדה המקומית ואין פגם קיצוני בשיקול

 בוחנת הועדה המרכזית את העררים שהובאו לפתחה.

ביחס לטענה זו, הועדה המקומית של הגבעה הצרפתית קבעה שלמרות הטענות הנ"ל 

ניים שהשכונה מציעה ומשתתפת ם עיסקיים ועירושירותיאוכלוסיית הסטודנטים צורכת 

של המינהל הקהילתי. בנוסף, הועדה המקומית סבורה כי  פעילויות תרבות ופנאיב

הסטודנטים הם חלק אינטגרלי מהשכונה, הדורש שירותים שונים ממשפחות המתגוררות 

בשכונה, ויש להתייחס אליהם בהתאם לכך. לבסוף יצוין שלאור השיקולים השונים 

, על פי המתבקש ממספרם 2ולא  1כלוסיית הסטודנטים תקבל נציג הועדה קבעה שאו

 היחסי בקרב בעלי זכות הבחירה במינהל. 

לא נעלמו מעיני הועדה המקומית כלל השיקולים בקביעת סבורה כי הועדה המרכזית 

על כך תוסיף הועדה המרכזית כי המגמה העירונית היא שילוב  החלטתה בעניין.

עיר. משכך הועדה המרכזית אינה רואה פגם בהחלטת הועדה אוכלוסיית הסטודנטים ב

 לאוכלוסיית הסטודנטים בהנהלת המינהל הקהילתי. 1המקומית לייחד נציג 

בהנהלת המינהל הועדה  1: בעניין ייחוד אזור בחירה לסטודנטים בעל נציג החלטה

  בעינה. 1.2.22..23-משאירה את החלטת הועדה המקומית מ

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

נמוכה  כמות הנציגים ברמת אשכול וגבעת המבתרכי טענה ה בהועדה המרכזית דנ .ב

שני נציגים לשכונות אלה  טענת המעררים. לבעלי זכות הבחירה פי נתוני לעמהמתבקש 

אינה תואמת את מספר בעלי זכות הבחירה בהם ביחס לשאר אזורי הבחירה בגבעה 

 הצרפתית.

ירה ברמת אשכול וגבעת המבתר ביחס לטענה זו, לאחר הבהרה לגבי נתוני בעלי זכות הבח

ניראה שאין פגם  האגף לתכנון אסטרטגי ומטה למנהלים קהילתייםשניתנה על ידי 

בהחלטת הועדה המקומית. לפי נתונים אלו כמות בעלי זכות הבחירה ברמת אשכול 

)לא  7921בעוד שכמות בעלי זכות הבחירה בכלל המינהל היא  2156וגבעת המבתר היא 

 2.1. משמע שמספר בעלי זכות הבחירה בשתי השכונות יחדיו שווה לכולל סטודנטים(

מנדטים מכלל המינהל. לאור זאת הועדה המרכזית לא רואה פגם בהחלטת הועדה 

-המקומית במתן נציג לרמת אשכול ונציג לגבעת המבתר )ראו החלטת הועדה המרכזית מ

.7..2.2.22.) 

תר ורמת אשכול הועדה משאירה את : בעניין חלוקת הנציגים באזור גבעת המבהחלטה

 בעינה. 1.2.22..23-החלטת הועדה המקומית מ

של שכונת הגבעה בחירה האזורי חלוקת כי שלישית הטענה בהועדה המרכזית דנה  .ג

וזאת  ומעלה תהיות לגבי אינטרסים עלומים אינה הגיוניתופה הנבחרת חלהצרפתית ב

 .2.12לאור השינוי מהחלוקה של 

על שלושה קריטריונים  תהועדה המקומית ציינה כי החלטתה נשענ זו,ביחס לטענה 

בקביעת אזורי הבחירה: גודל גאוגרפי, כמות בעלי זכות הבחירה ואופי האוכלוסייה. 

הועדה המרכזית לא מוצאת שנפל פגם בשיקול דעתה או בהתנהלותה של הועדה 

 המקומית ולכן אינה מוצאת להתערב בהחלטתה.

אזורי הבחירה בגבעה הצרפתית הועדה משאירה את החלטת  : בעניין חלוקתהחלטה

 בעינה. 1.2.22..23-הועדה המקומית מ

 

בנוגע  ו של קובי אייזן בשם "העמותה הקהילתית גבעת מרדכי"הועדה המרכזית דנה בערר .2

 להחלטות ועדת הבחירות המקומית מיתרים 

הועדה המרכזית  .4באזור  5"מובלעת" מלאכותית של אזור כי קיימת  ערריחס לטענה בב .א

 27לצירוף גבעת שאול שהביאו אותה לסיבות הועדה המקומית  את תגובתה שלמבקשת 

 . 2..14עד יום שני  את ההבהרה יש להביא .5לאזור 

 הועדה המרכזית תשוב לדון בערר. ,קבלת עמדת הועדה המקומית לאחר: החלטה

מינהל הקהילתי משמש כמזכיר כי יש קושי בכך שמנכ"ל ה 9בסעיף בערר טענה ל יחסב .ב

מעבר  ."מרכז הועדה יהיה מנהל המינהל הקהילתיבתקנון קובע כי " 9.3סעיף  ,הועדה

כמזכיר  לכך, הועדה המרכזית אינה מוצאת פגם בתפקידו של מנהל המינהל מר קמיר

נבחר על מנהל המינהל הקהילתי  יצויין כי בנוסף. ואינו בעל זכות הצבעה בועדה הועדה

 חברי הנהלת המינהל הקהילתי. 9ידי 

הועדה דוחה איפוא את הטענה כי מר קמיר אינו יכול לשמש כמזכיר הועדה : החלטה

 המקומית מיתרים.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

, הועדה המרכזית התייחסה לכך 5צירוף מוצא לאזור בעניין  11בסעיף בערר לטענה ביחס  .ג

 מוצאת לשנות החלטה זו.  נהואי 2.2.22..7.שני מיום בישיבתה 

לטענה כי יש ניגוד עניינים בין נציג הציבור בועדה המקומית מר אפרים צוריאל ביחס  .ד

ומנהל אגף חברה מר אליסף פרץ. מכיוון שהערר נוגע לחבר הועדה אליסף פרץ, הועדה 

שאפרים  בכךדנה בטענה זו ללא נוכחותו. חברי הועדה סבורים כי לא מצוי ניגוד עניינים 

ץ לפני כשנתיים לבין תפקידו כנציג הציבור בועדה צוריאל היה מעסיקו של אליסף פר

 המקומית מיתרים. 

: למרות האמור לעיל, לבקשת המערר הועדה המרכזית מעבירה את ההחלטה החלטה

כי כל עוד  בעניין לועדה העירונית כיוון שהמינוי על תפקידו התבצע על ידם. הועדה תדגיש

נציג ציבור כ אל ימשיך בתפקידוהועדה העירונית לא החליטה אחרת מר אפרים צורי

 . בועדה המקומית מיתרים כרגיל

 

בנוגע להחלטות ועדת הבחירות  שמואל גריינרמר ו של הועדה המרכזית דנה בערר .3

 המקומית מיתרים

לבדוק שנשקלו כל הועדה המרכזית מבהירה כי תפקידה הוא  ,גריינרמר בעניין עררו של 

 בהתנהלות הוועדה המקומית ואין פגם קיצוני בשיקולהרלוונטים, שלא נפל פגם  השיקולים

 לאור זאת בוחנת הועדה המרכזית את העררים שהובאו לפתחה.  דעתה.

הועדה המקומית מיתרים הסתמכה בחלוקת אזורי הבחירה על הקריטריונים הקבועים בתקנון: 

ואה שנפל פגם לא רשטח גאוגרפי, מספר בעלי זכות בחירה ואופי האוכלוסייה. הועדה המרכזית 

 מוצאת להתערב בהחלטתה.  אינהמכאן שבשיקול דעתה של הועדה המקומית ו

-הועדה המרכזית משאירה את החלטת הועדה המקומית מ בחירההבעניין חלוקת אזורי  החלטה:

  .בעינה 1.2.22..23

 

גבעת המבתר של בהתייחסותו של יונתן קיימן להבהרת הנתונים הועדה המרכזית דנה  .4

 ורמת אשכול  

הועדה המרכזית לא תתייחס לכל טענה המועלת בערר שאיננה טענה מהותית ומייחסת   .א

 האשמות של גזענות וכיוצא בזה.

לבקשת המערר לקבל את רשימת  ,באופן חריג הועדה המרכזית נעתרת: החלטה

בעלי זכות הבחירה השייכים למינהל הקהילתי אשכולות. מצ"ב  321הכתובות של אותם 

 ימה.הרש

 רשימת בעלי זכות הבחירה:

 בעלי זכות הצבעה 78  -ומעלה  4 רחוב מעבר המתלה

 בעלי זכות הצבעה 1.8  - רחוב עציון גבר

 בעלי זכות הצבעה 1.1 -ומעלה זוגי  14 רחוב פארן

 בעלי זכות הצבעה 18 - 63רחוב רמת הגולן 

 בעלי זכות הצבעה 16 -ומעלה  36  שד' לוי אשכול

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

להבהרת בשם ועד תושבי גבעת המבתר בהתייחסותה של אדל ריכטר הועדה המרכזית דנה  .5

 גבעת המבתר ורמת אשכול  של הנתונים 

במעונות הסטודנטים, מצורפת  הסטודנטיםלאסמכתא בדבר מספר הבקשה בעניין  .א

  אסמכתא כנספח.

 : הועדה מוצאת באסמכתא המצורפת מספקת ואינה רואה צורך להוסיף עליה. החלטה

בעניין בקשתה של גברת ריכטר לאסמכתא בדבר מספר התושבים לפי מרשם האוכלוסין  .ב

הנתונים בתצהיר שניתן על ידי האגף לתכנון  .2ו 1של משרד הפנים באזורי בחירה 

מרשם האוכלוסין והוא משמש  אסטרטגי והמטה למינהלים קהילתיים נסמך על נתוני

 . כאסמכתא לנתונים אלה

ואינה רואה צורך להוסיף  תמספקאסמכתא  ה: הועדה מוצאת בהצהרה שהוגשהחלטה

 . עליה

 

 

 

  יובל הרוש. –כותב הפרוטוקול 
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