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 . בזום , הדיון התקיים23.2.22-מיום ד' ה פרוטוקול ועדה מקומית לב העיר

 

 הנדון: אישור רשימת מועמדים, פריסת קלפיות ועדכונים נוספים

 

 נוכחים: 

חברי  
 הוועדה 

   

 4247766-054 יו"ר  עו"ד אבי לוק  1

 2678961-052 עיריית ירושלים  הדר שפיגלמן  2

חברה   רוטשילד יואב  3
 למתנסים 

4828362-054 

 2025-222-053 עיריית ירושלים  יובל יעקב  4

צוות  
 מקצועי 

   

 7244207-050 מזכיר הוועדה  יחיאל לוי  1

 5701856-054 פרויקטור  יואב גיל  2
 

 
 רשימות המועמדים והערות .1

  הוועדה עברה עלמועמדים ע"פ אזורי הבחירה.  29הקהילתי הוגשה רשימה של  להנהלת המינהל
 . , ועל פי הערות הדרג המקצועירשימת המועמדים לפי אזורי הבחירה

 הוועדה דנה בהערות באשר לרשימת המועמדים.

על   10:00הוועדה החליטה שעד יום א' בשעה   – לא תקינות מבדיקה מדגמיתחתימות  .א
, להשלים את החסר למכסה המינימלית  תקינות המועמדים שחסרות להם חתימות

ואלונה   ברכי מלמוד, אל גרינשפן,-בת ותעל מנת שיאושרו. מדובר במועמד   (50הנדרשת )
יתר המועמדים אשר בדיקת הטפסים שלהם הושלמה מבחינת חתימות וטפסים  זנדמן.

דינה מור יוסף, יהודה כהן, דבורה וילשנסקי, מיכה צבי    וספים אושרו. ואלו הם:נ
אודנהיימר, איו אופנהיימר, דוד אנסבכר, יוסף שטרנברג, יעקב ישראל טוקצינסקי, נסים  

אביטן, תיאורה סימן טוב, עדי אריה, עומר אריה לרינמן, שלמה קובין, בוורלי גריבץ,  
 עמי. -זהבית הדר, אופיר לנג, נילי בןדניאל פלבר, עמנואל אוזן, 

דוד פינס, רואי רביצקי, עינב  -במלואן  מדגמית   מועמדים שהחתימות שלהם טרם נבדקו .ב
  24תוך  הוועדה קבעה כי  -ץגשושני, ישעיהו זאב ארץ, בתאל שולה מימון ומרים צוריאל 

במידה ויימצא כי ישנן   הזדמנות להשלים את החתימות , ותינתןתושלם הבדיקה שעות
 . אצל מועמדים אלוחתימות לא תקינות 

עדי אריה מאומתת קורונה, חוששת שלא תצליח להשתתף   –  השתתפות בכנס מועמדים .ג
. הוועדה )חובה להשתתף באחד מהם לפחות ע"פ התקנון( עד ראשון באחד משני הכנסים

הזדמנות  לו תינתן מועמד/ת לא יוכל לנכוח בכנס,  אם מסיבה בריאותית כזוש ,החליטה
 כנס נוסף פנימי בזום המעדכן על עיקרי הדברים. ב  נוספת להשלים את המידע

מחכה לאישור  הילה סרור -אישור מועמד עובד עירייה ע"י משאבי אנוש או יועץ משפטי .ד
על מנת שתוכל להשיג את משאבי אנוש כעובדת עירייה. הוועדה החליטה לתת לה ארכה 

 האישור. 
שנדונו   הפרויקטור יעדכן את חברי הוועדה באשר לבדיקת ההערות  27.2- יום ראשון הב .ה

הוועדה תחליט    והשלמת הבדיקות הנדרשות,  , ועל פי ההערותעל המועמדים השונים
 לגביהם. 

 



 

 

 

 

 יסת קלפיות באזורי הבחירהפר .2
 

 מצ"ב מסמך פריסת הקלפיות על פי האזורים וכתובת הקלפיות . 
 ברמת התכנון.  - הוועדה קיבלה עדכון באשר למיקומים הקלפיות באזורים השונים

צוות מטעם הוועדה המקצועית יקיים סיור בשטח כדי לבדוק את התאמת הקלפי בכל  
)קליטה, גודל חדר, מיקום הקלפי   ןשעומדים בדרישות להצבתאזור ואזור, על מנת לבחון 

 ביחס לגודל האזור(. 
בכיכר  2הצבת קלפי באזור המזכיר והפרויקטור הסבירו לחברי הוועדה את הסיבות ל

 . ציבורי ער אליו נדרשת התיחסות מיוחדת בשל הקמת אוהל במקום ,ולירו
  1,500, אליו נדרשת תשלום של 5הוועדה עודכנה על מיקום קלפי במלון ליטוב באזור 

 מתקציב עירוני או מתקציב הבחירות.  ימומנושקלים ש
 
 עירוני ושכונתי –כנסי מועמדים  .3

 
יתקיים   –לבחור בהשתתפותם לפחות באחד משני הכנסים. עירוני  המועמדים נדרשים

בשעה  27.2-במינהל קהילתי מוסררה. הכנס השני מתוכנן ליום א' ה  1900הערב בשעה  
 לב העיר. קהילתי במינהל  19:00

 
עוד  במסגרת הכנס, יקבלו המועמדים סקירה על תפקיד ההנהלה, הוועדות, הרכבה וכו'.  

ה הבחירות עד יום הבחירות: טיפול בעררים, ונהלים לקמפיין  מתוויציגו את  -בכנס
 בחירות. זאת בנוסף להרצאה בנושא שיווק בבחירות.  

 
 חשיבה על נוהלי הצבעה ופתקי הצבעה  .4
 

 הצבעה.  י נעשתה חשיבה ראשונית על נוהל
חברי הוועדה התבקשו לחשוב על מה תהיה שיטת ההצבעה למועמדים באזורים השונים. 

יוכלו לבחור בפתק אחד או לבחור בשני פתקים )באזור בו יש שני מועמדים  האם 
 נבחרים(. 

 
 
 

 
 
 
 

 כותב הפרוטוקול: פרויקטור יואב גיל 
 
 
 

 יו"ר הוועדה המקומית אבי לוק 
 

 ___________________ 
 


