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  פרוטוקול אסיפת ועדת בחירות מקומית

 אישור רשימת מועמדיםושא בנ 22/2/2022 -התקיימה בתאריך ה

 

  : נוכחים

  חברי הוועדה:

 ד שמואל פרלמוטר"עו -ר הועדה "יו 

 רויטל כלימי  -נציגת עיריית ירושלים 

 לאה בלס  -נציגת החברה למתנסים 

 אפרים צוריאל  -נציג ציבור 

 הוועדה:נוכחים שאינם חברי 

 ל המינהל אביעד קמיר"מנכ  -מזכיר הוועדה  

 רות בן צור - לית המינהל"סמנכ 

  פנינה שפירא -מנהלת אגף קהילה  

   ןאקרן דה -פרויקטורית הבחירות  

  

  הוועדה התכנסה כדי לאשר את רשימת המועמדים לבחירות למינהל הקהילתי.

  שהגישו מועמדותם הינה כדלהלן: רשימה של הנציגים

  

  שם המועמד  אזור      שם המועמד אזור  

  אורי טרבלסי  4  19   יעקב עידן 1 1

  עמנואל כהן  4  20   איתמר קהא לוי 1 2

  חנינה שגיא  4  21   תמר גלפנד 1 3

  יונתן בילו  5  22   אהרון כהן צדק 1 4

  יחיאל שוסהיים  5  23   נעמי פרבשטיין 1 5

  יוסף דוד מן  5  24   דוד דישי 1 6

  אלישבע קולא  6  25   בצלאל יומטוביאן 2 7

  אורה ליס  6  26   דינה לודר 2 8

  יעקוב חבושה  6  27   מרים סבו 2 9

  נדב אהרוני  6  28   יצחק גבאי 3 10

  אלי הופמן  6  29   איתן זריצקי 3 11

  נריה רוזנר  6  30   מלאכי בעדני 3 12

  יעקב הניג  6  31   נעמה בעדני 3 13

  אייזןקובי   6  32   דוד זלמן ארונובסקי 3 14

  שמואל שמאי  6  33   יהודה גרוס 3 15

  שלמה שימל  6  34   נטי קרייטר 3 16

  דליה גלבוע  6  35   יוסף נעים 4 17

  עופר לוי  7  36   יצחק במברגר 4 18
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לאחר שהובהר לוועדה כי כל המועמדים הגישו את כלל הטפסים הנדרשים וכי הצוות  .1

המועמדות של כל המקצועי וידא את נכונות הפרטים, הועדה החליטה לאשר את 

 :המועמדים ברשימה שלעיל, בכפוף לפרטים כדלהלן

  

 הלבמידה ואבחר להנהלת המינ"נכתב ע"י המועמד:  בטפסי ההגשה - קובי אייזן 

אפגש עם היועמ"ש המינהל הקהילתי על מנת לוודא שחברותי בעמותות  הקהילתי.

בדומה לפרקטיקה בה נהגו בעמותת  אחרות איננה יוצרת מצב של ניגוד עניינים.

הועדה מאשרת את מועמדותו רק בכפוף לכך  – "580721918ע"ר  2041יובלים 

ץ המשפטי של המינהל , אזי חוות דעתו של היועייבחר להנהלההמועמד ושבמידה 

תהיה מכרעת ומחייבת ביחס לכל שאלה של ניגוד עניינים, לרבות ביחס לקביעה בדבר 

 מניעה מוחלטת מכהונה כחבר הנהלה.

 הועדה מאשרת את שהגישו שניהם מועמדות.  המדובר בזוג – נעמה ומלאכי בעדני

בכל כי הבחירות לתקנון  7.4המועמדות של הזוג בכפוף לקביעה בהתאם לסעיף 

באופן  של המועמדיםקרבת המשפחה הנ"ל, תצוין  מהמועמדיםכל אחד  פרסום של

 .ברור

 ועמדותו בכפוף מהועדה מאשרת את  חתם על טופס קרבה משפחתית - רטנתי קריי

כי בכל פרסום שהמינהל יפרסם תצויין  לתקנון הבחירות 7.1לקביעה בהתאם לסעיף 

 דרש לציין זאת ביתר הפרסומים מטעמו.יהמשפחה. אולם המועמד עצמו לא י תקרב

 אולם בבדיקת הטפסים ינה קרבת משפחההמערכת ציבהגשה המקוונת  – עופר לוי ,

התברר כי הוא מילא טופס קרבה משפחתית ובו ציין כי אין קרבה משפחתית. 

המועמדות מאושרת בכפוף להצהרה כי אין לו קרבה משפחתית לעובד/ת בשכר של 

 המינהל הקהילתי. 

כבר נבחר לנציג ההנהלה  מר עופר לוי. 7מועמד יחיד מאיזור מספר מאחר שמדובר ב

   הודעה על כך תפורסם באזור הבחירה. – ולא יתקיימו בחירות באיזור זה.בשלב זה 

 

 פה אחד.כל ההחלטות התקבלו  .2

 

  , עו"דשמואל פרלמוטר

  

 מיתרים -יו"ר ועדת הבחירות 

  ןאקרן דה: מהרש


