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                                     מפגש זום ,בוכריםועדה מקומית מינהל קהילתי : פרוטוקול 

 הנדון: 

 מענה לעררים בעניין הליך הבחירות

 נוכחים: 

 מר עקיבא חופי –יו"ר הוועדה 

 מ"מ יו"ר הועדה מר נדב לוי -נציג העירייה 

 יפההגב' מירב  -נציג העירייה 

 מר יעקב מורגנווסר  -נציג ציבור 

  הגב' איילה קמינצקי  -מזכיר הועדה 

 מר מאיר אגאי  -נציג החברה למתנ"סים  -חסר 

 

 :מהלך הדברים

 ועדת הבחירות המקומית ביצעה בדיקה בעניין הטענות העולות בערר.

בשנית כך שידעו על הם חברי הנהלה מכהנים שהגישו מועמדותם  -יובהר כי שלושת מגישי הערר 

 מועד הגשת המועמדות ויכלו לפרסמו לקהילות נוספות, או לחלופין לפנות למינהל הקהילתי בנידון.

 

 לעניין עיקרי הטענות:

בנוגע לאישור תקנון הבחירות ע''י הנהלת המינהל הקהילתי, התקנון אושר ע''י חברי הנהלת  .1

הנהלה לאישור תקציב ובה הודיעו התקיימה ישיבת  92/19/91המינהל הקהילתי. בתאריך 

לחברי ההנהלה כי בקרוב תתקיים ישיבה נוספת לאישור תקנון הבחירות, מועד הישיבה 

טרם נקבע מכיוון שנדרש היה להמתין לאישור תקנון הבחירות בועדה העירונית למינהלים 

לכך  ובהתאם 9/1/91קהילתיים. תקנון הבחירות אושר בועדה למינהלים קהילתיים בתאריך 

נקבע מועד נוסף לישיבת הנהלה לאישור התקנון, כפי שנאמר בישיבת ההנהלה מתאריך 

. התקנון נשלח במייל לכל חברי ההנהלה מראש, בזימון הטלפוני הוסבר שישיבת 92/19/91

 ההנהלה היא על אישור התקנון.

 

 

 



 

רסמה ע"י בנוסף לפרסום העירוני, כדוגמת ההודעה שהתפ בעניין פרסום הליך הבחירות: .9

 דוברות העירייה בכל העיר ובמיינט:

news/181509-https://www.kolhair.co.il/jerusalem 

co.il/neighborhoods/article/ski91icpfhttps://jerusalem.mynet. 

התבצע פרסום שכונתי בלוחות המודעות בכל שלוחות המינהל הקהילתי, בשליחת ניוזלטר 

 כתובת:של המינהל הקהילתי והן באתר הבחירות העירוני ב

co.il/%d7%91%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9dhttps://votejlm. 

באשר לטענה ולפיה הפרסום לא תואם את אורח חיי המצביעים, הרי שמבדיקה שנעשתה 

עולה כי הפרסום שנעשה אינו שונה מפרסום שהתקיים בשכונות בעלות שיעור גבוה של 

 תושבים חרדיים.

 

''ל והגיעו אליו תושבים הכנס התפרסם באמצעים הנ בעניין כנסי חשיפה לתושבים: .3

שמתעניינים בהליך הבחירות והן נציגי המינהל והעירייה. הגשת המועמדות היתה פתוחה 

לכל תושבי המינהל הקהילתי בהתאם לקריטריונים בנספח בחירות קהילתיות שאושר ע''י 

 הועדה למינהלים קהילתיים.

הלה המכהנים בהנהלת המינהל בשולי הדברים, אך לא בשל פחיתות חשיבותם, מצופה מחברי ההנ

הקהילתי לקחת חלק בפעילות המינהל ולהיות שותפים פעילים בישיבות ההנהלה ובתהליכים שקורים 

בו. בהתייחס לשלושת חברי ההנהלה שהגישו את הערר, בשנים האחרונות נוכחותם היתה מועטה 

 בישיבות כמפורט בטבלה המצ"ב.

 .דוחה פה אחד את העררהוועדה  -לאור הכתוב לעייל             
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