
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 15.03.2022 תאריך: , מרכזיתהפרוטוקול הוועדה 

 הדיון התקיים בזום

 

  דיון בערריםהנדון: 

  :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 

 הבחירות למנהלים הקהילתיים מערך מזל נסימי, מנהלת  

 יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות 

 

 מהלך הדברים: 

 בוכרים  בעניין ההליך הקהילתי במינהלהועדה דנה בערר של יחיאל דיוויס  .1

בעניין טענתו של מר דיוויס כי אינו ראה פרסום על הליך הבחירות ב"לוח המודעות"   .א

הפרסום יעשה על בין היתר בתקנון הבחירות בו מצויין כי   5.2והפנה לסעיף  השכונתי,

אינו מפרסם ב"לוחות  הקהילתי בוכרים המינהל ,  תראשי  "לוחות המודעות".

המודעות" השכונתיים מכיוון שפרסומים אלה, הנושאים את לוגו המינהל, נתלשים  

על כן, במקרה זה יש להבין את הוראת התקנון לתליית פרסום על  יתם.  יל תמיד עם 

  הבאת הידיעה על הליך הבחירות לתושבי השכונה. – ומהות  על פילוחות המודעות 

הפרסומים בוצעו  כי   08.03ה על כך בדיונה מתאריך שנית, הועדה המרכזית ענת 

, באתר  לוחות בשלוחות המינהל, בניוזלטרב - כמקובל בפרסומי המינהל הקהילתי

 הקהילתי בוכרים. בהתאם לאוכלוסיית המינהל  הבחירות ובעיתונות הדיגיטלית

דוחה את טענתו של המערר כי הפרסום נעשה בניגוד   מרכזית: הועדה ההחלטה

    .לתקנון

הקהילתי בוכרים במינהל  הליך הבחירות   ןענייב בנוגע לטענותיו הנוספות של מר דיוויס  .ב

לאור תשובת . בהליך מים מהותייםפגהן על  וקצרה   הגשת המועמדותטענתו כי הן על  -

ות הישיב  יבפרוטוקול נספח הליך בחירות קהילתיות בוכרים ועיון ב, הועדה המקומית

הגשת המועמדות  :בהליךהועדה המרכזית לא מוצאת כי נפל פגם  של הועדה מקומית,

היתה פתוחה לכל התושבים בהתאם להנחיות בנספח בחירות קהילתיות, תושבים  

תמו על 'תצהיר בחירות קהילתיות', התקיים כנס חשיפה  שהגישו מועמדותם ח

בילה  למתעניינים, הועדה המקומית ליוותה את התהליך, בנוסף למנחה חיצונית שהו

  70%המועמדים להנהלה ברוב של מעל  9את מפגשי ההליך הקהילתי בהם נבחרו 

שאושר ע''י הועדה למינהלים קהילתיים בהסתמך   בהתאם לנספח בחירות קהליתיות 

 .בתקנון הבחירות 5.9על סעיף 

: הועדה דוחה את טענותיו של המערר בנוגע לפגמים מהותיים בהליך  החלטה

 הבחירות. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

מר בעקבות כך ש שיכול להיווצר ענייניםהניגוד   לוודא אתשל מר דיוויס  ולבקשתבנוגע   .ג

  . מר אייזיקס הציגעובד עירייה ומתמודד להנהלת המינהל הקהילתיאייזיקס ישראל 

אישור ועדת מנגנון בעיריית ירושלים המאשרת לו להתמודד את   בעת הגשת המועמדות

סמך זה הוצג גם לחברי הועדה  , מכחבר הנהלה במינהל הקהילתי בוכריםבבחירות  

 המרכזית ונמצא תקין. 

הבהרות    להמציא  לבקשת הועדה המרכזית ראברהם שיינברגתגובתו של הועדה דנה ב  .2

   מינהל הקהילתי רמות אלוןל  להיותו פעיל מוכר

על פי  .6ואף חילק ערכות ברקאנטי  כי הוא מתנדב במד"א בשכונה טוען רמר שיינברג

.  הקהילתי עצמו צריך להיות פעיל מוכר למינהל רהקריטריונים שנקבעו מר שיינברג

ועל כן   הקהילתי מינהלפעילות האינה קשורה למבורכת ועם זאת, התנדבותו במד"א 

מר  לא הועבר שמו של הועדה בחנה וראתה כי  לא עומדת בקריטריונים. בנוסף, 

קריגר, מנהלת יחידת   ניקי נהל אלשל המי כחלק מרשימת המתנדבים  ר שיינברג

יש לציין כי רשימה זו הינה תנאי מספיק לכניסה להליך, . המתנדבים בעיריית ירושלים

 תנאי הכרחי.  האינ אך 

ומשאירה את החלטת הועדה   ר: הועדה דוחה את עררו של מר שיינברגהחלטה

 המקומית על קנה. 


