
 

 

 03/03/2022     מינהל קהילתי גנים  פרוטוקול ועדה המקומית

 

 לוי יצחק פאני   – רערדיון בנושא  :הנדון

 

 נוכחים:

 גוברמן.גתית  דעו" –יו"ר הועדה 

 .הילית ישראל - העירייה, מ"מ יו"ר הועדה תנציג

 . אלי וייזר - נציג החברה למתנ"סים

 יאיר רייס. –נציג החברה למתנ"סים 

 מנכ"ל המנהל הקהילתי.   -רוני סילפן   – מזכיר הועדה

 רבקה כהן. –עובדת קהילתית 

 יותם רוטפלד.  – פרויקטור בחירות 

 

 מהלך הדברים:

 שהוגש ע"י פאני לוי יצחק. 26.02-מתאריך ה ר בער הועדה דנה .1

 ר פה אחד. החליטה לדחות את הער הועדה 

 

למועמדים/ות היו שלושה שבועות להגשת טופסי המועמדות והחתימות    –  נימוקי ההחלטה

בנדון הוגשה ביום האחרון לקראת ערב בצורה לא תקינה. המגישה  המועמדות ש  .הנלוות

של   תוספת  לאחריו, הביעה המגישה    24קיבלה  וגם  הזמן  בתוך  לתיקון הטפסים.  שעות 

מ מפורש  באופן  בה  חזרה  ואף  הטפסים  להשלמת  רצון  כמועמדת  חוסר  לרוץ  רצונה 

הועדה דוחה את הערר פה  כשבוע לאחר תום הזמן להגשת מועמדות.  הוגש  בבחירות. הערר  

   ואי עמידתה בכללים הנדרשים. ולגופו של הערר:  בגין ההליךאחד 

, אך בו במקום נאמר חתימות  55אכן היו    20.2שהוגש ע"י פאני בתאריך הבטופס    : 1סעיף  

חתומים שלא מאיזור ההצבעה שלה,  חתימות אינן תקינות מסיבות שונות )  15לה כי מעל  

 ומשכך, עליה לתקנם.  היעדר חתימה ועוד(

שקדמו לתאריך האחרון להגשת המועמדות, הייתה פאני בקשר עם מנכ"ל  בימים  :2סעיף 

ביחס לשאר המתמודדים/ות, לפאני יש נראה כי  המינהל ועם העובדת הקהילתית. ככלל,  

גורמי מינהל   גבוההקשר עם  ביום ראשון הבתדירות  בנוסף,  היום האחרון  )לחודש    20-. 



מועמדות לפאני    (,להגשת  הוצע  החתימות,  השלמת  החתימות,  לצורך  תיקון  לאחר  כי 

 פרויקטור הבחירות יגיע לקחת את הטפסים. 

ה   :3סעיף   את  הגישה  ידנפאני  בצורה  בשעה  טפסים  במינהל  בשעה    18:00ית  ולא  לערך 

בנוסף, נראה כי לא היה דבר אשר עיכב או מנע ממנה להשלמים  כפי שנכתב בערער.    20:00

שלמחרת נאמר   בוקרונותרו לה שעות רבות. יתרה מכך, ב  את החתימות שנפסלו במקום

 . בלילה 24בשעה   (21.02) עד סוף היוםלה כי תוכל להשלים את החתימות  

חתימות יש לאסוף אך ורק מאזור הבחירה של  בתקנון הבחירות,    8.2סעיף  : ע"פ  4סעיף  

 המתמודד/ת. 

 לעיל.  3ראו סעיף  :5סעיף 

ל  ןלועדה המקומית אי  :6סעיף   ניתן  הניח כי המצב יד ברשימת המועמדים/ות הסופית. 

מתקבל על הדעת ומותר ע"פ  אך  אינו מצב אידיאלי,    1ה"ל בו אין בחירות באזור בחירה  

 התקנון. 

תחילה, מרגע יציאתה  לאורך הדרך ניתנו כמה אפשרויות להשלים את החתימות.    :7סעיף 

(  21.02בשיחה שהקיימה בבוקר שלמחרת )  ובנוסף,  בלילה  24של פאני מהמינהל עד השעה  

יש באפשרותה להשלים את החתימות החסרות עד סוף היום  בה נאמר כי    דת מינהלעם עוב

 בלילה(.  24)

  

   

 

 

 

 . גוברמן גתית – יו"ר הועדה

 יותם רוטפלד.  -  כותב הפרוטוקול

 

 


