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 :מהלך הדיון

 

סוגיות  4 –, העוסקים, בעיקרם, ב 20.3.22הנוגעים להחלטותיה מיום  עררים 13לוועדה הוגשו 

הקלפי פרסום מועמדים, פסילת מועמד,  ,6 –ו  5מרכזיות: הצבעה לשני מועמדים באיזורים 

 במעונות האוניברסיטה. 

 

במסגרת העררים נטען כי ההחלטה לפיה  :6 –ו  5בכל הנוגע להצבעה לשני מועמדים באיזורים 

י מועמדים, אינה מושבים בהנהלת מינהל ניתן יהיה להצביע לשנ 2באיזורים להם הוקצו 

דמוקרטית, אינה שיוויונית ביחס לאיזורים האחרים, ותביא ליצירת קרטלים שיפגעו בזכותו של 

 המיעוט לייצוג בהנהלה. 

ם. השניתן לאזור מגוריככל ה קרוב בזיקה קרון של ייצוג תושביםיע של הוועדה עמד לנגד עיניה

המאפשרים הנהלה מייצגת, כך שלכל , אזוריםמסיבה זו בחרה הוועדה לחלק את השכונה למספר 

בכל אחד משני אזורי  תושבים בקירוב יש אפשרות לבחור את המועמד/ת המייצג/ת אותם. 1,000

 זוריאיהוו הוחלט כי שניהם על כן לשני אזורים נפרדים ו פצללא הייתה הצדקה ל 6 –ו  5הבחירה 

הבחירה האחרים במינהל, פועל בכל אזורי קרון היתחת אותו הע נציגים.בחירה אחד שיאפשר שני 

 עדהובחרה הו 6 –ו  5בוחרים עבור הייצוג המלא של אזור הבחירה, גם באזורים  יםבהם תושב

בבחירות הקודמות . יצוין כי עיקרון זה התקיים במינהל גם לאפשר ייצוג מובהק לתושבי האזור

 הוחלט ליתן באיזורים אלהועל מנת לדייק את בחירת המועמדים,  ,ות אלומסיבואין בכך תקדים. 

בשל כך, הוועדה החליטה לדחות את  האזור להנהלה. האפשרות לכל תושב/ת לבחור את כלל נציגי

 הערר, פה אחד. 

 



 
 

 

 

 

נטען כי הופץ ברחבי השכונה פלייר  במסגרת העררים שנעשה על ידי מועמדים: פרסוםבכל הנוגע ל

בר כי ישנם מועמדים נוספים. הוועדה מבקשת פרסומי בעד מספר מועמדים, כאשר בפלייר לא הוס

כי הפלייר הופק על ידי אותם מועמדים, ללא כל התערבות של המינהל. למועמדים הזכות  להבהיר

בשל כפוף להוראות התקנון(. הדמוקרטית לקדם את מועמדותם בכל דרך שיבחרו לנכון )והכול ב

 כך, הוועדה החליטה לדחות את הערר, פה אחד. 

 

במסגרת העררים התבקשה הוועדה לפסול את מועמדותו של אחד  פסילת מועמד:בכל הנוגע ל

המתמודדים בשל היותה של אשתו רבה בקהילה ובעמותה המתוקצבת על ידי המינהל. יובהר כי 

המועמד האמור הסיר  –דים חלף לפני זמן רב, ומכל מקום המועד להגשת עררים לפסילת המועמ

 , ללא צורך בהכרעת הוועדה בסוגייה האמורה. כך הערר התייתראת מועמדותו, ובשל 

 

נטען כי  : במסגרת הערריםבכפר הסטודנטים באוניברסיטה העבריתבכל הנוגע לקלפי 

האוניברסיטה העברית הינה מקום פרטי, ובשל כך לא ניתן לאפשר הצבתה של קלפי בגדרי 

האוניברסיטה, מאחר ולא ניתן יהיה לפקח על ההצבעה ותוגבל הגעת המשקיפים מטעם המועמדים. 

בדיון שהתקיים בוועדה עלה כי אין כל הצדקה לאבחנה בין הצבת קלפי בבית ספר, או בבית כנסת 

ודאי שיתאפשר למשקיפים מטעם המועמדים להגיע לקלפי ללא כל הגבלה,  –יו"ב, ומכל מקום וכ

בשל כך, הוועדה החליטה לדחות את בדומה לנוכחות אנשי המינהל ואנשי וועדת הקלפי במקום. 

 הערר, פה אחד. 

 

נהל בשולי הדברים, אך לא בשל פחיתות חשיבותם, נציין כי הובאה לידיעת הוועדה כוונת המי

הוועדה הקהילתי לערוך אירוע ביום ההצבעה, שכניסה אליו תתאפשר למי שיציג אישור הצבעה. 

כל פעילות שמטרתה לעודד את התושבים לממש את זכותם  מבקשת לציין כי היא מברכת

 הדמוקרטית ולהצביע להנהלת המינהל. 

 

 

       

        _____________________ 

 יו"ר הועדהעו"ד נטלי מופסיק,                                                                                                           

 אסנת יהודה, פרויקטורית הבחירות כותבת הפרוטוקול:


