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 )בזום( 4 –מקומית מינהל קהילתי רמת שלמה  ת עררפרוטוקול ועד

 נוכחים: 

 יו"ר הועדה,  עו"ד רועי אברהם

 נציג העירייה, יעקב שורק

 נציג ציבור, אלי יעקבי

 מזכיר הועדה, עזרא ברגר מנכ"ל המינהל הקהילתי

 פרויקטור הבחירות, יפתח נאמן

 

 מהלך הדברים

ביכ"נ נר יוסף הינו מרכז גדול ומשרת הרבה אנשים, חלקם מבוגרים ומוגבלי תנועה, העוררים טוענים ש .1

כמו  וכמו כן, כמו שישנן קלפיות באתרים המשתייכים למגזר מסוים כך גם יש לפתוח קלפי במקום זה.

טעם לפגם משום שברוב המקומות מדובר בבתי כנסת ת לפיות נותנבחירת מיקום הקכן נטען כי 

 המשתייכים למגזר מסוים.

שאחד המועמדים הוא גבאי שם וכמו כן יש לפסול את הקלפי בביכ"נ לב אליהו משום בנוסף נטען כי 

 זהו בית הכנסת שעזרא ברגר הוא ממקימיו וממתפלליו.

 לדחות את העררים: הועדה החליטה פה אחד חלטהה

 :להחלטהנימוקים 

ובתי גיאוגרפיים ולא מגזריים כמובן. היות השיקולים בבחירת מיקום לקלפיות הם נטו  .א

הספר והחיידרים עדיין בלימודים, לא נותרו לנו שטחים ציבוריים אלא רחבות הכניסה 

 100-ומטר ממנו דרומה יש קלפי  100אבל בבתי הכנסת. נר יוסף הוא אכן מרכז גדול, 

ה , כך שמבחינ, שתיהן נגישות לנכים ולמוגבלי תנועהמטר ממנו מערבה יש קלפי נוספת

 ית אין לכך הצדקה. גיאוגרפ

נה זו כל ממש, לגבי הטענה כי הקלפיות ממוקמות ליד בתי כנסת ממגזר מסוים, אין בטע .ב

שכן כמו שקלפי יכולה להיות ממוקמת בבית ספר המשתייך למגזר מסוים ואין מניעה 

מכל תושב להגיע ולממש את זכותו, הוא הדין כאן, מה גם שלא מדובר על כניסה לתוך 

 בית הכנסת אלא לרחבה שמחוצה לו.

ראשית המועמד כבר הסיר מועמדות ואינו מועמד, לגבי טענת הפסילה של ביכ"נ לב אליהו  .ג

, הוא רק סייע בקשר לקבלת הרשאה להשתמש בחצר גבאי במקוםמוגדר והוא אף אינו 

בית הכנסת ותו לא. לגבי הטענה שעזרא ברגר מתפלל שם והוא ממקימי בית הכנסת, ובכן, 

נו תומך בשום עזרא ברגר לא מתמודד בבחירות הללו והוא כלל אינו עומד לבחירה ואי

 .רציניתולא מועמד בשום צורה שהיא ומדובר בטענה קנטרנית 
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לפי הטענה העולה מהערר יש לפסול את ביכ"נ נר יוסף שכן ראש רשימת המערערים, משה  .ד

טויטו משמש כאחד מעמודי התווך של הקהילה, וכמו כן יש לפסול יש הקלפי בביכ"נ שערי 

 דוד שכן הרב דיין, איש הקשר במקום הביע תמיכה פומבית ברשימתם של המערערים.

הוועדה החליטה לאשר את המשקיפים ששלחו המועמדים ואת השיבוץ שהוצע להם, ובאם יחפצו  .2

 רצ"ב רשימה ושיבוץ. לשנות מיקום, הוא יאושר בהמשך.

 יפתח נאמן: הפרוטוקול כותב

                                                                                   

  

 :להלן המשקיפים והשיבוצים

 

  פיגנבאום:ישראל עבור המועמד 

 21438775אברהם פנחס גרינברגר ת.ז. 

 15-22לקלפי טולדנו 

 

 :עבור המועמד משה טויטו

 207191453שמעון טויטו תז 

 8-15לקלפי שערי דוד 

 311153571יוחנן בניטון תז 

 15-22לקלפי שערי דוד 

 203863758אסתי בניטון תז 

 8-15לקלפי ערוך לנר 

 026938985יוסף טויטו תז 

 15-22לקלפי ערוך לנר 

 203881107יהודה כלפון תז 

 8-15לקלפי לב אליהו 

 303058366עטרה כלפון תז 

 15-22לקלפי לב אליהו 

 318717659יוסף חדד תז 

 8-15לקלפי שיח אליעזר 

 059586974דניאל פרץ תז 

 15-22עזר לקלפי שיח אלי

 


