
  

6.3.22  

  

  

  בזום.  6.3.22ועדה מקומית מיום ראשון הפרוטוקול הðדון: 

  

  

  ðוכחים: 

חברי  
 הוועדה 

  

  יו"ר   עו"ד אבי לוק   1
עיריית   הדר שפיגלמן גב'  2

  ירושלים 
אפרת שוהם  גב'  3

 הילדסהיימר 
  ציבור  תנציג

עיריית   יובל יעקב מר  4
  ירושלים 

צוות  
 מקצועי 

  

  הוועדה מזכיר   יחיאל לוי מר   1

  פרויקטור  יואב גיל מר  2

  

  
  
  

  ðושאים שעלו לדיון : 
  
  אופיר לðג.מר   על המועמדעומר לריðמן   המועמדשל  ערר.1
  .תעמולת בחירות למועמדים.2
    .ומספר פתקי הצבעה הצבעה יðהל .3
  .אישור רשימת מועמדים סופית. 4
  

  פירוט הדברים והחלטות 
  

  עומר לריðמן:מר ערר של  . 1

  
הפרת תקðון הבחירות למיðהלים  טעðה של בגין לריðמן   מרהמועמד של   הוגש הערר  2.3.22-ב

מר לðג   ת לפסול איש בשל הפרת התקðון עילה   . ע"פ העררלðג מרביידי המתמודד  הקהילתיים
לðג ואף שמעה את דבריו. לאחר מכן הוועדה   מרר, עייðה בתגובתו של . הוועדה עייðה בערכמועמד

  ת הערר בשל הðימוקים הבאים: החליטה לא לקבל א 
  

רשימת תפוצה  –משאבי המיðהל הקהילתי אופיר לðג השתמש בהמועמד בערר ðטען כי    .א
אשר התייחסה   מדויקת של המיðהל הקהילתי. בדיקה העלתה כי מדובר בטעðה לא 

   כאל מאגר זהה. ,למאגרי תפוצה שוðים
הידיעון של המיðהל הקהילתי מופעל באמצעות כתובת המייל:  

levhair@matnasim.org.il   ג מופצת על ידי המייל הפרטיðומאגר תפוצת המייל של מר ל



. זאת ועוד, מר לðג לא פðה לעובדי  כי אסף באופן פרטי צייןמאðשי קשר שאותם  שלו
  .המיðהל לקבלת מאגרי מידע כלשהם

 
עסוק או לקבוע בטעðה של מר לריðמן לפיה המייל שלו לא ðיתן  הוועדה איðה יכולה ל   .ב

איðו קשור והדבר  של חוקי ספאם, אין לה סמכות בðושא זה  – לתפוצת המייל של מר לðג 
   לðושא הערר.לא לבחירות ו

 
אירועי חלוקת אדðיות בט"ו בשבט ðעשו בשðים קודמות באזורי המיðהל לרגל ט"ו בשבט    .ג

וימים מיוחדים ðוספים. בדיקה עם צוות המיðהל הראתה כי מבצע האדðיות המדובר 
ע''י המיðהל   פרסום על קיום הבחירות לפðישהתרחש בט"ו בשבט האחרון, תוכðן  

הל הקהילתי מר לðג כיו"ר, היתה אמðם  . בדומה לכך, גם פגישת ðציג המיðהקהילתי
חודשים לבחירות, אך לפðי פרסום בחירות במיðהל הקהילתי וע"פ לו"ז של  3בתקופת 

 מהðדס העיר. 

. אולם הוועדה מזכירה  מןריðלקבל את הערר של מר ללאור ðימוקים אלו, הוועדה השתכðעה שאין  
חל איסור   ושאר המועמדים  רי ההðהלה, בתקופה זו, על חב לכל מועמד כי כפי שצריך להיות מובן 

    להשתמש במשאבי המיðהל לצורכי תעמולת בחירות.

  

   למועמדים תעמולת בחירות . 2
 
  הוועדה דðה באופציות השוðות של הצוות המקצועי באשר לכלי תעמולה שהמיðהל  .א

, בעיצוב זהה  יספק לתושבים. ðקבע כי כל מועמד יקבל כמות שווה של פליירים
למועמד להפצה עצמית ובהתאם    500  – 300- בין( ובאופן שיוויðי מבחיðת הכמות

 לתקציב).  
אשר תופץ  יק חוברת המציגה את כל המועמדים, בðוסף ðקבע כי תבחן אופציה להפ  .ב

  זאת בðוסף לפרסום דיגיטלי באתר הבחירות.על ידי המיðהל. 
יוצע למועמדים השוðים להגיע בתאריך שייקבע על ידי הצוות המקצועי, למפגש עם     .ג

 התושבים בו לכל מועמד תיðתן הזדמðות להציג את עצמו ולהשיב לשאלות תושבים. 
(התקðון   ירות כלשוðובתקðון הבח 23סעיף   פðה את המועמדים לקריאתהוועדה מ  .ד

מה מותר   –הסעיף מפרט אודות תעמולת בחירות  .מופיע באתר הבחירות העירוðי)
 ומה אסור לכל מועמד לעשות בתקופת הבחירות. 

  

   ðהלי הצבעה ומספר פתקי הצבעה . 3
 

הוועדה החליטה שעל הבוחר להצביע על מועמד אחד בלבד כשיש מועמד אחד או שðיים 
    (כלומר בכל אזורי הבחירה). באזור

 
  הצבעה לפתק אחד בכל אזורי הבחירה.  –החלטת הועדה 

  
כי    ירהבהמעקב שאלות מועמדים בכðס ולאחריו בðושא אופן הצבעה לתושבים, הוועדה 

, וברשותו ת.ז עם כתובת 17הצבעה תתבצע ע"פ התקðון: כל בוחר חייב להיות מעל גיל 
.  או על שם בן/בת זוגו ארðוðה אשר שðיהם על שמו שתלומעודכðת או חוזה שכירות ו 

  . 3.1כמפורט בתקðון הבחירות סעיף 
  
  
  

 הוועדה אישרה את המועמדים הבאים לרשימת המועמדים הסופית:   . 4
  

  יהודה כהן 
  דיðה מור יוסף 

  אלוðה זðדמן 
  דבורה וילשðסקי 



  עדי אריה 
  תיאורה סימן טוב 

  ברכי מלמוד 
  איו אופðהיימר 

  שלמה קובין 
  יוסף שטרðברג 

  יעקב ישראל טוקציðסקי 
  דוד אðסבכר 

  מרים צוריאל גץ 
  עומר אריה לריðמן 

  הילה סרור 
  ðסים אביטן 

  ישעיהו זאב ארץ 
  דðיאל פלבר 

  דוד פיðס 
  בת אל שולה מימון 

  בוורלי גריבץ 
  עמוðאל אוזן 

  עיðב שושðי 
  זהבית הדר 

  אופיר לðג 
  עמי   -ðילי בן

  רואי רביצקי 
  
  

אל גריðשפן. ועל  -הסירו את מועמדותם מיכה אודðהיימר ובת  2הוועדה עודכðה כי באזור 
במידה וקיים אזור בו מספר הגשת המועמדויות  ''  ,5.6בהתאם לתקðון הבחירות סעיף כן 

בלא צורך בקיום   הðבחרים שðקבע לאותו אזור, המועמדים יתמðו כðבחריםהיðו כמספר  
  אלוðה זðדמן ודבורה וילשðסקי.: שðותרו ות י מועמדתישðם שבאזור זה  .''הליך בחירות

  

  
  
  
  

  יואב גיל  :כותב הפרוטוקול
  יו"ר הוועדה המקומית  –אישר את הפרוטוקול במייל: עו"ד אבי לוק 


