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 מהלך הדברים: 

 הועדה דנה בעררה של פאני יצחק לוי  .1

כי   לוי  גב'  טוענת  שהתגלו  בעררה  החסרות  החתימות  להשלמת  זמן  מספיק  קיבלה  לא  היא 

לא היה מותאם  בכללו  הליך הגשת המועמדות  כי    טוענת גב' לוי  ף,ה. בנוס מועמדותבעת הגשת  

 לאנשים מבוגרים. 

המרכזית   קיבלו  הועדה  המועמדים  כל  כי  נמצא  הטענות.  את  טפסי    24בחנה  לתיקון  שעות 

שעות לאחר סיום הגשת    24ם גם גב' לוי. ההחלטה לתת  הגשת המועמדות כולל חתימות, בניה

מלפנים   הינה  הטפסים  לתיקון  כן  להמועמדות  ועל  הדין  של  שורת  לוי  קובלנה  זמן  גב'  על 

מוצדקת אינה  החתימות  של  בנוסף,  .  השלמת  המקומית  הועדה  החלטת  את  בחנה  הוועדה 

מינהל קהילתי גנים ונראה כי לא נפל פגם בהחלטתה של הועדה. יש לציין כי הערר של גב' לוי  

 לאחר הגשת מועמדותה.  , זמן רבמסוף הגשת מועמדות ימים  6לאחר המקומית לועדה  הוגש 

 . דוחה את העררהועדה המרכזית   :החלטה

 

 רמות אלון הליך הבחירות במינהל קהילתי  שהוגשו בעניין העררים  6-הועדה דנה ב  .2

לטענות   .א ב   בנוגעהמהותיות  בנוגע  הקהילתי  להדרה  הקהילתי  הליך  אלון,  במינהל  רמות 

שכונת רמות הינה השכונה היחידה בעיר ירושלים שבה פועלים  הועדה המרכזית תציין כי  

 ,על כן  .גיאוגרפי מובחן  קהילתיים שלהם לא ניתן להגדיר שטח  זה לצד זה שני מינהלים

בחירות   הליך  לקיים  ניתן  היה  ו לא  בשכונה  למינהלים  פורמאלי  הועדה  ידי  על  הוחלט 

לבחור את חברי ההנהלה בהליך  , זאתלתקנון  5.9להפעיל את סעיף    קהילתיים   על מנת 

מההליך    בחירות  כחלק  נציגים  נקבעקהילתי.  הועדה  קריטריונים  ו  מפתח  ידי  על 

ביטוי   לידי  להביא  שנועדו  האוכלוסיות    המיטביבאופן  המקומית  מגוון  האת    שכונה של 

המינהל אלון .  בהנהלת  רמות  במינהל  קהילתי  בחירות  הליך  על  ללכת  הרשות    החלטת 

ומקצועי  הנקבע יסודי  ארוך,  משמעותי,  הליך  אליו    לאחר  שבהתאם  השכונה  מיפוי  של 

הקהילת  נקבע הבחירות  והקריטריונים  נספח  הנציגים  מפתח  נקבעו  ממנו  וכנגזרת  יות 

 למועמדים.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

רמות  אנו  : החלטה שבשכונת  הליך    ,סבורים שבהינתן המורכבות  הינו  ההליך הקהילתי 

דוחים את    . אנושמביט לידי ביטוי את עקרונות המנהל הקהילתי בצורה המיטבית ביותר

 .הטענות העולות בעניין ההליך

ה .ב המועמדות  הגשת  סוף  לאחר  הקריטריונים  קביעת  כי  בעררים  העולה  לטענה  יא  ביחס 

הצהרת המועמד להליך הקהילתי שחתמו  הועדה המרכזית עיינה ב  ,שינוי בחוקי המשחק

נספח   על  המועמדים,  כלל  קהילתיותעליו  הועדה    בחירות  החלטות  ועל  אלון  רמות 

בהתאם  הייתה  הקריטריונים  שקביעת  ומצאה  נציגים  מפתח  על  אלון  רמות  המקומית 

 . עת הגשת המועמדותב למסמכים הנ"ל שהיו מוכרים לכלל המועמדים

כי קביעת הקריטריונים לאחר סוף הגשת המועמדות  החלטה דוחה את הטענה  : הועדה 

 שינתה את כללי המשחק.  

מער .ג הועדה  עשלושה  כדין.  שלא  נפסלו  כן  ועל  במינהל  מוכרים  פעילים  שהם  טוענים  רים 

 :  אלופנתה לדרג המקצועי של המינהל על מנת לקבל הבהרות על מועמדים 

מעלה רמות   במינהל קהילתי  מכהן כיו"ר הועדה הפיזיתנמצא כי הוא    –פינחס וויס   •

אינו   הוא  ועדת  ולכן  שקבעה  כפי  אלון  רמות  קהילתי  במינהל  מועמד  להיות  יכול 

 . על כן, עררו של מר וייס נדחה.03.02.2022הבחירות המקומית בהחלטתה מתאריך  

ט • רביבנוביץ  נוער ו אליהו  פעילויות  ועוד  צדקה  קופת  ע"י  למינהל  מוכר  שהוא  ען 

אינן   אלו  פעילויות  המקצועי  הדרג  דיווח  פי  על  נשירה.  למינהל. למניעת  מוכרות 

רביבנוביץ   למר  מאפשרת  הועדה  זאת,  להמציא    24למרות  בצוות שעות  קשר  איש 

 .מינהלל מוכר  פעיל  המינהל הקהילתי שאיתו היה בקשר כחלק מהיותו

נציג והיותו    6אברהם שיינברג טוען שהוא מוכר למינהל דרך פעילויות שעשה ברקנטי   •

ות אלו אינן מוכרות למינהל. למרות זאת, קורונה. על פי דיווח הדרג המקצועי פעילוי 

שעות להמציא איש קשר בצוות המינהל הקהילתי   24הועדה מאפשרת למר שיינברג  

 שאיתו היה בקשר כחלק מהיותו פעיל מוכר למינהל. 

 

 בעניין הליך הבחירות במינהל קהילתי בוכרים  הועדה דנה בעררו של דוד רבינוביץ .3

הן על אישור תקנון   - בהליך הבחירות הקהילתיות בוכריםבנוגע לכשלים מעלה טענות המערר 

לאור תשובת  הבחירות, הן על פרסום בשכונה אודות הבחירות והן על הליך הבחירות עצמו.  

הועדה    ,הועדה המקומית ועיון במסמכים ובפרוטוקול הישיבה ובפרסומים על מועד הבחירות

התקנון אושר ע''י חברי הנהלת    –  תהמרכזית לא מוצאת כי נפל פגם בהחלטת הועדה המקומי

הפרסומים   במייל,  מראש  התקנון  את  וקיבלו  לישיבה  טלפונית  שזומנו  הקהילתי  המינהל 

הדיגיטלית   ובעיתונות  הבחירות  באתר  הקהילתי,  המינהל  בפרסומי  כמקובל  בנוסף  ובוצעו 

 . כנס החשיפה היה פתוח לכלל תושבי המינהל הקהילתי

 הבחירות המרכזית מאמצת את החלטת הועדה המקומית ודוחה את הערר. : ועדת  החלטה

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 בעניין מועמדים בגילה  הועדה דנה בערר של העמותה הקהילתית גבעת מרדכי .4

  מאמצתהועדה  המערר טוען כי התבצעו פרסומים פסולים של מועמדים ברשתות החברתיות.  

המקומית הועדה  תשובת  אך    את  בפנ לערר  ומתריעה  למערכת  מבקשת  הקשור  גורם  כל  י 

הבחירות להימנע מקידום מועמדים בכל דרך שהיא לרבות פרסומים ברשתות החברתיות בכל  

מועמדות   פסילת לרבות   ,תקופת הבחירות. הועדה המרכזית שומרת על זכותה לנקוט בפעולות

 . תקנון הבחירותהכללים כפי שנקבעו בשל מועמדים שעברו על  

 חה את הערר. : הועדה המרכזית דו החלטה

 

 יובל הרוש.  –כותב הפרוטוקול 


