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  ת ועדת בחירות מקומיתהחלטפרוטוקול 

 עררבנושא  ניסן' ג 2022/4/4 -ה מיום

 

  חברי הוועדה:

 ד שמואל פרלמוטר"עו -ר הועדה "יו 

 רויטל כלימי  -נציגת עיריית ירושלים 

 לאה בלס  -נציגת החברה למתנסים 

 דסי גורדון -מנהלת מינהל קהילתי  נווה יעקב 

 אפרים צוריאל  -נציג ציבור 

  

  וגרשון בלומנטלערר שהוגש ע"י : מלכה 

  

  :עיקרי הערר

  שוניםהבחירה הלאזורי התנגדות  

  בוצע באפן שרירותי ולא דמוקרטי 

  הנציגים שנקבעו להם אינם למגזר הדתי לאומי,  משתייכים הם  לטענת העוררים

הם מהמגזר לאזור הבחירה שלדתיים לאומיים וכל הנציגים שנקבעו הם  ,מתאימים לרוחם

 .החרדי

 ו לדעתםז -לבחור בהם   הם אך נאסר עליהםש מועמדים באיזורים אחרים שמתאימים לי 

  ה מגזרית מוחלטת.פליא

  

  החלטות הוועדה:

 חלוקת קביעת אזורי הבחירה ואופן ההצבעה  .ר להדחות על הסף לאור מועד הגשתודין הער

כך גם אופן ההצבעה דהיינו שלכל בוחר  23.1.2022נקבע על ידי הועדה כבר באסיפה מיום 

 .בחירה בו הוא מתגורר תינתן אפשרות הצבעה רק למועמד אחד באותו איזור

  התקיים כנס חשיפה  28.2.2022המועמדים וכן ביום  פורסמו שמות 22.2.2022ביום

  .19:56בשעה  3.4.2022הוגש רק ביום  כאשר הערר .למועמדים

  דה לאחר המאורע ימי עבו 3המועד להגשת הערר הינו תוך  10.1.2בהתאם להוראות סעיף

 .שבגינו מוגש הערר

  מעבר לכך גם לגופו של עניין אין מקום לקבלת הערר קביעת אזורי הבחירה ואופן ההצבעה

ל הנתונים ובהתאם לשיקולים והנתונים שפורטו בהחלטות נעשתה לאחר שקילת מכלו

 הועדה על אזורי הבחירה וכן במסגרת הדיון בעררים שהוגשו בסמוך לקבלת ההחלטה.
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  הועדה לא בחרה את זהות המועמדים בהתאם להוראות התקנון ניתנה אפשרות לכל תושב

באפשרות  נדרשים כך גם היהשחפץ בכך לפעול ולהגיש מועמדות בהתאם לתנאים ה

מדות של אחרים באיזור הבחירה או להגשת מוע העוררים לפעול להגשת מועמדות בעצמם

ס לשינוי בדיעבד של העובדה שלא הוגשו מועמדויות כאמור אינה יכולה לשמש בסי .שלהם

 .יות בהתאם לשיטה ולכללים שנקבעולאחר שהוגשו כלל המועמדו ,שיטת הבחירות

 

  

ימי  2לערר לועדת הערר המרכזית תוך  שעל החלטת הועדה באפשרותם מובהר לעוררים

  עבודה ממועד קבלת החלטת הועדה. 

  

  החלטת הועדה התקבלה פה אחד.

  

  

                                                                                       

  , עו"דשמואל פרלמוטר

  

  יו"ר ועדה                                                                                           

  


