
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ..3..30.30 תאריך: , מרכזיתהפרוטוקול הוועדה 

 זוםבהדיון התקיים 

 

 דיון בערריםהנדון: 

  :נוכחים

 בלהה כהנא , ד''רהשופטת בדימוס -יו''ר הועדה 

 מנהל אגף חברה ונועראליסף פרץ,  -חבר הועדה 

 החברה למתנ"סיםמחוז ירושלים,  מנהל, מושיק אטיק -חבר הועדה 

 הבחירות למנהלים הקהילתייםמערך מזל נסימי, מנהלת 

 יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות

 

 מהלך הדברים:

ם של דינה איזנשטט וחיים פרידלנדר בנוגע למספר ההצבעות יההועדה דנה בערר .1

 לבוחר בגבעה הצרפתית

אזורי  7-המינהל ל חילקה אתהגבעה הצרפתית של הועדה המקומית  10.31.1311בתאריך  :רקע

 13.30.1311בתאריך שני נציגים. המונים  6-ו 5למעט אזורים מונה נציג אחד בחירה כך שכל אזור 

 להצביע לשני מועמדים במעמד ההצבעה. רשאיכל בוחר  6-ו 5כי באזורים  המקומית ועדההקבעה 

ביקש לעלות לדיון הועדה המרכזית ולהציג את טענותיו בעל פה. ערר על החלטה זו ו מר פרידלנדר

פריד בליווי אדם שי ואיתי בקר, לעלות כמו כן, קיבלה הועדה המרכזית פנייה מטעם נעמי וסט

 ועדהה. על קנה החלטת הועדה המקומית בעד השארתלדיון על מנת להציג את טענותיהם 

 .להופיע בפניה י הצדדיםשנ תובקשנענתה להמרכזית 

  :דיון

 :םבליווי אדם שי ואיתי בקר על מנת להציג את טענותיהנעמי וסטרפריד  הועדה העלתה את

שינוי החלטת הועדה המקומית יומיים לפני תחילה, טענה גברת וסטרפריד, כי  .א

הבחירות תגרום לעיוות ההליך. המועמדים הסתמכו על החלטת הועדה המקומית 

לבוחר בבניית האסטרטגיה הכללית. בעקבות ההחלטה שלושה י הצבעות תלש

 מועמדים החליטו להסיר את מועמדותם על מנת לחזק מועמדים אחרים.

החלטת הועדה המקומית אינה סוטה מהוראות התקנון ועל כן אין בה פגם. שנית,  .ב

שיטת  על חליטמקנה לועדה המקומית את הסמכות להלתקנון  5.1ו 5.1סעיף 

אין דבר בתקנון הבחירות שאינו מאפשר בסיס נימוקיה ושיקוליה.  עלהבחירות 

 שיקולי הועדה המקומית היו ראויים ומפורטים. .הצבעה בשני פתקים לשני מועמדים

כיום, בשטח המינהל תושבי המינהל.  אתצריך לייצג הקהילתי נהל ישלישית, המ .ג

הראוי להם  חרדים ועל כן הייצוג היחסי 03%הקהילתי הגבעה הצרפתית יש כ

 כבר נקבעו שני נציגים חרדים 1-ו 1 יםבאזורכרגע, . 9נציגים מתוך  0במינהל הוא 

על כן גם בו יבחר נציג חרדי. משמע, יומיים לפני ו יםיש רוב מוחלט של חרד 7באזור ו

נציגים בהנהלת המינהל בהתאם לגודלם היחסי  0 ציבור החרדיהבחירות מובטח ל

לשמור על היחס שני פתקים מאפשרת לציבור הכללי ההחלטה על בשטח המינהל. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

אם הועדה המרכזית תחליט להפוך הנכון במינהל ולקבל את שאר הנציגים בהנהלה. 

ישנה  בפתק אחד,את החלטת הועדה המקומית ותכריע כי בוחר יוכל להצביע 

נציגים נוספים בהנהלה. במקרה זה החרדים ישמשו  1-אפשרות שהחרדים יזכו ב

  הלת המינהל ועל כן יקבלו ביטוי לא פרופורציונלי ביחס לגודלם היחסי.כרוב בהנ

 הועדה העלתה את חיים פרידלנדר להציג את טענותיו:

ראשית, טוען מר פרידלנדר, כי החלטת הועדה המקומית לאפשר לבוחר מספר  .א

שאר הצבעות כמספר הנציגים באזור הבחירה הינה החלטה תקדימית ביחס ל

 . הקהילתיים בסבבי הבחירות האחרוניםהמינהלים 

החלטה זו מעניקה את הכוח לרוב בלבד, ללא אפשרות לייצוג של המיעוטים שנית,  .ב

בו הרוב לוקח את כל הקופה. כך למר  3זה יוצר משחק סכום . באזור הבחירה

פרידלנדר, שנמנה עם קבוצת המיעוט החרדי באזור הבחירה, יורדים הסיכויים 

 לה. להיבחר כחבר הנה

 ,בוחרים 833-כ , המונה6שהמיעוט באזור שכזה גורם לכך  3, משחק סכום שלישית .ג

ייצוג. מקבל  ,בוחרים 033 הרוב, המונה 7אינו מקבל ייצוג בעוד שבאזור בחירה 

בוחרים  033בוחרים באזור אחד לא מקבל ייצוג בעוד רוב של  833של משמע, שמיעוט 

 באזור אחר מקבל ייצוג.

ידלנדר קבל על כך שהועדה המקומית אפשרה לסטודנטים לבחור ללא בנוסף, מר פר .ד

 תלוש ארנונה על שמם וזאת בניגוד לתקנון.

כמו כן, מר פרידלנדר טען כי הצבת קלפי בשטח פרטי של מעונות הסטודנטים, אליו  .ה

 נוגד את ההנחיות לבחירות הארציות.  שאינם סטודנטים,לא יכולים להיכנס בוחרים 

 

 :המרכזית שמעה את שני הצדדים ושקלה את הטענות שהועלוהועדה 

בנוגע סבב הבחירות הראשון, מ 30.39.1313הועדה תזכיר את החלטתה מתאריך  ראשית, .א

"כל עוד  לא תפסול את החלטת הועדה המקומיתלמספר ההצבעות לבוחר בה קבעה כי 

לא הונחה בפני הועדה תשתית ראייתית שהועדה המקומית חרגה מסמכותה או שקיבלה 

אפשר שיש בטענותיו של מר את ההחלטה מחוסר סבירות או מסיבות לא ענייניות". 

ולא שוכנענו אין אנו ככל  בעבר,שנטען כפי אך אנחנו לא משוכנעים בכך ופרידלנדר צדק 

 . יתמתערבים בהחלטת הועדה המקומ

לאור  ,מיעוט באזור הבחירהה כי נפגע מר פרידלנדרשיש צדק בטענותיו של אך גם בהנחה 

, 7-ו 1,1נציגים בהנהלה מאזורים  0והם יקבלו  03%שאחוז החרדים במינהל עומד על כך 

ות ייצוג הולם לאוכלוסי לאפשר על מנתהתקבלה  ת הועדה המקומיתאפשר שהחלט

תואם את מטרת שיקול זה  לה על ידי התקנון.שהוקצו במסגרת הכלים במינהל השונות 

"ייצוג השכונה ל, 0.1.0בתקנון המינהלים, סעיף  ההמינהל הקהילתי כפי שנקבע

מנחה להתייחס להרכב על פי תקנון הבחירות השיקול זה פסול אין בבנוסף,  וניהולה".

בהחלטת הועדה נפל פגם ש רואיםאיננו משכך,  האוכלוסייה בחלוקה לאזורי הבחירה.

 .בעניין זה המקומית



 
 
 
 
 
 
 

 

 

נות הצדדים, לאחר שהועדה קראה בעיון את העררים ושמעה בעל פה את טע: החלטה

 בסופו של דבר החליטה שלא להתערב בהחלטת הועדה המקומית., דנה והתלבטה בסוגיה

אין הועדה בטוחה שהתערבות בהחלטת הועדה המקומית תביא לייצוג טוב יותר יצוין כי 

ברמה המהותית, הועדה המרכזית לא מצאה  וכןיעוט כטענתו של מר פרידלנדר של המ

 שנפל פגם בהחלטת הועדה המקומית.  

 .11.31.1311 דנה בכך בדיונה מתאריךבנוגע להצבעת סטודנטים. הועדה המרכזית  .ב

ובשל כך לא ניתן לאפשר הצבתה של קלפי יטה היא מקום פרטי סרבבנוגע לטענה כי האוני .ג

בין הצבת קלפי בבית ספר, או  ןהצדקה לאבחאין . הועדה סבורה שהסטודנטיםבמעונות 

וזאת בהינתן שהאוניברסיטה הודיעה שתאפשר כניסה לכל אדם  .בבית כנסת וכיו"ב

מחזקת את החלטת  בנוסף הועדה המרכזית לצורך בחירה בקלפי עם הצגת תעודת זהות.

 .להגיע לקלפי ללא כל הגבלהיורשו משקיפים מטעם המועמדים הועדה המקומית כי 

 : הועדה המרכזית דוחה את הערר פה אחד.החלטה

 

 מבודדיםמיוחדת להועדה דנה בעררו של שמעון קורנמן בעניין קלפי   .1

מבודדים אך מצאה הקמת קלפי ייעודית לאותן מציג מר קורנמן ל שקלה את האפשרויותהועדה 

יובהר  ענות לדרישה זו.ילהוכוח האדם הדל אינו מאפשר התקציב המשאבים המצומצם, כמות כי 

 משאבים.יין מפאת חוסר בענהועדה דחתה ערר דומה באותו  בעבר כי

 : הועדה דוחה את הערר פה אחד. החלטה

 

 קהילתי ברמות אלון בחירות ליךהועדה דנה בעררו של חיים פנירי בעניין ה .0

יחור. בא הואיל ולטענתם הוגשא דנה הועדה המקומית, עררו של מר פנירי לבכי תחילה נציין 

השפעה של  ,רשימות חיסול"'' קיום תכדוגמא רבות טענות עובדתיות הערר של מר פנירי כולל

 עובדתיות מהסוג הנ''ל טענותאת הכלים לברר אין  ועדה המרכזיתל. 'דווכ ים"סקבוצות אינטר''

יצוין  .ןעניירה את הובירדיון מעמיק  עשתהלא שהועדה המקומית לנה יכולה לדון וכך למעשה אי

ונספח הבחירות  לתקנון הבחירות 5.9אופי ההליך לפי סעיף ולל השגות רבות על כשהערר 

מיום  מרכזיתוגם הועדה ה 1.0.11, לעניין זה התייחס בית המשפט בהחלטה מיום הקהילתיות

רובן  טענותחזור ולדון בסוגיות אלה. באשר ליתר הנכון להועדה אינה מוצאת לולכן  15.1.11

ברמות אלון  הואיל והליך הבחירותככולן עובדתיות וכאמור אין בידי הועדה כלים לבירורן. 

רשימות '' קיוםהתלבטה הועדה האם אותן טענות עובדתיות מסוג  ,03.0.11הסתיים ביום רביעי 

מצדיקות החזרת הדיון לועדה המקומית לאחר  ,ים"סקבוצות אינטרהשפעה של '' ,חיסול"

שהתהליך הסתיים והמסקנה היתה שאין מקום לעשות כן. הועדה אינה רואה מקום להתערב 

  בהליך הבחירות ברמות אלון ובהחלטות שהתקבלו במסגרתו.

  : הועדה המרכזית דוחה את הערר פה אחד.החלטה

 

 צבעת תלמידי מכינההועדה דנה בעררו של עומר לבקוביץ בעניין ה  .0

בעלי  סם בתקופה של החודשיים האחרונים הסבר אודותבהתאם לתקנון הבחירות המינהל פר

אלא אם שינו  אינם בעלי זכות הצבעה תלמידי מכינהלתקנון הבחירות בהתאם זכות ההצבעה. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

. הטענה שיש לראות בהם חריג גם אם היא נכונה הועלתה את כתובתם בתעודת הזהות שלהם

 אין ,5.0.11, אשר אמורות להתקיים ביום שלישי לפני מועד הבחירותמספר ימים באיחור רב מדי. 

היה עניין ספק רב מאוד אם נדחית. לגופו של  כך היאהסוגיה ומטעם ות הועדה לבחון את רשבאפ

, מדובר בתושבים ארעים שמגיעים לשכונה לשנה לאשר לתלמידי המכינה זכות הצבעה מקום

שמגיעים מראש  ,בגבעה הצרפתיתמיוחד . הדבר שונה מסטודנטים להם ניתן אישור בלבד

 .מספר שניםהתגורר בשכונה ל

 : הועדה המרכזית דוחה את הערר פה אחד.החלטה

 

 

   יובל הרוש.  –כותב הפרוטוקול 

 


