
 

 

 11/04/2022     מינהל קהילתי גנים  פרוטוקול ועדה המקומית

 

 בנושא ערר נהלי הצבעה ומיקום הקלפיות דיון  :הנדון

 נוכחים:

 גוברמן גתית  דעו" –יו"ר הועדה 

 הילית ישראל  - העירייה, מ"מ יו"ר הועדה תנציג

 זר אלי ויי –נציג החברה למתנ"סים 

 יאיר רייס  –נציג החברה למתנ"סים 

 מנכ"ל המנהל הקהילתי   -רוני סילפן   – מזכיר הועדה

 יותם רוטפלד.  – פרויקטור בחירות 

 

 מהלך הדברים:

 . הועדה החליטה פה אחד לדחות את הערר. בנושא הערר שהוגש ע"י שלומי בן לולוהועדה דנה 

 נימוקי הועדה: 

 דברים מרכזיים:  שלושה ראשית, הועדה בחנה 

השכונה לאזורי הצבעה, הוחלט לשייך את שני    בחלוקת   –שיוך פרויקט "פרץ בוני הנגב"   •

לאזור בחירה   או לחילופין, "משכנות משואה"  בוני הנגב"    –  3המגדלים הקרויים "פרץ 

ריקה מהקוסטה  וכן  השכונה  בתוך  גאוגרפית  ממוקם  וזה  מאחר  התושבים ,  שתייכות 

הובן כי  כחלק מתהליך השיוך, בהתאם למידע שהתקבל מכל האמצעים,  מבחינה ייצוגית.  

במקביל, הוחלט שרחוב קוליץ, הרחוב ממנו נכנסים  .  2-4הבניינים נקראים אלעזר השילוני  

ישוייך לאזור בחירה   וזה    –  6אל הפרויקט,  בין  גבעת משואה, מאחר  גאוגרפית  ממוקם 

ג'.  גנים  לעיר  לציין עוד כי השיוך הנ"ל פורסם באתר הבחירות    שכונת גבעת משואה  יש 

 . 2022בינואר  19-ת ואפשרות ערעור ע"י הציבור החל מהועמד לבחינ 

כל פניה בנוגע לשיוך של מגדלי "פרץ  בערב לא התקבלה    19עד השעה    –ביום הבחירות עצמו   •

יה הוא גר  התקבלה פניה מתושב לפ  19בשעה בוני הנגב" לאזור בחירה שאינו כפי שהוגדר. 

"פר בחירה  בפרויקט  לאזור  אותו  משייכת  ההצבעה  ומערכת  הנגב"  בוני  בהתאם 6ץ   .

ב גר  תושב  אותו  כי  ראתה  ההצבעה  מערכת  לעיל,  שנאמרו  ומשכך, לדברים  קוליץ  דרך 

  לחמ"ל הבחירות העירוני . משהתקבלו הדברים נעשה פניה מהירה 6משוייך לאזור בחירה 

שגר בפרויקט "פרץ    לערך, התקבלה החלטה שכל אדם   19:45בשעה  בכדי לפתור את המצב.  



  3, יוכל להצביע לאזור בחירה  קוליץשמתגורר ברחוב  בתעודת הזהות  בוני הנגב" ורשום  

 מסמך המוכיח זאת.  במידה וזה יציג 

משייך כנדרש. פתרון זה פתר את הבעיה למספר תושבים, אך אחרים לא יכלו להציג מסמך  

נוספת    משכך, נעשתה ודרך לאפשר לתושבים אחרי חיפוש ארוך      .לחמ"ל העירוניפנייה 

משקיבלו את המענה לאחר בדיקה בחמ"ל של    ,של קוסטה ריקהלהצביע באזור הבחירה  

ושל מערכת ה בשעה  העירונית,    GIS-היועץ המשפטי  אדם   20:45התקבלה החלטה  לפי 

 , לפי רצונו. 6, או לאזור בחירה  3לאזור בחירה  להצביעהמתגורר בקוליץ יוכל  

פעלה במשך הקלפי באלעזר השילוני היא קלפי ארעית ש –מיקום הקלפי באלעזר השילוני  •

מהירה   גישה  הנגב"  בוני  "פרץ  לבוחרי  לאפשר  הייתה  הקלפי  מטרת  שעות.  וחצי  שלוש 

ממוקמת  ופשוטה הקלפי  להצביע.  המבוגרת,  לאוכלוסייה  בייחוד  אווירית    200- כ,  מטר 

. הקלפי  32גינה הצמודה לקוסטה ריקה  מהקלפי הראשית של אזור ההצבעה הממוקמת ב

מאחר ולא ניתן לחסום את   עצמה לא יכלה להתמקם ברחבה האחורית של שני הבניינים

. לבסוף, המקום לא קיבל גם את אישור  הכניסה ובנוסף, לא ניתן לחסום גישה לרכבי חילוץ

ה של  הבית  כ  מגדלים.ועד  הדשא  רחבת  על  פעלה  הקלפי    30-משכך,  מהכניסה.  מטרים 

 הייתה נראית לעין, גם אחרי רדת החשיכה. 

  מהרגע שעלתה הטעות .  מהרגע שהופנתה תשומת לב הועדה, היא התכנסה במהירות בכדי להשיב

נוצר קשר עם הגורמים הרלוונטים לטיפול בבעיההתמה בשיוך   רק ה  על  . יש להדגיש כי הנושא, 

,  ולא עלתה כל טענה בנושא מוקדם יותר ביום הבחירות  לפני סגירת הקלפיות  3- בערב, כ  19בשעה  

אוכלוסיית המגדלים מגוונת  . בנוסף,  בבוקר, והטיפול בו היה מהיר ויעיל  8שהתחיל כאמור בשעה  

עמד  במו הומוגניות. מכאן, לא ניתן להסיק כי הבעיה שהתעוררה פוגעת  מאוד ולא ניתן להצביע על  

יתרה מכך, הקלפי באלעזר השילוני הוקמה לצורך סיוע והיא אינה הקלפי הראשית    .כזה או אחר

והיא הייתה נגישה ונראית לעין. מכאן, לא ניתן להסיק כי נשללה    קוסטה ריקה  –  3של אזור הצבעה  

 היכולת מבעלי זכות בחירה לממש זאת. 

 

 . גוברמן גתית – יו"ר הועדה

 יותם רוטפלד.  -  הפרוטוקולכותב 


