
 

 

 

 

 41.11..224פרוטוקול הוועדה המרכזית, תאריך: 

 הדיון התקיים בזום

 

 הנדון: מענה לעררים 

 נוכחים: 

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

 אליסף פרץ, מנהל אגף חברה ונוער -חבר הועדה 

 מושיק אטיק, מנהל מחוז ירושלים, החברה למתנ"סים -חבר הועדה 

 מערך הבחירות למנהלים הקהילתייםמזל נסימי, מנהלת 

 יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות

 

 

 מהלך הדברים:

 הועדה דנה בעררו של קובי אייזן מטעם העמותה הקהילתית גבעת מרדכי

בעררו, טוען מר אייזן כי יחיאל שוסהיים חרג מהנחיות התעמולה בכך שהכפיש לכאורה מועמד אחר ובכך 

 הקלפי. שנשאר זמן רב מהנדרש בתחומי 

ביקשה ממר אייזן להציג לפניה את הסרטון המוכיח לטענתו כי מר  1.11.....2הועדה בהחלטתה מיום 

שוסהיים שהה זמן רב בקלפי בניגוד להנחיות. מכיוון שמר אייזן סירב להציג לועדה את הסרטון שתומך 

הוכחה לטענות של ני הועדה פבעררו וטען כי הצגת הסרטון תינתן רק לבית משפט במעטפה סגורה הרי שאין ב

 ועל כן הועדה דוחה את הערר. מר אייזן

כמו כן, הועדה ביקשה ממר שוסהיים הבהרה נוספת לגבי הטענות על הפצת הוואטסאפים והמודעות שהוצגו 

ווב ושהמודעות הופצו לא על -לה. מר שוסהיים הצהיר כי נעשה שימוש ללא רשותו או הרשאתו בוואטסאפ

 דעתו.   

 סהיים עבר על הנחיות התעמולה ועל כן הערר נדחה פה אחד.: הועדה לא מוצאת כי מר שוהחלטה

 

 פנירי בעניין רמות אלון חייםהועדה דנה בעררו של 

פנירי טוען כי החלטת מועצת העיר לאשר את הליך הבחירות הקהילתיות ברמות אלון נעשתה שלא  מרבעררו, 

 בסמכותה. לפיו, ההחלטה נתונה לועדה למינהלים קהילתיים בלבד.

הועדה מאמצת את . נושא עלה לדיון במועצת העיר ירושליםהם לחוות דעת של היועץ המשפטי העירוני בהתא

 המלצת היועמ"ש ולא רואה צורך לסטות ממנה.

 : הועדה דוחה את הערר פה אחד.החלטה

 

 

 



 

 

 

 

 

 הועדה דנה בעררו של שלומי בן לולו בעניין רחוב אלעזר השילוני

 הקרוב ענות לבקשת הצדדים להופיע בפניה ביום רביעיירר ולפני קבלת החלטה ראתה לנכון לההועדה דנה בע

 ...:12בשעה  1.11.....1

 

 הועדה דנה בעררה של פרלה אפלבון בעניין גילה

בעררה, טוענת גברת אפלבון כי נעשתה תעמולת בחירות על ידי רבנים שלא כראוי. בנוסף, נטען שביום 

שתמך במועמד יניב בטיטו וזאת בניגוד לעיקרון השיוויון. לבסוף, גברת אלפבון  הבחירות עבר רכב עם כריזה

 העלתה טענות ביחס להתנהלות הליך הבחירות עוד לפני יום הבחירות.      

הועדה בחנה את טענותיה של גברת אפלבון לאור התקנון ולא מצאה שהתקנון אוסר על המלצה של מועמד זה 

ם בתפקיד עירוני או פוליטי. כמו כן, אין איסור בתקנון על שימוש ברכב וכריזה או אחר על ידי רבנים שאינ

 כתעמולת בחירות. אפשרות תעמולה זו עמדה לרשות כל אחד מהמועמדים.

 ביחס לטענות שהיו ערב הבחירות, עבר המועד להגשתן ועל כן הועדה לא תדון בהם.

 : הועדה דוחה את הערר פה אחד.החלטה

 

 

 יובל הרוש. –ול כותב הפרוטוק


