
 

 

 4.2.22..24פרוטוקול 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 למינהלים הקהילתייםמזל נסימי, מנהלת 

 יובל הרוש, רכז ועדות הבחירות

 

 מהלך הדברים:

 הועדה דנה בעררו של שלומי בן לולו בעניין רחוב אליעזר שילוני

ראשית מיקום  - מינהל קהילתי גניםבהליך הבחירות ב אי סדריםבשני  לטענתו עררו של מר בן לולו נוגע

של  3שיוך של בוחרים מבנייני אליעזר שילוני הנמצאים באזור בחירה ושנית הקלפי ברחוב אליעזר שילוני 

 של גבעת משואה. 6קוסטה ריקה, לאזור בחירה  

 

. בעניין מיקום הקלפי באליעזר שילוני. בערר נטען כי מיקום הקלפי שיועדה להיות בין שני בנייני אליעזר 1

מהעין. משכך, חלק מדיירי הבניין לא מימשו את  באמוחשילוני מוקמה למעשה במקום חשוך, צדדי, מרוחק ו

 זכותם הדמוקרטית להצביע בגלל שלא מצאו את הקלפי הנ"ל. 

הועדה שמעה את העדויות, צפתה בסרטונים המתארים את מיקומו של הקלפי והעלתה את יותם רוטפלד, 

הזום על מנת להבהיר את  פגישתל מינהל קהילתי גנים ע''יהבחירות  חיצוני שהועסק לתקופת פרויקטור

בות שהובילו לבחירת מיקום זה. על סמך עדותו של מר רוטפלד בגלל המרחק של שני בנייני אליעזר שילוני הסי

מהקלפי בגינת קוסטה ריקה הוחלט על ידי מינהל קהילתי גנים, להקים קלפי נוספת על מנת להנגיש לדיירי 

של בנייני אילעזר שילוני על מנת בניינים אלו את האפשרות להצביע. מר רוטפלד פנה לרותי מנציגות ועד הבית 

. רותי הורתה ליותם למקם את הקלפי במרחק קצר מכניסת הבניין במקום המינהל להוציא לפועל את החלטת

בפני הועדה הוצגה תכתבות וואטסאפ בין מר רוטפלד לנציגת הועד רותי, התכתובת  .יש את המדרגותבו 

בנוסף, כפי שניתן לראות בסרטון, מסומנים על הרצפה בכניסה לבניין שני  תומכת בעדותו של מר רוטפלד.

כן היה צורך להזיז  א היה ניתן למקם את הקלפי. עלאיקסים גדולים שנועדו לחניית רכבי כיבוי אש ועליהם ל

 את הקלפי מעט שמאלה.

נציגת ועד הבניין ביום התייעץ עם הגב' רותי, מר רוטפלד בנוגע לטענה כי הקלפי נמצאה במקום חשוך, 

לגבי הצבת תאורה במקום וזו אמרה שאין בכך צורך. בנוסף, בסרטון המתעד את מיקום הקלפי  הבחירות

 ה מספקת במקום.נראה שיש תאור

: הועדה לא מצאה שנפל פגם במיקום הקלפי באלעזר השילוני. הצוות המקצועי פעל על פי מגבלות החלטה

מיקום הקלפי לסיכום,  תוך תיאום והסכמת ועד הבניין באמצעות הגב' רותי. השטח במקצועיות ובתום לב

 . הועדה דוחה טענות אלו פה אחד.אמנם אינו אידיאלי אך סביר בהחלט



 

 

 

 

 

 

ביקשה להעלות לעדות  של גבעת משואה. הועדה 6חירה . בעניין שיוך בוחרים מבנייני אליעזר שילוני לאזור ב2

גבעת משואה חזרו לבתיהם  6את הדיירים שטענו כי ניסו להצביע במערכת ההצבעה אך בגלל ששויכו לאזור 

בערב של אותו  .21:3ולא הצביעו כלל. מכיוון שהדיירים לא היו זמינים, הוחלט להמשיך את הפגישה בשעה 

 ת לשמוע את הדיירים שעדותם הכרחית לקבלת ההחלטה בעניין., על מנ4.2.22..24היום, 

 

הוא ואשתו ירדו מביתם  .13:3א. הועדה העלתה את דוד בן דוד וריקי בן דוד לדיון בזום. דוד העיד כי בשעה 

וגם שם לא מצאו את  4להצביע בקלפי בין הבניינים אך לא מצאו אותו. לאחר חצי שעה ירדו לקומה מינוס 

ר שעלה לביתו ראה בקבוצת וואטסאפ שהקלפי של אליעזר שילוני ממוקמת בגינה אך יש בעיה הקלפי. לאח

ראה בוואטסאפ שהבעיה נפתרה  דוד ..:21שעה עם בחירה למי שרשום בת.ז שהוא גר ברחוב קוליץ. באזור 

 וירד לבחור. אשתו כבר נסעה לחתונה ולכן לא ירדה לבחור.

 

העידו כי בשמונה ירדו להצביע אך לא  אבילדיון בזום. שושי ואבי לוי ואת  לויב. הועדה העלתה את שושי 

משחקים. שם לא נתנו גינת הבאליעזר שילוני והלכו לקלפי הממוקמת ברחוב קוסטה ריקה ב מצאו את הקלפי

להם להצביע לאזור הבחירה של קוסטה ריקה ואחרי פרק זמן מסוים של ויכוח הם חזרו הביתה. בתשע ורבע 

לבדו להצביע שוב לאחר שחבר הסביר לו היכן נמצא הקלפי של אליעזר השילוני והסביר לו כי  לויאבי ירד 

נפתרה הבעיה. שושי כבר הייתה עסוקה ולא ירדה להצביע שוב. יצויין כי לועדה הוזמן גם מר ניב לוי, בנם של 

 זום בפני הועדה., לדבריו, מר ניב לוי היה עסוק עם אנשים ולכן לא יכל לעלות לשושי ואבי לוי

 

לאחר שהועדה שמעה עדויות רבות היא טרם הכריעה בשאלות שהתעוררו בעניין ומבקשת משני  החלטה:

בשעה  23.4.22רוב יובל שיפריס ויניב לב להופיע בפניה ביום חמישי הקריקה קוסטה  3המועמדים של אזור 

 .באמצעות הזום  ..:11

 

 

 

 יובל הרוש -כותב הפרוטוקול 


