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 מרכזית בחירות ה ה ת ועדת החלט

 קהילתי גנים  נהליבמ על החלטת הועדה המקומיתשלומי בן לולו   ניין ערעורבע

 רחוב אליעזר שילוניבקלפי ל בכל הנוגע 5.4.22שלא לפסול את תוצאות הבחירות מיום 

 

 רקע .1

נוגע לולו  בן  מר  של  היו  ל עררו  לטענתו  בהם  נושאים  סדריםשני  הבחירות    אי  בהליך 

שיוך    ,ושנית.  מיקום הקלפי ברחוב אליעזר שילוניבאשר ל ,ראשית – מינהל קהילתי גניםב

קוסטה  של    3הנמצאים באזור בחירה    4-ו  2  אליעזר שילוני המגדלים ברחוב  של בוחרים מ

 משואה.  גבעת של 6 בחירה לאזור ריקה,

 

 דיוני הועדה  .2

ב   5  התכנסה  הועדה ל פעמים  לולונוגע  בן  שלומי  של  דיונים    עררו  מספר  קיימה  ובנוסף 

ידע  מעל מנת לקבל את כל ה   פנימיים ומעבר על חומרים וסרטונים שנשלחו ע"י המערער

 כדי שתוכל להגיע להחלטה בעניין: 

הועדה  17.04.2022בתאריך    2.1 הזום()לדיון    התכנסה  באמצעות  התקיימו  הישיבות   . כל 

ונספחיו הערר  את  שקראה  של    לאחר  המקצועי  מהצוות  לה  הדרוש  המידע  את  וקיבלה 

וועדת  יו"ר    אותו וכן אתולזמן    רע מערענות לבקשת היכי יש לההועדה  החליטה  הבחירות.  

יוער שהליך שמיעת עדויות  .  להופיע בפניהתית גוברמן,  המקומית גנים, עו"ד גיהבחירות  

הליך   הוא  הועדה  החלטותיה  בפני  נותנת  הועדה  ככלל  בכתב על  חריג.  טיעונים  יסוד 

 ומסמכים. 

 ר ויו"ר הועדה המקומית גנים.  עהופיעו בפני הועדה המער 20.04.2022בתאריך  2.2

בשעה   כי  לולו  בן  מר  העיד  הנ"ל,  בעררו  לנכתב  בקלפי    15:00מעבר  להצביע  הלך  לערך 

מכיוון שהוא משויך    3לו שהוא אינו יכול לבחור לאזור בחירה    נאמרבקוסטה ריקה אך  

מסמכים נוספים, התאפשר לו להצביע לאזור בחירה    ציגלדבריו, לאחר שה  קוליץ.רחוב  ל

לאחר 3 השעה    .  לקראת  וב  6מכן  אשתו  אותם  בערב,  את  והציגו  להצביע  הלכו  תו 

. 6ום זאת לאזור בחירה  והן הצביעו במק   3מסמכים, אך נמנע מהן להצביע לאזור בחירה  

ה דיירי  שהם  נוספים  תושבים  ישנם  כי  לולו  בן  מר  ציין  הצליחו    מגדלים,בנוסף  שלא 

היא  בתעודת הזהות  ם כתובתש, מאחר 3לאזור בחירה לממש את בחירתם ביום הבחירות 

 . קוליץוב רח

מגדלים 2.3 שני  שילוני  אליעזר  שברחוב  "המגדלים"(  צמודים   נבהיר  סתבר ה  .)להלן: 

  ,קוליץ  רחובהיא בשל חלק מהתושבים המתגוררים במגדלים  בת בתעודת הזהות  הכתוש

  שויכו   קוליץשכתובתם היא ברחוב    אלו.  אליעזר שילוני  רחובחלק אחר היא באילו של  ו

ב  6לאזור בחירה   כפי    . 3לאזור בחירה    שויכו אליעזר שילוני    רחובואילו אלו שכתובתם 
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בהמשך תושבי  ,  שיובהר  לכל  משויכים  להיות  אמורים  היו    3בחירה  אזור  המגדלים 

ב ו הזהות  תעודת  פי  על  מתגוררים  שחלקם  טעות  קולי  רחובהעובדה  אלא  אינה  ץ, 

    .את מקורהמביקור בשטח ניתן להבין  ש

גית 2.4 יו"ר  עו"ד  גוברמן,  הבחירות  ית  גנים,  וועדת  במהלךהמקומית  כי  תקופת    העידה 

כולוותר הבחי ההליך  ללא    ,  כדין  ויסודיתקלותהתנהל  מקצועי  היה  ההליך  החל  ,  . 

וכלה  מ הקלפיות  מיקומי  קביעת  עד  הרחובות,  חלוקת  ופרסום  הבחירה  אזורי  חלוקת 

עצמו.   הבחירות  יום  הבחירותבניהול  מועד  לפני  חודשים  כשלושה  שנעשה  ,  בפרסום 

 לגבי שיוך זה.ואף לא אחד העיר    6קוליץ שויכו לאזור בחירה    רחובשכתובתם בבוחרים  

נהל  ישל המ   נעשה על ידי הדרג המקצועיבעיה  טיפול בטעות התגלתה ביום הבחירות והה

העירייה  אליה  מול  הגיע  בו  ולא  לערר  המענה  בשעת  אלא  עצמו  הבחירות  עדה  ו ביום 

        . המקומית

הועדה   2.5 הצדדים  טענות  שמיעת  לבקש    מצאהלאחר  בפניה  לנכון  להציג  לולו  בן  ממר 

דיירי הבניין  .  טעות בשיוךלא הצליחו להצביע בגלל הלטענתו  דיירי הבניין שרשימה של  

 .למתן עדותהוזמנו שברשימה 

בערר.    16:00בשעה    24.04.2022בתאריך    2.6 לדון  השלישית  בפעם  הועדה  הועדה  התכנסה 

חיצוני שהועסק לתקופת הבחירות ע''י    קטוריפרויד,  יותם רוטפל  שמעה את עדותו של מר

גנים ימ קהילתי  "  נהל  הקהילתי )להלן:  רוטפלד  מ.  "(המינהל  מר  של  ש עדותו  בגלל  עלה 

של   ידי    המגדליםהמרחק  על  הוחלט  ריקה  קוסטה  בגינת  הקהילתימהקלפי  ,  המינהל 

נוספת קלפי  לדיירי    להקים  להנגיש  מנת  להצביע.  ת  אהמגדלים  על  פי  האפשרות  על 

י מנציגות ועד הבית  לרותפנה מר רוטפלד  ת מנהל המינהל הקהילתי מר רוני סילפן  הנחיי

רותי  המגדליםשל   האחורית  למקם את הקלפי במרחק קצר מכניסת הבניין    לו  הציעה . 

למדרגות תכת בסמוך  הוצגה  הועדה  בפני  הועד  ו.  לנציגת  רוטפלד  מר  בין  וואטסאפ  בת 

ד. בנוסף, כפי שניתן לראות בסרטון, מסומנים על  תומכת בעדותו של מר רוטפל אשר  רותי

לא   ועליהם  אש  כיבוי  רכבי  לחניית  שנועדו  גדולים  איקסים  שני  לבניין  בכניסה  הרצפה 

בנוגע לטענה  ה.  היה ניתן למקם את הקלפי. על כן היה צורך להזיז את הקלפי מעט שמאל

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

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

 . את מיקום הקלפי נראה שיש תאורה מספקת במקום

ל   21:30בשעה    24.04.2022בתאריך   2.7 לאפשר  מנת  על  נוספת  פעם  הועדה  דיירי  התכנסה 

 ; באותו מועד העידו הדיירים  הועדה.להופיע בפני    16:00שלא היו זמינים בשעה  הבניין  

בהמשך לעדויות אלו ביקשה הועדה בטרם   .שושי לוי ואבי לוידוד בן דוד, ריקי בן דוד,  

לאזו שני המועמדים  לזמן את  בחירה  הכרעה  שזכה  3ר  שיפריס  יובל  מר  קולות    144-ב, 

 קולות. 140-שזכה ב ב ומר יניב ל

ומר    28.04.2022ך  ריבתא 2.8 שיפריס  הועדה מר  בפני  זקן    לבהופיעו  הגב'  אף וכן  שביקשה 

יזם בהיותו    מונע ממניעים זרים,  מר בן לולו  , כי מגיש העררמר שיפריס טען  היא להעיד.  

בינוי   פינוי  ל  .בשכונהשל  יניב  מר  של  בקידומו  הו  במעורבותו  את  מונעת  הגשתו  ערר 
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לדברי    .על עבודתוישירות  משפיע  דריסת רגל במינהל הקהלתי ה הוא מבקש  מהעובדה ש

   קשרים כאלו ואחרים. מר שיפריס בין מר בן לולו לבין מר יניב לב

הציג  דיירי  בנוסף  של  רשימה  הועדה  בפני  שיפריס  מהמגדלים  מר  להצביע    ביקשושם 

,  לטענתוקוליץ.  רחוב שכתובתם בתעודת הזהות היא באך נמנע מהם הדבר מכיוון  בעבורו 

כי    מר שיפריס   ציין עוד  . יכול והיא אף פגעה בו יותר.  הטעות בשיוך פגעה בשני המועמדים

אף   3לאזור בחירה  נפתרה הבעיה בשיוך וכל דיירי הבניין יכלו לבחור    בערב  7:45  מהשעה

 קוליץ.   רחוב אם בכתובת מגוריהם היה כתוב 

ל יניב  ש  במר  יודגש  הועדה.  בפני  הוא  הוגש הופיע אף  היה תמוה שהערר  הועדה          לחברי 

ע''י המועמד    ע''י )תושב ולא  עוד בהמשך(.  עצמו  יניב לב  התייחסות לכך תהא    נשאל מר 

תשובתו הייתה  ועדה,  ומכתב כלשהו ל לפחות  הועדה מדוע הוא לא הגיש את הערר או  ע"י  

מעורבעסוק  שהוא   היה  אך  הערר  את  להוביל  הקלעים  מכדי  לב  .מאחורי  כי    מר  מעיד 

לו   16:00שעה  ב נמסר  בעיה עם  כי  לערך   20:00שעה  ב  המגדלים.דיירי    הצבעתם של  יש 

לו  לערך סילפן,  נאמר  מר  המינהל,  מנהל  ידי  כי  נפתרהשהבעיה    על  לו  שהודיעו  לאחר   .

לב  התקשר    נפתרה הבעיה   חלקם  אך    , בוחריםלמר  להוא  את  הצליח  לקלפילא    החזיר 

מעורבות בשכונה כמו    סביבבינו נוצר  בן לולו למגיש הערר, מר  הקשר בין  לדבריו,  .  לבחור

 . נוספים  ועיסוקים מקצועייםבשכונה  הקמת בתי תפילה 

יצאה   2.9 הועדה  כינוס  הועדה,  לאחר  בדימוס  כבוד  יו"ר  לסיורד"ר  השופטת  כהנא,    בלהה 

שיפריס, המערר שלומי    מרשטח במקום הצבת הקלפי של אליעזר שילוני בליווי המועמד  

 מזל נסימי.  הגב' סילפן ומנהלת מערך הבחירות , מר נהל המינהל הקהילתימ בן לולו, 

 

 דיון   .3

שומעת עדויות. במקרה זה מצאה הועדה לנכון לשמוע    צוין כבר לעיל שככלל הועדה אינה 3.1

טעמים משני  העירייה אחדה  :עדויות  מצד  טעות  הייתה  שאכן  העובדה  לשיוך    ,  בנוגע 

המצביעים כפי שכבר הובהר לעיל והשני, הפער הקטן בין קולות שני המועמדים. פער של 

 קולות בלבד.   4

שהערר הוגש על ידי מר בן לולו  יש מקום לדון בערר בהינתן  הועדה תהתה מלכתחילה אם   3.2

א  . לא זו אף זו, אותו מועמד אף למאותה התנהלותלכאורה  ולא על ידי המועמד שנפגע  

ובסופו של דבר הופיע רק   הועדה   שלח לוועדה מסמך כלשהו בכתב, לא ביקש להופיע בפני

כן לעשות  לו  הורתה  הועדה  דברכי  של  בסופו  החליטה  הועדה  בשל   .  הערר  את  לשמוע 

. לדבריו  טיית הבחירותתערבות והטענות שהעלה מר בן לולו בנוגע למעשים מכוונים של ה

הרי  א במעשים מכוונים. הועדה סברה שאם כך יתברר,  אין מדובר בטעות או בתקלה אל

 שאין מקום להותיר את התוצאות על מכונן. גם אם הנוגע בדבר לא ערר עליהן. 

מסקנת הועדה היא שלא הוכח בכל דרך שהיא    ,לאחר שמיעת הראיות כפי שפורטו לעיל  3.3

. שיוך תושבי המגדלים שכתובתם שהייתה יד מכוונת מצד מאן דהוא להטיית הבחירות

ב היא  זהות  בחירה  קוליץ    רחובבתעודת  בשטח    6לאזור  מהסיור  טעות.  בגדר  ניתן  היא 

דיירי    אלו הבחירות הראשונות בהן משתתפיםיצוין עוד שכיצד תיתכן טעות כזו.  להבין  

 לא היו קיימים במועד הבחירות הקודמות לפני כעשור.   מגדליםשכן ה המגדלים
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תחילה הועדה תציין כי הבחירות למינהלים    –הדרג המקצועי  מספר מילים על התנהלות   3.4

אינ כתובות התושבים  מוכן מראש.  בוחרים  ללא ספר  נמצאות    ןהקהילתיים מתקיימות 

ל  ידיב ניתן  לא  כן  ועל  המקצועי  בוחר.  הדרג  כל  להצביע  צריך  היכן  מראש    , לכןדעת 

לתקנון בכפוף  מגורים  כתובת  להציג  מהבוחר  נדרש  הבחירה  מנת    הבחירות  במעמד  על 

גר. הוא  בו  הבחירה  לאזור  בזמן  לשייכו  מוקם  הבוחרים  ספר  למעשה  ביום   כך    אמת 

הדרג המקצועי    המוטלת עלמגבלה  הוא    הקמת ספר הבוחרים בזמן הבחירות  הבחירות.

מעמיקה  ו עבודה  ממנו  הבחירות  מצריך  הבחירהטרם  לאזורי  הרחובות  כפי  בשיוך   ,

השיוך, גם אם נעשה בצורה מקצועית ויסודית,  תהליך    .שנעשה על ידי הועדה המקומית

למדים   שאנו  כפי  מטעויות  חף  דנןאינו  כן,  . מהמקרה  לבעיות    על  נערך  המקצועי  הדרג 

בחמ"ל בהושיבו  הבחירות  יום  במהלך  ה  שיצופו  מערכת  מטעם  איש  המרכזי  -העירוני 

GISאמת בזמן  טעויות  לתקן  מנת  על  העירונית,  המפות  תוכנת  היועץ    ,  מאגף  נציג  ואף 

אינה  הועדה    תעוררו.המשפטי של העירייה על מנת להכריע בסוגיות בעניינים אלו ככל וי

או הדרג המקצומוצאת   גנים  הועדה המקומית  בהתנהלות  פגם  אזורי הבחירה  שנפל  עי. 

כנדרש בבחירות.  התפרסמו  והמתמודדים  התושבים  שויך  המידע    לכלל  קוליץ  רחוב  כי 

.  היה נגיש לכל  קוסטה ריקה   3אזור  גבעת משואה ורחוב אליעזר שילוני שויך ל  6אזור  ל

זאת,   לידיעתעם  הגיע  יש   לא  כי  הגורמים  תושביםכלל  שילוני    נם   כתובתם שבאליעזר 

בכפוף למגבלת ספר  בתום לב  טעות שנעשתה  ב  מדוברקוליץ.  בתעודת הזהות היא רחוב  

היא נפתרה במהירות    19:00לצוות המקצועי באזור השעה  כשהתגלתה הבעיה    הבוחרים.

בשעה  .  ומקצועיות נקודתי,  מענה  החלטה    19:50לאחר  יוכלו  התפרסמה  בוחרים  כי 

.  'ם עם מסמכים רשמיים נוספים כגון חשבון חשמל, מים וכו יה להוכיח את כתובת מגור 

בשנית    20:45בשעה   פנה  שהמינהל  התושבים המקצועי    לדרגלאחר  בידי  שאין  אמר 

קיים   העירוני  החמ''ל  צוות  שילוני,  באליעזר  גרים  שהם  שמעידים  רשמיים  מסמכים 

התרחבה ההוראה  שפטי ובסופו של דבר  ועם היועץ המ   GIS-בדיקה נוספת עם מערכת ה

קוליץ משויך לגבעת משואה, בעלי הכתובת הנ"ל יוכלו להצביע    ובוהוחלט שלמרות שרח

בנוסף, מרגע  .  האישית  בחירתםעל פי    קוסטה ריקה   3אזור  גבעת משואה או ל  6אזור  או ל 

לטת על הח   אמת  המועמדים בזמן  הודיע לשנימר סילפן  מנהל המינהל,  התעוררות הבעיה  

המקצועי.   אחד  הדרג  לאף  יתרון  שנוצר  ללא  ושוויוני,  מקצועי  היה  בבעיה  הטיפול 

 מהצדדים.  

דועה למר בן לולו כבר בשעה  הייתה י  שהתעוררה בהקשר למגדלים  הבעיה  ראוי להעיר, ש 3.5

בשעה    15:00 כבר  לב  ולבדוק    .16:00ולמר  להציף את הבעיה  דאגו  לא  שניהם  זאת,  עם 

שעות    3-הודיע מר לב למנהל המינהל על הבעיה, כ  19:00ק בשעה  לאחר מכן אם נפתרה. ר

 לא הודע למנהל המינהל על הבעיה בזמן אמת.  לא ברור מדוע לאחר שנודע לו עליה.  

טענות    החליטה לדון בערר למרות שלא הוגש על ידי מר לב רק בשל כאמור לעיל הועדה   3.6

הוצגה בפני הועדה כל ראיה שיכולה    לאכפי שכבר נאמר לעיל,  להטיית הבחירות במכוון.  

לתמוך בטיעון זה ומשכך ומאחר ומר לב לא הגיש את הערר והתנהלותו בכל הנוגע לערר 

סבורה הועדה שדי בכך כדי לדחות את הערר. למעלה מן הצורך    ,הייתה כפי שפורט לעיל

 ה הנוספת שהועלתה. תדון הוועדה גם בטענ
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הקלפי   3.7 למיקום  של   -באשר  מיקומו  והבנת  הצדדים  שמיעת  תוך  במקום  הסיור  לאחר 

רוטפלד  –הקלפי   מר  של  בעדותו  לנאמר  שבהתאם  תוך  ,  נראה  נקבע  הקלפי  של  מיקום 

אידיאלי אינו  המיקום  אמנם  הבניין.  ועד  נציגת  רותי  הגב'  עם  מלא  סביר    , תיאום  אך 

מדובר  להצביע וחיפש את הקלפי יכול היה בנקל למצוא אותו.  בהחלט. לטעמנו מי שרצה  

שעות הערב  בואמורה הייתה לפעול  עבור דיירי המגדלים    במיוחד  שהוקמה ניידת  בקלפי  

השעה    18:30מהשעה   הראשון  22:00ועד  הבוחר  כי  עולה  ההצבעה  במערכת  מבדיקה   .

הממוקמת ה ריקה  שהקלפי בקוסט   יודגש  .19:02הצליח לממש את הצבעתו בקלפי בשעה  

כ הקלפי    5-במרחק  הוצבה  בהן  בשעות  כולל  היום,  כל  לאורך  פעלה  הליכה,  דקות 

קוסטה  קלפי בבמגדלים. כך שגם אם מאן דהוא לא מצא את הקלפי, יכול היה להצביע ב

 , לרבות מר בן לולו. ט מדיירי המגדליםכפי שעשו לא מע, ריקה

מר בן לולו והן ממר שיפריס רשימה  הועדה קיבלה הן מ  –השפעה על תוצאות הבחירות   3.8

זכות הבחירה ומספרית   שנמנעה מהם  בוחרים  היו מצביעים למועמד  לטענתם  שווה של 

כ באלעזר השילוני  הקלפי  נתוני  פי  על  דיברו.  הגיעו  26מתוך    22)  85%-איתו  ( מהקולות 

לב  והטעות  ליניב  הקטן    ויכול  הקולות  פער  בהינתן  התוצאות  על  להשפיע  כדי  בה  היה 

לב  ואולם  מאוד.   העובדה שמר  כפי שכבר  במכלול השיקולים,  הגיש את הערר  פורט  לא 

לערר הנוגע  בכל  יתרה  מעורבות  הראה  ולא  לב, לעיל  בתום  נעשתה  שהטעות  העובדה   ,

ש עליה  העובדה  ידע  לב  כך   3מר  על  שדיווח  לפני  העשעות  גם  כמו  הועדה  ,  שבפני  ובדה 

ד אחר. כל אלו מטים  מהוצגו רשימות מספריות דומות של אנשים שביקשו להצביע למוע

   את הכף שלא לפסול את תוצאות הבחירות.

 

 סוף דבר  .4

מהנימוקים שהובאו לעיל, מחליטה וועדת הבחירות המרכזית לדחות את הערר. תוצאות  

 הבחירות כפי שפורסמו הן התוצאות המחייבות. 

 

 

 

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

 מנהל אגף חברה, עיריית ירושליםאליסף פרץ,  -חבר הועדה 

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

 

 

 

 

 

 

 


