
  

 

                         6,08,20  
 . 6,08,20פרוטוקול וועדת בחירות גינות העיר                                           

  
יואב רוטשילד [נציגת העירייה]  , חני אמסלם הוועדה  יו"ר  –פלאי    ל אעו נוכחים: עו"ד ד  [מנהל מינהל קהילתי    , 

לו תלפ"ז]   בני  למתנסים]   י,  החברה  עינב[נציג  עירית  ציבור] [   ,  עמינציגת  אל  שייקה  הבחירות]  ,  בן  [פקיד   ,
  . [רכז הבחירות] אברהמי 

  
  סדר יום: 

  
  א] היכרות בין חברי הוועדה. 

  
  הוועדה אישרה את תקננון הבחירות.   ת : ן בחירוב] תקנו

  
  שייקה הציג לוועדה שתי חלופות:       ג] תיחום / אזורי בחירה: 

   הילתי והאורבני: חלוקה ע"פ השכונות בהתאם לתיחום הטבעי הק . 1
      -QVz49d8_029https://drive.google.com/file/d/1ErUwrncrkFRJXSrsM6

nd/view?usp=sharing  
מו רחביה,  הבחירה:  זכות  בעלי  התושבים  למספר  בהתאם  וקטמון  נציגים  נציגים     –שבות,  שני 

  אחד כ"א. סה"כ תשעה נציגים.  נציג   –יות טלביה, קרית שמואל ונ     כ"א, 
קרית    טלביה   ן מוקט מושבות  רחביה   שכונה

  שמואל 
  ניות 

זכות   בעלי 
  בחירה 

10,402  10,914  12,142  5,435  7,780  1,922  

  1  1  1  2  2  2  מס נציגים 
  

משנה טבעית,    ל השכונות הגדולות לשתיים, ע"פ חלוקת חלוקה לתשעה אזורי בחירה: חלוקה גם ש  . 2
 קהילתית ואורבנית. 

  צפון ודרום. ג"ג בבן מימון.  –רחביה  
  ומושבה יווניתמושבה גרמנית .  
  צפון ודרום. ג"ג בחיזקיהו.   - קטמון 

-https://drive.google.com/file/d/1wT7U20wZEvJuukU0rfyFca3b
iew?usp=sharingA1waDLe/v      

  מספרי תושבים בעלי זכות בחירה: 
רחביה    שכונה

  צפון 
רחביה  

  דרום 
מושבה   טלביה 

  גרמנית 
מושבה  

  יוונית 
קטמון  

  צפון  
קטמון  

  דרום 
קרית  

  שמואל 
  ניות 

זכות   בעלי 
  בחירה 

4353  6049  5435  6406  4508  8292  3850  7780  1922  

  
  

  : 1שיקולים לחלופה 
  שכונתיים מוכרים, וידועים.   מרחבים  
 ירות הקודמות. מתכונת הבח 
  אתגרים גדולים, ודיון רחב יותר..  –שכונות גדולות 

 



  

 

  : 2שיקולים לחלופה 
  .חלוקת משנה טבעית, קהילתית ואורבנית  
  .צמצום חיכוך אפשרי בין ציבורים שונים 
 רבניים וקהילתיים שונים. אתגרים או 
   ומחויבות לאזורים הקונקרטיים מיקוד 

  
  הוועדה דנה בחלופות השונות. 

כי   כך עץ  יושייקה  סוכם  על  בהסכמה   נהל  רק  לעשות  ניתן  שינוי  כי  מתוך הבנה  השכונתית,  המנהיגות  ,  עם 
לוועדה   המלצהוישוב  ה  עם  תק .   12,08עד  הוועדה  הצורך,  ב במידת  נוסף  דיון  את  ,  16,08יים  ותעביר 

  . 17,08החלטתה לוועדה העירונית עד ה
  
  
  החלטת הוועדה:     -   13,08 דכוןע

כולל   בקהילה  שונים  גורמים  עם  היוועצות  הקהילתי,לאחר  המינהל  הבחירות     הנהלת  וועדת  החליטה 
 להותיר את אזורי הבחירה בהתאם לשכונות הטבעיות, ללא חלוקה פנימית בשכונות הגדולות. 

  בהתאם לתיחום הטבעי הקהילתי והאורבני, בהתאם למפה:  לוקה ע"פ השכונות ח   הווה אומר: 
 -https://drive.google.com/file/d/1ErUwrncrkFRJXSrsM6QVz49d8_029

nd/view?usp=sharing 
  ספר התושבים בעלי זכות הבחירה:  שכונתיים בהתאם למ נציגים

      שני נציגים כ"א,    –רחביה, מושבות, וקטמון 
  אחד כ"א.    נציג  –טלביה, קרית שמואל וניות 

  סה"כ תשעה נציגים. 
  

  שיקולים: 
  .מרחבים שכונתיים מוכרים, וידועים    
  .לעניין לשיחה / וויכוח.  וחוסר רצון להפוך את השינוי תיחום במתכונת הבחירות הקודמות  
  אתגרים גדולים, דיון רחב יותר, ואפשרות לייצר הסכמות.   –שכונות גדולות  

  
  

  שייקה –רשם 
  

16/08/2020      

  עו"ד דעואל פלאי     תאריך 
  יו"ר הוועדה 

  


