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 הישיבה:מהלך 

. )יצורף ו-בשכונת א הסיבות לחלוקהאורן: מעבר על החלוקה שנקבעה לאזורי החלוקה. הסבר על 

 כנספח(

 קורין: יש לבדוק שהחלוקה לאזורי בחירה אכן נעשית בצורה ברורה ושקופה לתושבים.

 ציפי סקטון: המענה לתושבים צריך להיות בשפה תמצית וברורה.

 חגית גרוס-1ערר 

  דיון בערר.

שיטת הבחירות תהיה אזורית. המינהל הקהילתי יחולק לאזורים  5.2על פי התקנון, סעיף סיכום: 

הבחירות המקומית בהתייעצות עם ועדת הבחירות  שמספרם וגבולותיהם יקבעו בידי וועדת

 :הבאים המקצועית החלוקה לתת תיחום תעשה ע" פ הקריטריונים

 גודל גיאוגרפי .א

 מספר בעלי זכות בחירה .ב

 הרכב אוכלוסיה .ג

הוועדה המקומית רואה את אזורי הבחירות השונים בגוננים, כמאופיינים בצרכים שונים ובהרכב 

אוכלוסייה שונה. מטרת החלוקה לאזורים היא על מנת להבטיח נציגות הולמת לצרכים של כול 

 התושבים בכללותם. בכל צעד ישנם יתרונות וחסרונות, גם בחלוקה לאזורים. 

דה דנו ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מהטענות והחליטו שהיתרונות בחלוקה עולות על חברי הווע

   החלוקה לאזורים בשכונת גוננים מקדמת ייצוג הולם לכל תושבי השכונה ועל כן תישאר.חסרונותיה.  

 נדחה -החלטת הוועדה

 מאירה זירוף-2ערר 

 דיון בערר.

לקיים שיטת בחירות אחידה בכל אזורי הבחירה: הוועדה המקומית מקבלת את ההחלטה סיכום: 

 פתק אחד עבור נציג אחד. הדבר מיועד על מנת לקיים את התנאי לבחירות כפי שכתוב בתקנון:

 הבחירות תהיינה אישיות, ישירות, חשאיות, שוות ואזוריות. 5.1

בשביל לשמור על  על כן, כל נציג יצטרך לייצג את עצמו בלבד, והתמודדות תהיה בין נציגים בודדים.

סעיף זה, פתק הצבעה עבור מועמד אחד הכרחי. שכונות גוננים קטמונים אינה השכונה היחידה 

 שנוקטת בבחירה בפתק אחד למועמד אחד.



 
 נדחה.

 יצחק מגנזי-3ערר 

 דיון בערר

שיטת הבחירות תהיה אזורית. המינהל הקהילתי יחולק לאזורים  5.2על פי התקנון, סעיף סיכום: 

הבחירות המקומית בהתייעצות עם ועדת הבחירות  ם וגבולותיהם יקבעו בידי וועדתשמספר

 :הבאים המקצועית החלוקה לתת תיחום תעשה ע" פ הקריטריונים

 גודל גיאוגרפי .ד

 מספר בעלי זכות בחירה .ה

 הרכב אוכלוסיה .ו

הוועדה המקומית רואה את אזורי הבחירות השונים בגוננים, כמאופיינים בצרכים שונים ובהרכב 

אוכלוסייה שונה. מטרת החלוקה לאזורים היא על מנת להבטיח נציגות הולמת לצרכים של כול 

 התושבים בכללותם. בכל צעד ישנם יתרונות וחסרונות, גם בחלוקה לאזורים. 

ת ובחסרונות של כל אחת מהטענות והחליטו שהיתרונות בחלוקה עולות על חברי הוועדה דנו ביתרונו

 נדחה חסרונותיה. 

 ותושבים אבוטבול יובל-4ערר 

 דיון בערר

 על פי תקנון הבחירותסיכום: 

 הבחירות תהיינה אישיות, ישירות, חשאיות, שוות ואזוריות. 5.1

 28,400אזורי הבחירה יחד ישנם כ  דהיינו, כול נציג צריך לייצג כמות שווה של תושבים. בכול

תושבים לנציג. מכוון  3,160לים מפתח של נציגים מקב 9-תושבים. כאשר מחלקים מספר זה ל

 תושבים, מספר הנציגים המתאים להם הינו שני נציגים. 6,400-ישנם כ ט-שבשכונת קטמונים ח

 נדחה.

 עידו קליין-5ערר 

 דיון בערר

 קודמים. נדחה.סיכום: נושאים אלו עלו בעררים 

 יוסי סעידוב-6ערר 

 דיון בערר

פורסם החלטת הוועדה המקומית על החלוקה לאזורי בחירה בשכונות  25.8.2020בתאריך ה סיכום: 

 בדף הפייסבוק של המינהל.

ערר  : "10על החלטות הוועדה המקומית ניתן לערער בזמנים לפי איך שנקבע בתקנון לפי סעיף 

 ימי עבודה לאחר המאורע שבגינו 3תצהיר לועדת הערר המקומית תוך כאמור יוגש בכתב מלווה ב

ימי עבודה. התאריך  3". התאריך האחרון להגשת הערר על פי כתב זה הינה בתום מוגש הערר

. במענה לפניות תושבים למתן אורכה כי לא יספיקו להגיש את 30.8.20שנקבע הוא עד לסוף יום ה 

רים עעל מנת לאפשר לכל מי שמעוניין בכך לערער, קיבלנו ערהערר, כי נתקלו בפרסום מאוחר, ו

 .14:00בשעה  31.8.2020שהתקבלו עד ליום 

 אלו צעדי הפרסום שננקטו:



 
ד הפייסבוק החלוקה שהוועדה המקומית המליצה עליה ואושרה על ידי פורסמה בעמו -25.8.2020

 הוועדה המקצועית כולל כתובת למתן ערערים.

אות תושבים( החלוקה לאזורי בקבוצות הוואצאפ השכונתיות )תפוצה של מ פורסמה - 26.8.2020

 בחירה ונשלחו מיילים בתפוצה שקיימת למינהל הקהילתי.

 שמסבירים את התהליך. A3נקודות בשכונה פוסטרי  100נתלו ב  27.8.2020

ובהרכב הוועדה המקומית רואה את אזורי הבחירות השונים בגוננים, כמאופיינים בצרכים שונים 

אוכלוסייה שונה. מטרת החלוקה לאזורים היא על מנת להבטיח נציגות הולמת לצרכים של כול 

 התושבים בכללותם. בכל צעד ישנם יתרונות וחסרונות, גם בחלוקה לאזורים. 

חברי הוועדה דנו ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מהטענות והחליטו שהיתרונות בחלוקה עולות על 

 חסרונותיה

 נדחתה 1-4רות נלקחו בחשבון, אך הדרישה לאיחוד אזורי החלוקה ההע

 גדי אורבך. -7ערר 

 דיון בערר

פורסם החלטת הוועדה המקומית על החלוקה לאזורי בחירה בשכונות  25.8.2020בתאריך ה סיכום: 

 בדף הפייסבוק של המינהל.

ערר  : "10בתקנון לפי סעיף על החלטות הוועדה המקומית ניתן לערער בזמנים לפי איך שנקבע 

 ימי עבודה לאחר המאורע שבגינו 3כאמור יוגש בכתב מלווה בתצהיר לועדת הערר המקומית תוך 

ימי עבודה. התאריך  3". התאריך האחרון להגשת הערר על פי כתב זה הינה בתום מוגש הערר

לא יספיקו להגיש את . במענה לפניות תושבים למתן אורכה כי 30.8.20שנקבע הוא עד לסוף יום ה 

הערר, כי נתקלו בפרסום מאוחר, ועל מנת לאפשר לכל מי שמעוניין בכך לערער, קיבלנו עררים 

 .14:00בשעה  31.8.2020שהתקבלו עד ליום 

 אלו צעדי הפרסום שננקטו:

ד הפייסבוק החלוקה שהוועדה המקומית המליצה עליה ואושרה על ידי פורסמה בעמו -25.8.2020

 צועית כולל כתובת למתן ערערים.הוועדה המק

צות הוואצאפ השכונתיות )תפוצה של מאות תושבים( החלוקה לאזורי פורסמה בקבו - 26.8.2020

 בחירה ונשלחו מיילים בתפוצה שקיימת למינהל הקהילתי.

 שמסבירים את התהליך. A3נקודות בשכונה פוסטרי  100נתלו ב  27.8.2020

קחת בחשבון, בתקנון יש סעיף המדבר באופן מפורש על מנגנון שריון אכן ייצוג נשים זו סוגיה שיש ל

. אנו סבורים  כי ייצוג נשים היא סוגיה נשים. רק בסמכות הוועדה המרכזית לשפר את מנגנון זה

 אנו ממליצים לפנות חשובה ומעיון שערכנו אנו חושבים שהמנגנון אינו עונה די על הצורך בייצוג נשים.

זית, אך דוחים את הטיעון כי יש לאחד את אזורי החלוקה על מנת להגביר בערר לוועדה המרכ

 ייצוגיות של נשים.

 אליקים אוסטר-8ערר 

 דיון בערר

 סיכום: טענות אלו עלו בעררים קודמים. נדחה.

 אמיל ליבנר-9ערר 

 דיון בערר



 
 

 3סיכום: הפרוטוקולים זמינים באתר האינטרנט המיועד לבחירות. על פי החוק ההתנגדות היא עד 

 ימים ממסירת ההודעה. 

 על פי תקנון הבחירות

 הבחירות תהיינה אישיות, ישירות, חשאיות, שוות ואזוריות. 5.1

 28,400שנם כ דהיינו, כול נציג צריך לייצג כמות שווה של תושבים. בכול אזורי הבחירה יחד י

תושבים לנציג. מכוון  3,160לים מפתח של נציגים מקב 9-תושבים. כאשר מחלקים מספר זה ל

 תושבים, מספר הנציגים המתאים להם הינו שני נציגים. 6,400-ישנם כ ט-שבשכונת קטמונים ח

הוועדה המקומית מקבלת את ההחלטה לקיים שיטת בחירות אחידה בכל אזורי הבחירה: פתק אחד 

 עבור נציג אחד. הדבר מיועד על מנת לקיים את התנאי לבחירות כפי שכתוב בתקנון:

 הבחירות תהיינה אישיות, ישירות, חשאיות, שוות ואזוריות. 5.1

על כן, כל נציג יצטרך לייצג את עצמו בלבד, והתמודדות תהיה בין נציגים בודדים. בשביל לשמור על 

הכרחי. שכונות גוננים קטמונים אינה השכונה היחידה סעיף זה, פתק הצבעה עבור מועמד אחד 

 שנוקטת בבחירה בפתק אחד למועמד אחד.

 

 

 סיכום הישיבה:

.יש לדאוג לכך שתושבים מקבלים את הפרוטוקלים של הישיבה באופן נהיר והמידע זורם לתושבים. 1

ף נימוק כמו כן, יש לנמק עבור התושבים את החלטות הוועדה באופן מתקבל על הדעת )מצור

 החלטות הוועדה(

 


