
בחירות 
למנהלים 

הקהילתיים
אסף שניאור

מנהל אסטרטגיה ושותפיות



קצת רקע
 שמונה מנהלים קהילתיים בהם מתקיימים בחירות:

FIFO - העקרון המנחה בבחירת המינהלים הקהילתיים היה

כלליים:
פסגת זאב, הר חומה, גינות 

העיר, בקעה וגוננים.

 חרדים:
בית וגן ואשכולות

 ערבי:
בית צפאפא
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שיטת בחירות אחודה 
תהליך הבחירות השנה בחירות דמוקרטיות ישירות

יתקיים באופן אחיד בכל 
המינהלים – בחירות 
דמוקרטיות ישירות. 

בתהליך הבחירות ב-2010
2012 –היה סעיף מיוחד 

בתקנון )5.8( שאפשר קיום 
בחירות על ידי קבוצת פעילים 

נבחרת בחלק מהמינהלים.



מערך הוועדות 
במטה הבחירות

ראש העיר

הוועדה למנהלים 
הקהילתיים

ועדת הבחירות 
המקצועית

ועדת הבחירות 
המרכזית

ועדות הבחירות 
המקומיות



איך 
הבחירות 
מתנהלות

ועדת הבחירות 
המרכזית – בראשות 
השופטת בלהה כהנא.

ועדות בחירות מקומיות 
– בראשות עו"ד בלתי 

תלויים.

ועדת הבחירות 
העירונית – חברי 

מועצה.

מטה הבחירות מורכב 
מועדות שונות – 

המנהלות את התהליך 
ברמות שונות:

ועדת בחירות 
מקצועית – אנשי 
מקצוע עירוניים.



הרכב וועדת הבחירות המקומית

ועדת בחירות מקומית 
יו"ר הועדה

עו"ד/ משפטן

נציג עיריית ירושלים 
)מ"מ יו"ר הועדה(

נציג עיריית ירושלים 
)מ"מ יו"ר הועדה(

מנהל מינהל קהילתי 
משכונה אחרת

נציג ציבור משכונה אחרת +
נציג ציבור מהשכונה

מנהל המינהל הקהילתי- 
פקיד הבחירות



הועדה מוסמכת להכריע בכל 
עניין הקשור לבחירות על פי 

תקנון זה וגם כל עניין שלא הוסדר 
בתקנון זה.

במידת האפשר תכריע הוועדה בעניין 
כאמור תוך התאמה עם עקרונות דיני 

הבחירות לרשויות המקומיות בישראל. 

ועדת 
הבחירות 
המקומית



סמכויות הוועדה

הכנת הבחירות, 
ניהולן ופרסום 

תוצאותיהן. 

שמירה 
על טוהר 

הבחירות. 

הגשת עררים 
ובקשות לבדיקת 
מהלך הבחירות. 

תעמולת 
הבחירות

מיקום 
קלפיות

חלוקה פנימית 
בהתאם למאפייני 

השכונה.

123456



עררים
ועדת ערר מקומית  - ועדת הבחירות 

המקומית תשב גם כוועדת ערר 
מקומית וכל הוראות התקנון לגבי 

ועדת הבחירות, בשינויים המחויבים, 
יחולו גם על ועדת הערר המקומית.



שאלות?



איך זה 
עובד 

בתכל'ס?

ועדות הבחירה המקומיות 
מחלקות את השכונות 

לעד 9 אזורי בחירה.

מעכשיו עד 
ה.3.10.20 ניתן 

להגיש מועמדות. 

כל תושב יכול 
להתמודד באזור 

הבחירה בו הוא גר.
כל תושב יכול 

להצביע באזור 
הבחירה בו הוא גר.

 ניהול 
קמפיין 

אישי

ביום הבחירות, 
תושבים יצאו 

להצביע ובסופן 
תבחר הנהלה. 



מי יכול להגיש מועמדות לועד ההנהלה

תושב/ת השכונה 
על פי הכתובת 

המופיעה בתעודת 
הזהות או בעל/ת 

חוזה שכירות 
בשכונה, בהצגת 

חוזה השכירות 
ותלוש תשלום 

ארנונה

מי שהינו 
מעל גיל 21

איש/ה שלא חויב/ה 
בפסק דין סופי 
בחמש בשנים 
האחרונות על 

עבירות שיש בהן 
קלון

מי שאינו/ה 
חבר/ה במועצת 

העיר ירושלים



תנאים להגשת מועמדות

שימו לב – כדי לכהן כמועמד 
נבחר יש להשלים קורס 

להכשרת נבחרי ציבור 
שיתקיים לאחר הבחירות )עם 

לפחות 80% נוכחות(

להשתתף במפגש ההכנה 
למועמדים - ניתן לבחור 

בין מפגש עירוני שיתקיים 
ב-22.10.20 )ד' חשוון( לבין 

מפגש שכונתי )מועדים 
יפורסמו בהמשך(.

למלא טופס הגשת מועמדות 
בצירוף כל המסמכים 

הרלוונטים, בין התאריכים 
3.9.20 - 3.10.20 )י"ד אלול 
– ט"ו תשרי(, כאן באתר או 

במינהל הקהילתי.

להגיש תצהיר 
למועמד 

לבחירות, חתום 
כמפורט בתקנון.

לגייס 50 חתימות 
של בעלי זכות 
הצבעה מאזור 

הבחירה של 
המועמד.



שאלות?



מי יכול לבחור

 תושב/ת השכונה על פי הכתובת המופיעה 
בתעודת הזהות או בעל/ת חוזה שכירות 

בשכונה, בהצגת חוזה השכירות ותלוש 
תשלום ארנונה

מי שהינו 
מעל גיל 17



קמפיין 
אישי



דגשים לגבי הקמפיין
על המועמדים נאסר לקבל תרומות ו/או סיוע  בכסף או בשווה כסף מחברות, תאגידים משפטיים, ומפלגות.

מועמדים אשר יש לגביהם  חשש של ניגוד עניינים, יובאו לבחינת ועדת הבחירות המקומית.

 ההתמודדות תהיה אישית ולא תותר התמודדות במסגרת רשימות מטעם מפלגות ארציות ו/או סיעות 
מסיעות מועצת העיר .



דגשים לגבי הקמפיין
אין לנהל כל תעמולת בחירות ביום הבחירות בתחום של 50 מטרים מהמבנים שבהם נמצאות תחנות הקלפי.

אין לקבל מימון בכסף או בשווה כסף או בשירותי תעמולה ממפלגה ארצית או סיעה מסיעות המועצה.

אין להשמיץ מועמד ו/או צוות מקצועי של המינהל הקהילתי במסגרת הבחירות.

ועדת הבחירות המקומית רשאית לפסול כל חומר תעמולה שיש בו, לדעתה, עבירה על חוקי המדינה ו/או על 
הוראות תקנון זה, וזאת לאחר שמיעת טענות המועמד.

 ועדת הבחירות המקומית רשאית לפסול מועמד לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו אם עבר 
על הוראה מהוראות תקנון זה.



שאלות?



בחירות בזמן 
קורונה

הבחירות יתנהלו כסדרן על פי 
הנחיות משרד הבריאות

במידה ויוטל סגר בשכונה בה 
מתקיימות בחירות, הבחירות יידחו.
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