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ועדת הבחירות להנהלת המינהל הקהילתי של שכונת הר-חומה )חומת שמואל( ,תשפ"א2020-

י"ג אב תש"ף
 3אוגוסט 2020

סיכום ישיבה מספר  1של ועדת הבחירות2.8.2020 ,
המשתתפים :שמעון אביכזר – מנהל בית-הספר התיכון הצומח בהר-חומה ,ציונה אמיגה – גמלאית של
שירות התעסוקה ונציגת ציבור ,איילה וול – מנחה לבינוי קהילה במחוז ירושלים של החברה למתנ"סים,
מיכל לייבוביץ' – מנהלת הכספים של אגף התרבות בעיריית ירושלים ,אביעד קמיר – מנהל המינהל
הקהילתי מיתרים בגבעת שאול ,החתום מטה; אבי רגב – מנהל המינהל הקהילתי הר-חומה ,ינון עמיחי –
סגן מנהל המינהל ,אילן בן-דור – מנהל התרבות והאירועים ,מתן פיינברג – פרויקטור הבחירות ,אביגל באר
האחראית על השכונה הצעירה
–
 .1הוועדה רושמת לפניה כי כל חברי הוועדה קיבלו את כתבי המינוי לתפקידם זה בחתימת ראש העיר.
 .2הוועדה רושמת לפניה כי אבי רגב ,מנהל המינהל ,הוא פקיד הבחירות האחראי לביצוע החלטותיה
של הוועדה בראשות צוות העובדים במינהל.
 .3הוועדה רושמת לפניה את הסקירה שהשמיעו עובדי המינהל בקשר למצב השכונה ומודה להם על
פועלם בעניין הבחירות עד כה.
 .4הוועדה מחליטה להימנע מקידום הרעיון של שריון מקומות מגזריים )כגון שריון לפי השתייכות
למגזרים יהודיים דתיים ואחרים( במסגרת הנהלת המינהל העתידית ובמסגרת תהליך הבחירות,
באמצעות פנייה לוועדת הבחירות המרכזית או בדרך אחרת ,הן בשל הקושי המשפטי הכרוך בכך,
הן בגלל הסכנה לפגיעה בשיקוף רצונם של הבוחרים.
 .5הוועדה מוסיפה ומחליטה בעניין זה כי צוות המינהל יבצע עבודה קהילתית במטרה לחזק את
התגייסותם של כל המגזרים בשכונה להשתתפות בתהליך במגמה ליצור ייצוג נרחב בהנהלה
הנבחרת.
 .6הוועדה מחליטה לבחון ביסודיות את האפשרות של חלוקה חדשה של השכונה לאזורי בחירה ללא
צמידות לחלוקה שנעשתה בעבר :אזור א' ואזור ב' בתוספת אזור ג' החדש .הוועדה משאירה
אפשרות זו בצריך עיון לקראת מצב אפשרי שבו ההצעות לחלוקה חדשה לא תהיינה מקובלות עליה.
 .7הוועדה מחליטה שחברת הוועדה מיכל לייבוביץ' תברר מייד בעירייה את הנתונים הדמוגרפיים
המעודכנים של השכונה.
 .8הוועדה מחליטה כי פקיד הבחירות ידאג להכנה מהירה של שתי הצעות לפחות לחלוקת השכונה
לאזורי בחירה חדשים ,בין  4ל ,9-לשם דיון והחלטה בוועדה.
 .9הוועדה מחליטה לשוב ולהתכנס ביום חמישי ,6.8.2020 ,בשעה .17:00
 .10הוועדה מחליטה כי החתום מטה יהיה מוסמך לכנסה לישיבות זום במקרים דחופים או כדי לקיים
דיונים קצרים במיוחד.
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 .11הוועדה מחליטה כי פקיד הבחירות ישלח אליה הצעה לתכנית עבודה בהתאם לתקנון העירוני,
כולל מועדים משוריינים לישיבות שיתממשו לפי הצורך.
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