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


י"ז אב תש"ף
 7אוגוסט 2020

סיכום ישיבה מס'  2של ועדת הבחירות) 6.8.2020 ,מתוקן(
המשתתפים  :חברי הוועדה :ציונה אמיגה ,איילה וול ,מיכל לייבוביץ' ,אביעד קמיר ,החתום מטה
עובדי המינהל הקהילתי הר-חומה :אבי רגב – מנהל המינהל ,ינון עמיחי )באמצעות זום בחלקה האחרון של הישיבה(
– סגן מנהל המינהל ,אילן בן-דור – מנהל התרבות והאירועים ,מתן פיינברג – פרויקטור הבחירות
.1

הוועדה רושמת לפיה את ההודעה כי בישיבה זו ואולי בעתיד ,ורק בלית ברירה ,ישתתפו חלק
המתכנסים בדיון באמצעות זום באישור הח"מ ,בין מסיבה בריאותית ובין עקב קושי אישי מיוחד.

 .2הוועדה רושמת לפניה כי תהליך מינויו של שמעון אביכזר לתפקיד חבר הוועדה לא הושלם עדיין.
ההמלצה לגביו תלויה ועומדת בפני הוועדה למינהלים קהילתיים ,ואם תאושר יתבקש ראש העיר
לחתום על כתב המינוי .כרגע שמעון איננו חבר בוועדה .לכן התנצלתי בפניו וביקשתי שעד הסדרת
העניין לא ישתתף בישיבות ,משום שגם הזמנתו כאורח עלולה לעורר קושי אצל תושבים שייתכן שיש
להם עניין להתארח בישיבותינו .הוועדה מתקנת את פרוטוקול ישיבה מס'  1שלה וקובעת כי באותה
ישיבה השתתף שמעון כאורח ,וכי קולו איננו נלקח בחשבון )מבלי שתוצאות ההצבעות ,שנערכו
בישיבה ,משתנות עקב כך(.
 .3הוועדה רושמת לפניה את ההסבר המשפטי כי חלה על כל חבר בוועדה חובת נאמנות כלפי הוועדה,
ובמשתמע כלפי ניהולו של תהליך בחירות תקין וכלפי טובת השכונה בכלל .חובה זו עומדת בעינה
למרות העובדה שחלק מהחברים נשלחו לתפקידם זה בידי העירייה או בידי החברה למתנ"סים.
החובה קטנה יותר מזו המאפיינת חברי דירקטוריונים של חברות ושל עמותות ,ובכל זאת לחברי
הוועדה יש מעמד ודעה עצמאיים.
 .4הוועדה מודה לחברה מיכל ליבוביץ' על כך שביררה בשליחותנו את הנתונים העדכניים הדמוגרפיים
של השכונה כפי שהם רשומים בעיריית ירושלים .הנתונים דומים לאלה שאותם מסר הצוות המקצועי
לוועדה בישיבתה הראשונה ,דהיינו :לפי רישומי העירייה מתגוררים כיום בשכונה למעלה מ24,000-
תושבים.
 .5הוועדה מאשרת את לוח-הזמנים של הבחירות כפי שהונח על שולחנה ,בכפוף להחלטותיה של
הוועדה המקצועית העירונית .נוסיף מועד אחרון להגשת מועמדות .הנתון הנזיל יחסית נוגע למועדי
ישיבותיה של הוועדה אשר תלויים גם ביכולתם של החברים .ברירת המחדל היא שישיבות הוועדה
תתקיימנה ב.17:00-
 .6הוועדה מאשרת את הצעת התקציב של הבחירות כפי שהונחה לפניה בהיקף של  ,₪ 60,000לא
כולל מימונן של הוצאות שוטפות מסוימות מקופת המינהל הקהילתי כמקובל ,כגון עצם עבודתם
בשכר של עובדי המינהל לטובת הבחירות ,הוצאות כיבוד קל והוצאות משרדיות ,כשירות שמעניק
המינהל לוועדה.
 .7אשר לאזורי הבחירה ,ובכפוף להחלטותיה של הוועדה המקצועית ,מחליטה הוועדה כדלקמן:
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 (1כל שטח השכונה יהווה אזור בחירה אחד.
 (2הוועדה תקיים בהקדם ישיבת זום שבה תשקול שתי הצעות מפורטות:
) (1התמודדות ברשימות רב-מגזריות
) (2התמודדות ברשימות מגזריות
 (3פקיד הבחירות ידאג למשלוח שתי הצעות מפורטות לחברי הוועדה מבעוד מועד
 .8אם מתכונת זו לא תאושר ,תקדם ועדתנו שיטת בחירות של חלוקת השכונה לשלושה :אזורים א' ,ב',
ג'.
ברנע

___________________________________________________________________
_______
שאול אביגור  ,7הר-חומה )חומת שמואל( ,ירושלים * * 02-6453891
homat-shmuel@matnasim.co.il

