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 סיכום ישיבה מס' 3 של ועדת הבחירות, 17.8.2020 (באמצעות זום)
  המשתתפים:

 חברי הוועדה: ציונה אמיגה, איילה וול, מיכל לייבוביץ', אביעד קמיר, החתום מטה

 עובדי המינהל הקהילתי: אבי רגב – מנהל המנהל, ינון עמיחי – סגן מנהל המינהל, מתן פיינברג –  פרויקטור
 הבחירות

 בישיבה זו נקבל החלטה בקשר למספר האזורים ולשיטת הבחירות.1.

 החלטה זו תהיה בגדר הצעה שתוגש לוועדה המקצועית, והיא זו שתקבל את ההחלטה2.
  הסופית.

 אם לא תאשר הוועדה המקצועית החלטה בדבר מתכונת חדשה, בכוונתנו להפעיל את3.
 השיטה הקודמת תוך חלוקת השכונה לשלושה אזורים (כפי שקבענו בישיבה מס' 2).

 כל אחת משתי ההצעות החדשות כוללת מידה של שריון מקומות בהנהלה או בתהליך4.
 הבחירות   לפי חלוקה מגזרית, כולל שריון מקום או מקומות לנציגים חילוניים-מסורתיים –

 מגזר הסובל מתת-ייצוג. בזמנו לא קיבלנו את ההצעה שלפיה ישוריין מקום לנציגות חילונית
 בלבד, ולו מטעם משפטי בקשר לשוויון המגזרים.

 שתי ההצעות החדשות מתבססות על ההנחה ששטח השכונה כולו יהיה אזור בחירה אחד5.
 (אם כי אפשר להפעילן גם תוך חלוקה לאזורים).

 לפי הצעתה של איילה וול ישוריינו בהנהלה הבאה מקומות לנציגי כל המגזרים בהתאם6.
 לשיעורם באוכלוסיית השכונה.

 החתום מטה המליץ לקבוע בחירות רשימתיות שבמסגרתן תכלול כל רשימה נציגים ממגזרים7.
  שונים, ובמיוחד בקרב שלושת המקומות הראשונים שבהם יוצב חילוני-מסורתי אחד.

 החתום מטה תיאר גם את התגובות המעורבות להצעה זו בקרב קבוצת מיקוד קטנה של8.
 תושבים שאיתם שוחח יחד עם מנהל המינהל. הדעות היו חלוקות, ובכלל זה נשמעה

  התנגדותו של יושב ראש ההנהלה היוצאת לשריון כלשהו.

 חברים הטילו ספק במעשיותה של השיטה הרב-מגזרית על רקע הלכי הרוח ובלוח-הזמנים9.
  ההדוק.

 הוועדה מחליטה להעדיף את ההצעה הראשונה: שריון מקומות בהנהלה לנציגי כל10.
  המגזרים.

 החברה שהעלתה הצעה זו, איילה וול, הודיעה שבמחשבה שנייה היא-עצמה נמנעת11.
 מהצבעה.
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 נפתח את ההצעה שאושרה, נציע שיטה לקביעת שיעורו של כל מגזר בשכונה ונמסור זאת12.
 לאישור הוועדה המקצועית.

 
 ברנע


