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 סיכום ישיבה מס' 4 של ועדת הבחירות, 25.8.2020 (באמצעות זום)

 
  המשתתפים:

 חברי הוועדה: ציונה אמיגה, איילה וול, אביעד קמיר, החתום מטה
 עובדי המינהל הקהילתי: אבי רגב – מנהל המינהל, יינון עמיחי סגן מנהל המינהל, אילן בן דור –מנהל

 התרבות והאירועים, מתן פיינברג – פרויקטור הבחירות
 

 בישיבה זו נמשיך לטפל בשיטת הבחירות ונעסוק בפרטיה.1.

 חברת הוועדה מיכל לייבוביץ', שנבצר ממנה להשתתף בישיבה,שלחה לנו מכתב שבו הציעה2.
 להימנע מהכרה בציבור הקרוי "חרד"לי" כבמגזר נבדל, משום שלדעתה זהו חלק מהמגזר

 הדתי-לאומי. אבי רגב העיר בעניין זה שבהר-חומה קיימים באותו הקשר מעגלים חברתיים,
 דתיים ופוליטיים נפרדים.

 מתן פיינברג ביקש וקיבל מהעירייה נתונים בקשר לתלמידי כיתות א'-ו' המתגוררים בשכונה,3.
 לצורך קביעת היקפם היחסי של המגזרים היהודיים השונים. מתן העביר את הנתונים ואת
 הסבריו להם לחברי הוועדה, וכולנו מודים לו על עבודתו הטובה. הנתונים מעוררים קשיים

 משמעותיים שרק את חלקם לקחנו בחשבון מראש:
 מחלוקת המושבים כפי ששיערנו נובע שעלינו לעגל את המספרים, המבטאים את חלקם1)

 של המגזרים בשכונה, למעלה או למטה, ויש בכך חוסר דיוק ומידה של פגיעה בעקרון
 הייצוג.

 מערכת החינוך איננה מכירה במגזר חרד"לי, ולכן הגדרתם של מוסדות חינוך דתיים2)
  מסוימים נתונה לפרשנות.

 במוסדות ממלכתיים-דתיים לומדת קבוצה משמעותית של ילדים ממשפחות מסורתיות,3)
 והחלוקה בעייתית.

 חלוקת מושבים בלתי-מדויקת, ועצם השריון הסוטה מראש מתוצאות הבחירות, עלולים4)
 לגרור התנגדות נרחבת, לפגוע באמון הציבור ולהקטין את שיעור ההצבעה.

 סוגיית העודפים, שעלתה בישיבה קודמת, איננה רלבנטית במצב של ייצוג מגזרי, שהרי כל4.
 המושבים בהנהלה מוקצים מראש למגזר כלשהו.

 על רקע קשיים אלה מחליטה הוועדה כדלקמן:5.
 נקיים את הבחירות בשיטה הבסיסית וה"ישנה" – הצבעה בשלושה אזורים, וחלוקה1)

 פשוטה של המושבים לפי תוצאות ההצבעה וללא שריון.
 במקרה שבו לא תאשר הוועדה המקצועית את השיטה הנ"ל, וכדי שוועדתנו לא תצטרך2)

 לקיים דיון נוסף, החלטנו שהחלופה תהיה שריון של 7 מקומות לציבור הדתי לגווניו ושל 2
 מקומות לציבור הלא-דתי (שהשיעור הידוע לנו של ילדיו בקרב תלמידי א'-ו' הוא למעלה

 מ-27%).
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 בהתאם להבהרה שקיבלנו מהיועץ המשפטי של העירייה, לא חלה עלינו חובה לשריין מקום6.
 לנשים. אנו מבקשים מצוות המינהל לבצע עבודה קהילתית שתעודד נשים להתמודד

 בבחירות.
  

 
 ברנע
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