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 סיכום ישיבה מס' 5 של ועדת הבחירות, 15.9.2020 (באמצעות זום)

 
 המשתתפים:

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

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

 הבחירות
 
 

הוועדה רושמת לפניה את הודעת החתום מטה כי הוועדה המקצועית (העירונית) אישרה את עמדתנו1.
בדבר עריכתן של הבחירות בחלוקה לשלושה אזורים לפי שלבי האכלוס של השכונה, אולם דחתה את

 שתי החלופות שהצגנו: בחירות פתוחות, ושריון של שני מקומות למועמדים חילונים-מסורתיים
 ושל שבעה מקומות למועמדים דתיים.

 
 הוועדה המקצועית מסרה לנו את הצעתה המתבססת על הנחיה שקיבלה מראש העיר: שריון של2.

 מקום אחד בהנהלה העתידית למועמד חרדי, ומעבר לכך בחירות פתוחות.
 

 הוועדה אינה מוצאת לנכון להגביל את השריון למגזר החרדי בלבד. אם בשריון עסקינן, גם המגזר3.
החילוני-מסורתי נמצא כרגע במצב של תת-ייצוג. על-כל-פנים שאלת החלוקה הצודקת של המושבים

 מתייחסת למגזרים שונים.
 

תוך הימנעותם מהצבעה של החברים מיכל ואביעד מחליטה הוועדה ברוב דעות לדחות, בכל הכבוד,4.
 את ההצעה שהתקבלה מהעירייה. הוועדה איננה רואה את עצמה כעת כנושאת באחריות ציבורית

 להצעה זו שעלולה להיראות כפרי יוזמתה.
 

 הוועדה מאשררת את החלטתה הקודמת בדבר קיומן של בחירות פתוחות ללא שריונים.5.
 

 החריג היחיד, שמוצאת לנכון הוועדה לקבוע בעניין זה, נובע גם מהמדיניות העירונית שנזכרה6.
 בתקנון העירוני וממכתבו של היועץ המשפטי של העירייה: שריון מותנה של מקום אחד לאישה.

 הוועדה מעריכה ומקווה שהציבור יבחר להנהלה החדשה נשים וגברים כאחד. יחד עם זאת, וליתר
 ביטחון, קובעת הוועדה שבמקרה שבו לא תיבחר כאמור אישה כלשהי תשלב הוועדה בהנהלה

החדשה             את המועמדת שתזכה בקולות הרבים ביותר מבין הנשים במקום המועמד שמספר
 קולותיו יהיה                 הנמוך ביותר.

 
 הוועדה תעביר מייד את החלטתה לאישורה של הוועדה המקצועית העירונית.7.
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