
    

  תלפ"ז וארנונה הצעירה -פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית 

 

 . 25.4.21י"ג אייר התשפ"א, תאריך הישיבה: 

נטלי מופסיק, יואב רוטשילד, שייקה אל עמי, חני אמסלם, שלווה קופרמן, אילנה דניאל,  נוכחים:

 עדן מרין.

  :מהלך הדיון

 :ו שתי הצעות לחלוקת אזורי הבחירההוצג

המבנה הייחודי של השכונה והשפעה של המבנה הטופוגרפי והקהילתי  אתיואב, מרכז הוועדה, הציג 

 על החלוקה לאזורים, עם רחובות אורכיים בטופוגרפיה מורכבת.

מחלקת את השכונה לחמישה , 2012חירות שנערכו בשנת ההצעה, בדומה למה שהיה בב -1חלופה 

יח"ד ברחוב גרשון  450-אשר התרחב עם הוספת  כ 1ור מספר זיאב השינוי שנערך הואאזורי בחירה. 

ייבחרו שני  1על כן, מוצע כי באיזור מס' יח"ד של ברחובות קורץ ושלמה ארגוב.  200-כ-אבנר ו

 נציגים בבחירות קודמות(.  2)בניגוד ל 1ייבחר נציג  4נציגים, ומאיזור מס' 

 נה הצעירה מופרדת מאיזור גרשון אבנר.הוצגה חלופה שניה עם שישה אזורי חלוקה כאשר ארנו

: זיקה של כל תושבי האיזור החדש לארנונה, כמו גם איזור יחסית 1השיקול בהאחדה של אזור 

 חדש ומאפיינים סוציואקונומיים דומים. 

, הקטן ביותר, נשמר כמתחם נפרד משום שהוא מכיל גם אזורים יחסית מנותקים קהילתית 4אזור 

עם תהליכי התחדשות עירונית מואצים במסלול רשויות.  איזוריםנה, כמו גם וזהותית מליבת השכו

 כמו כן צויין שהאיזור מכיל ריכוז של קהילת יוצאי אתיופיה. 

שכונה נפרדת ממתחם הבחירות שאושר במועצת העיר. השכונה, שנמצאת בג'אבל  –שכונת נוף ציון 

. מתווה זה ימשיך בהתאם להנחיית הדרג המקצועימוכבר מקבלת שירותים מהמינהל הקהילתי 

 לפעול גם לאחר הבחירות. 

 התקיים דיון בוועדה על החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבכל אחת מהן. 

 :מועמדות נשים בבחירות

נשים כבר עתה, בשל חשיבותו הציבורית של הנושא,  יו"ר הוועדה ביקשה להעלות את סוגיית שיריון

תוך מתן מקום לזכות הדמוקרטית של האזרחים מחד, ומספרם הנמוך של נשים בעמדות השפעה, 

 מאידך. 

 4נערך דיון באפשרות לקבוע שיריון של שלוש נשים, והמנגנון המתאים לכך. כן צוין כי עתה ישנן 

 ים נציגות עירייה. נש 3נשים מקרב נציגות התושבים, וכן 



 הוועדה:החלטות 

  .1:  הוחלט פה אחד על חלופה אזורי הבחירה

  .2.5.21יתקיים דיון המשך ביום שיריון נשים: 

העוסק בשיריון  5.4.1הוועדה אישרה פה אחד את תקנון הבחירות, לרבות את סעיף  אישור התקנון:

 המינימלי לנשים. 

 

 נטלי מופסיק, עו"ד

 יו"ר הוועדה

 הבחירות מטעם המינהל הקיהלתי( : שריי ג'והרי )פרוייקטוריתרשמה

 

 


