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  פרוטוקול אסיפת ועדת בחירות מקומית 

 כא שבט בנושא אזורי בחירה ושריון נשים (בזום)  23.1.22התקיימה בתאריך ה

 

  : נוכחים

 ד שמואל פרלמוטר"עו -ר הועדה "יו 

 רויטל כלימי  -נציגת עיריית ירושלים 

 לאה בלס  -נציגת החברה למתנסים 

 גורדוןדסי  -מנהלת מינהל קהילתי  נווה יעקב 

 אפרים צוריאל  -נציג ציבור 

 ל המינהל אביעד קמיר"מנכ  -מזכיר הוועדה,  

 רות בן צור - לית המינהל"סמנכ 

  פנינה שפירא -מנהלת אגף קהילה  

   ןאקרן דה -פרויקטורית הבחירות  

 

  אזורי בחירה:
  להלן: (מצ"ב נספח )א' חברי הוועדה בחנו שתי חלופות ובחרו באופציה 

  .חמישה אזורי בחירהל תוך חלוקה ,מושבים 6יקבלו  - מת מוצאעת שאול, רגב קרית משה,. 1
  מושבים, אזור בחירה אחד. 2 תקבל - . גבעת מרדכי2
  , אזור בחירה אחד. 1מושב  תקבל -. מורדות בית וגן 3

  , לכל בוחר תנתן אפשרות הצבעה בפתק אחד למועמד אחד בלבד.האזוריםנקבע כי בכל הוחלט ו
  

  מהשיקולים הבאים :הבחירה נעשתה 
 

לתת   מגוונת. על מנתשכונות קריית משה וגבעת שאול הינם שכונות גדולות עם אוכולוסיה   .א

ולקה השכונה ח - ביטוי לקהילות השונות והזדמנות להצמחת מנהיגות קהילתית בשכונה

  לתתי אזורים. 

  האזורים חולקו תוך שמירה על יחס מספרי זהה ככל הניתן בין האזורים.  .ב

ה ישנו מספר גבוה ז וותיקה. באיזורהכגבעת שאול  -שימור איזור גבעת שאול מרכז   .ג

ור מערב וצפון גבעת שמירה על אז -מושבים. כמו כן 2ל כן יקבלו ע - כות הצבעהבעלי ז של

שאול כאזור נפרד בעל מובהקות מגזרית מוחלטת והפרדתו משולי גבעת שאול אשר הינו 

  אזור מעורב מגזרית ומתאים יותר לשילוב עם אוכלוסיית רמת מוצא.

רמת , ב(יחסית) ת גאוגרפיתצירוף של שכונת רמת מוצא לשולי גבעת שאול עקב סמיכו  .ד

  תושבים בלבד ואין הצדקה מספרית למושב ייחודי. 650-כמוצא ישנם 



    בס"ד
 

 02-6540614פקס:  02-6536828טל.   ., גבעת שאול, ירושלים27נג'ארה 
matnas.office@gmail.com 

 

גם לריחוק  כמו ,על מנת לתת ייצוג הולם לגוונים השונים באוכלוסייה - גבעת מרדכי  .ה

לתת שני  , בשים לב גם לכמות המספרית של התושבים, ראוי ורצויולייחודיות הגאוגרפית

  נציגים ולא אחד

לתת  יש - של הריחוק הגאוגרפי והיותה שכונה עם יחידה מובחנתב -רדות בית וגןמו  .ו

    מושב נפרד.

  
  :שיריון נשים

  
  .כי ישוריין מקום אחד לאישהבדעת רוב הוחלט 
  .השריון יעשה בצורה כללית ולא לפי אזור נקבע כי

  
לנשים כדי לעודד נשים מושבים  3-4דעת מיעוט של נציג ציבור אפרים צוריאל: כי ראוי לשריין 

  להתמודד.
  
  מהשיקולים הבאים :גם  התקבלהה החלטה
  

הבנה כי ישנה חשיבות לשילוב נשים, מחד. ומנגד הרצון להימנע ככל הניתן מהשפעה   .א
מעושה על תוצאות הבחירות ומתן אפשרות מירבית לתושבים לבחור את הנציגים מטעמם, 

אזורי הבחירה. וגם בשים לב למספר  זאת גם על רקע השיקולים שעלו במסגרת קביעת
 אזורי הבחירה שנקבעו.

נשים שהינן חברות הנהלה שלא מתוך חברי ההנהלה הממונים  2ידיעה כי בפועל ישנן   .ב
 במסגרת הבחירות. 

הבנה כי ישנה אפשרות שנשים תבחרנה באופן ישיר, ללא צורך במימוש השריון. כאשר   .ג
  כמובן רצוי כי תבחרנה מועמדות ראויות.

  
  

הייתה התלבטות בין חברי הועדה לגבי אופן בחירת האישה מכח השריון, כאשר הועדה התכוונה 
לתקנון הבחירות כולל סעיפי המשנה שבו  5.4לקיים אספה נוספת לדון בכך, אולם מאחר שסעיף 

  מתייחסים לכך, אין צורך בקיום אספה נוספת בעניין.
  
  
 

  

  , עו"דשמואל פרלמוטר

  

 מיתרים -הבחירות יו"ר ועדת 

 

 

 

  ןאקרן דה: מהרש

  



1-5פירוט רחובות אזורים 



מורדות בית וגןגבעת מרדכי

7איזור6איזור

6איזור

7איזור

ה"ב

מושב1•מושבים2•



גבעת שאול ורמת מוצא-משהקרית

1איזור

2איזור

3איזור

4איזור

5איזור

מושב1•

מושב1•

מושבים2•

מושב1•

מושב1•

תושבים25,643כ "סה
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ה"ב


