
אז מה צריך כדי להיות חבר/ת ההנהלה?
o חברי ההנהלה הם נשים או גברים הפועלים בהתנדבות על מנת לעצב את השכונה, לשפר ולקדם אותה. 

o כדי להיות חבר/ת הנהלה נדרשים כישורים כמו ראייה קהילתית וחברתית, היכרות עם השכונה ויכולת בינאישית 
טובה.

o יכולת ביטוי טובה, ראייה מערכתית והבנה בניהול כספים עשויים לעזור לכם בתפקיד - אבל אל דאגה, הצוות 
המקצועי יעמוד לצדכם.

גם אם יש לך רק חלק מהיכולות האלה, אבל הלב שלך נמצא במקום המתאים – כדאי שתגיש/י מועמדות. הקהילה 
שלך רק תרוויח מכך!

המדריך למועמד/ת
המתחיל/ה

מהו מינהל קהילתי?

כל מה שרצית לדעת על הליך הבחירות, הגשת מועמדות, ועל מה זה אומר להיות חבר הנהלה.
ניתן להגיש מועמדות החל מיום רביעי 26.01.2022, כ"ד בשבט, ועד ליום ראשון 20.02.2022, י"ט באדר.

בינתיים, אנחנו מזמינים אתכם להבין עוד על תהליך ההתמודדות לוועד ההנהלה ולהכין את החומרים הנדרשים*

את המינהלים הקהילתיים הקימה עיריית ירושלים כדי לחזק את החיבור ושיתוף הפעולה בין העירייה לתושבים. כל 
מינהל אחראי על השירותים העירוניים המותאמים לשכונה בה הוא נמצא, כגון: תרבות, קהילה, פנאי ותכנון עירוני. 

המינהל הוא הפלטפורמה להתארגנות קהילתית, ליוזמות של התושבים בשכונה ולקשר שוטף של התושבים עם 
הגורמים העירוניים.

מי שמוביל את המערך החשוב הזה היא ההנהלה של המינהל הקהילתי בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות המקצועי. 
ההנהלה מורכבת מתושבי השכונה שנבחרו בבחירות, והצוות המקצועי מורכב ממנהל/ת המינהל וצוות העובדים 

האחראים על הוצאת המדיניות העירונית והמינהלית לפועל. יחד, שני הגופים עובדים כדי להוביל ולקדם את 
המינהל הקהילתי ולמעשה את איכות חיי התושבים בשכונה.  

תפקידי ההנהלה כוללים:
1 . גיבוש חזון קהילתי

2 . קביעת המדיניות השכונתית
3 . שקיפות המינהל ושיתוף התושבים

4 . ייצוג צרכי התושבים
6 . סיוע לצוות המקצועי ביישום המדיניות

במילים אחרות: חברי ההנהלה הם אלו שמתווים את הדרך של המינהל הקהילתי בשכונה!

ההנהלה מורכבת מ-15 חברים/ות:
9 נציגי תושבים

6 נציגי רשויות- עירייה, החברה למתנסים, הסוכנות (בשכונות הרלוונטיות), מנהל רובע, מתכנן רובע, לשכת רווחה, 
מנח"י ומנהל תרבות.
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הגשת מועמדות 
מי יכול להגיש מועמדות לבחירות לועד ההנהלה?

o תושב/ת השכונה על פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות או בעל/ת חוזה שכירות בשכונה, בהצגת 
חוזה השכירות ותלוש תשלום ארנונה

o מי שהינו מעל גיל 21
o איש/ה שלא חויב/ה בפסק דין סופי בחמש בשנים האחרונות על עבירות שיש בהן קלון

o מי שאינו/ה חבר/ה במועצת העיר ירושלים

מה צריך לעשות כדי להגיש מועמדות?
o לעמוד בקריטריונים הנדרשים 

o לקרוא ולהתמצא בתקנון הבחירות ותקנון המינהל הקהילתי
o לגייס 50 חתימות של בעלי זכות הצבעה מאזור הבחירה של המועמד (לינק להורדה באתר)

o להגיש תצהיר למועמד לבחירות חתום כמפורט בתקנון על ידך (לינק להורדה באתר)
o למלא טופס הגשת מועמדות בצירוף כל המסמכים הרלוונטים כאן באתר או במינהל הקהילתי.

o להשתתף במפגש ההכנה למועמדים - מועד יפורסם בהמשך

שימו לב- כדי לכהן כמועמד נבחר יש להשלים קורס להכשרת נבחרי ציבור שיתקיים לאחר הבחירות 
(מינימום 80% נוכחות).

קווים מנחים לתעמולת בחירות:
בבחירות כמו בבחירות, מועמדים יכולים לעשות פעולות שונות על מנת לחשוף את התושבים הבוחרים 

לערכים, האיכויות והחזון שלהם כדי שהתושבים יכירו ויוכלו לבחור בהם לועד ההנהלה. עם זאת, 
בדמוקרטיה כמו בדמוקרטיה, גם כאן יש כללים.
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הגשת מועמדות 
מה מותר לעשות כדי להיבחר:

o קמפיין קהילתי, דיגיטלי או פיזי
o חוגי בית

o שיתופי פעולה עם מועמדים אחרים
o שימוש בכלים הניתנים על ידי המינהל הקהילתי 

מה אסור לעשות:
o להשמיץ מועמד אחר או את הצוות המקצועי של המינהל

o לקבל תרומות מגורמים עסקיים, משפטיים או פוליטיים (מקומיים ו/או ארציים)
o להשתמש במשרדי המינהל או בעובדיו לצורך תעמולת בחירות של מועמד ספציפי

o לנהל תעמולת בחירות ביום הבחירות, במרחק של פחות מ-50 מטרים ממתחמי הקלפיות

מה המינהל מעמיד לרשותכם?
המינהל הקהילתי חייב לפרסם את כל המועמדים בצורה שווה, בכל הכלים העומדים לרשותו, ביניהם:

o דף הפייסבוק של המינהל הקהילתי
o אתר הבחירות העירוני

o אתר המינהל הקהילתי 
o עיתון הבחירות / העיתון השכונתי 

o פוסטרים בשכונה

לסיום, קבצים שחשוב לקרוא:
o תקנון הבחירות  (חובה)

o תקנון מנהל קהילתי  (חובה)
o חוברת מדריך לחבר הנהלה במרכז קהילתי
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