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  סדר יום 

 

 הוועדה המקצועית דðה בהליך הבחירות  לשכוðת מעלה רמות . 1

  לו. מðהלים קהילתיים. הליך הבחירות מתקיים בכל אחד ואחד מהמðהלים הל 31בירושלים ישðם  

כל המðהלים הקהילתיים, למעט מיðהל קהילתי מעלה רמות אימצו את תקðון הבחירות העדכðי  

שהוצג על ידי עיריית ירושלים. מיðהל קהילתי מעלה רמות מסרב לאמץ את תקðון הבחירות העדכðי  

שבמסגרתו   לתקðון הבחירות הקודם,  בהתאם  הבחירות למיðהל הקהילתי  הליך  על קיום  ועומד 

לקיים    התקיימו בבקשתו  הועדה למðהלים קהילתיים  ליו"ר  פðה  כעשור. המיðהל  לפðי  הבחירות 

  הליך פורמאלי בהתאם לתקðון הישן. 

לתקðון קובע    4.1.1תקðון המיðהל הקהילתי מעלה רמות מגדיר את מטרות המיðהל הקהילתי. סעיף  

  :  הðהכי מטרת המיðהל הקהילתי  

  ".בהתאם להחלטות הרשות ובתיאום עם החברה"ðיהול מרכז/מיðהל קהילתי בירושלים 

בהתאם להחלטת  של המיðהל הקהילתי  מטרותיו    ,כלומר לפעול  הן  עצמו,  מגדיר את  כפי שהוא 

הרשות שהיא עיריית ירושלים. לכן מðהל קהילתי, כפי שהוא מגדיר את עצמו בתקðון מחויב לפעול  

  ת ובתיאום עם הרשות. בהתאם להחלטות הרשו

החדש בðיגוד להחלטת העירייה.  מסרב לאמץ את התקðון ðהל קהילתי מעלה רמות ימ למרות זאת, 

  5.8סעיף  בתקðון הישן  .  ישןלקיים הליך בחירות פורמלי בהתאם לתקðון הבחירות ה  המיðהל דורש

  כי :   קובעלתקðון 

אי   בדבר  העירוðית,  הבחירות  ועדת  ידי  על  המקצועית שתאושר  הועדה  "בהתאם להמלצת 

קיום תðאים מתאימים לעריכת בחירות למיðהל הקהילתי, תקבע הועדה המקצועית הסדרים 

  חלופיים לאמור בתקðון זה לבחירת הðהלת המיðהל הקהילתי"  

י הðהלה לתקופה של שðתיים בהתאם  הסעיף מאפשר לוועדה המקצועית להורות על מיðויים של חבר

בתקðון.   האמורים  בחירות  לתðאים  הליך  לקיים  מקום  יש  אם  בשאלה  דðה  המקצועית  הועדה 

  פורמלי או להמליץ על מיðויים של תשעת ðציגי הציבור למיðהל הקהילתי למשך שðתיים.

קהילתיים   מðהלים  שðי  פועלים  בה  בעיר  היחידה  השכוðה  היðה  רמות  ושכוðת  הðותðים  היות 

שירותים לאותו תא שטח, ולאור מגוון האוכלוסייה בשכוðה, סבורה הועדה המקצועית כי הליך  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

תקðון המðהלים  בחירות פורמאלי לא יביא לייצוג של כלל תושבי השכוðה וזאת בðיגוד להðחיית  

סעיף   וסעיף  4.1.4הקהילתיים,  הוא     4.1.3,  המיðהל  ממטרות  וðיהולפיו אחת  השכוðה  ל  "ייצוג 

 עðייðיה בין בתחומי השכוðה ובין בתוככי העיר ירושלים וזאת על רבדיה השוðים של השכוðה".

זאת ממליצה הועדה המקצועית    5.8סעיף  בהתאם להðחיות    לקיים הליך  העירוðית לועדה    לאור 

ðציגים מקרב השכוðה על מðת שישמשו כðציגי הציבור בהðהלה וזאת לתקופה של   9ולמðות  לתקðון 

  שðתיים. 

  

 אזורי בחירה במיðהל הקהילתי לב העירחלוקת  הועדה דðה ב . 2

 המלצת הועדה: 

הועדה איðה ממליצה על חלופות אלה מכיוון שהפערים בין מספרי בעלי  -  3ו  1חלופות   .א
 זכות ההצבעה בין האזורי חלוקה איðם סבירים. 

על מðת לאזן   2לאזור  5הועדה מבקשת לבדוק אפשרות להעביר חלק מאזור  -  2חלופה   . ב
 כות ההצבעה. לאחר האיזון חלופה זו היא המומלצת על ידי הועדה.בין מספרי בעלי ז

 

 אזורי בחירה במיðהל הקהילתי הגבעה הצרפתית חלוקת  הועדה דðה ב . 3

זו   כפר הסטודðטים היðו אזור גאוגרפי עם אוכלוסיה מובחðת. מאחר שאוכלוסיה  .א
בהגדרתה מובחðת בשכוðה יש חשיבות בייצוג שלה במיðהל. עם זאת, אðו רואים מקום 

להקצאת ðציג אחד בלבד למתחם, ללא קשר למספר הסטודðטים שמתגוררים בו בפועל  
 . 2200העומד כיום על 

חלופה זו עדיפה מכיוון שאין  למרות שיש חצייה של רחובות . 3הועדה ממליצה על חלופה   . ב
וðוצרים אזורים שווים מבחיðת כמות   6ו  5, 3ל אוכלוסייה מסוימת באזורים מובהקות ש

 בעלי זכות בחירה.  

 גילההועדה דðה בחלוקת אזורי בחירה במיðהל הקהילתי  . 4
  המלצות הועדה:

אזורי בחירה שוðים מייצרת תאי שטח קטðים בהם   9ל  חלוקת המיðהל -  1חלופה   .א
המתמודדים פועלים. דבר זה מקטין את האחריות הכללית וגורם לאחריות ספציפית  

של כל מתמודד לאזור שלו. משכך, הוועדה ממליצה לבדוק אפשרות לחבר את  
. בðוסף, על סמך החלוקה הגאוגרפית של המפה הוועדה ממליצה לבדוק  6+7אזורים 

  . 2או לאזור  4לאזור   1שרות לחבר את החלק הימיðי הקטן של אזור אפ
  שאיחוד ביðיהם יפגע בייצוגיות .  9-8הוועדה מזהה כי ישðם אזורים דוגמת   -  2חלופה   .ב
הועדה מציעה בחיðה של חלופה משולבת המאפשרת ייצוג מערכתי ומחובר לצרכי    .ג

  . השטח

 
  מיתרים הועדה דðה בחלוקת אזורי בחירה במיðהל הקהילתי . 5

של   היא קבלת המלצת הדרג המקצועילאזורי בחירה במיðהל הקהילתי מיתרים   המלצת הועדה
  על חלופה א' בה קריית משה, גבעת שאול ומוצא מחולקים לחמישה אזורי בחירה. המיðהל 

  
 ושיך' ג'ראח  ואדי אלג'וז הועדה דðה בחלוקת אזורי בחירה במיðהל הקהילתי . 6

ðציגים ושיך    6ג'וז יקבלו אלמספר הðציגים כך שואדי  חלוקת המקצועית היאהמלצת הועדה  
  ðציגים מהסיבות הבאות: 3ג'ראח יקבלו  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

    המלצה זו תואמת את מספרי בעלי זכות הבחירה בשתי השכוðות בצורה טובה יותר.  .א
אחוזי הפוðים למיðהל הקהילתי משיך' ג'ראח ðמוך בכמחצית או שליש מהפוðים מואדי     . ב

ðציגים לשיך' ג'ראח בהðהלת המיðהל יכולה  3. הועדה המקצועית סוברת כי הקצאת  גוז'
   .של תושבי שכוðה זולשפר את אחוזי ההשתתפות 

  רמת שלמה הועדה דðה בחלוקת אזורי בחירה במיðהל הקהילתי  . 7
  אזורי בחירה. בחלופה זו מוצעת  4-בה המיðהל מחולק ל 3חלופה   מקצועית ממליצה עלההועדה 

    יות גבוהה יותר לחלקיה השוðים של השכוðה.ייצוג 
 

 טור- א הועדה דðה בחלוקת אזורי בחירה במיðהל הקהילתי  . 8
לייצוג מאוזן של החלק הותיק    הדרג המקצועי של המיðהל מקבלת את המלצתהועדה המקצועית 

  . והחלק החדש של השכוðה
 

  גðים הועדה דðה בחלוקת אזורי בחירה במיðהל הקהילתי . 9
רואה כי יש פער בðתוðי בעלי זכות הבחירה בין גבעת משואה לקריית מðחם. פער זה מעלה  הוועדה 

קושי בהיבט של ייצוג שווה והועדה מסמðת כי יכול להתעורר קושי בהגðה על חלופה כזו במקרה  
המלצת הועדה המקצועית היא: ככל והועדה המקומית בוחרת לאמץ אחת מחלופות   של ערר.

    .לכךא ומפורט אלה יידרש הסבר מל
  

 הועדה דðה בחלוקת אזורי בחירה במיðהל הקהילתי בוכרים .10
  , האחרות  לחלופות ביחס פðימית. חלוקה  ללא  אחד בחירה אזור  יהיה שהמיðהל  ממליצה הועדה 
 הדרג  יןשצי כפי בממסד  מכירים  איðם שערים) ומאה ישראל  (בית 3 אזור  שתושבי מכיוון

  ממילא ישקף זה באזור שיתקבל  הðציגים  ומספר ðמוך יהיה  ההצבעה  אחוז המיðהל, של המקצועי 
    בממסד. שלהם וההכרה  השותפות כמות את
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