
 

 

 מודל בחירות קהילתיות 

המיðהלים   של  האחיד  בתקðון  ביטוי  לידי  באות  שהן  כפי  הקהילתי,  המיðהל  ממטרות  אחת 
(סעיף   היðה  המיðהל  4.1.4הקהילתיים,  הðהלת  על  כלומר,  עðייðיה.."  וðיהול  השכוðה  "ייצוג   (

 אחריותה בשכוðה. הקהילתי לשקף ולייצג, עד כמה שðיתן בקירוב, את מגוון האוכלוסייה שבתחום  

מגוון   ייצוג  לידי  להביא  שלא  עשוי  פורמלי,  בחירות  הליך  כי  העירייה,  סבורה  בהם  במקרים 
האוכלוסיה שבתחום אחריות המיðהל הקהילתי, יש ליישם הליך של דיאלוג קהילתי הכולל מðגðון  

למיðהל  הוועדה  באישור  הרשות,  רשאית  והידברות;  שיתוף  בהסכמה,  החלטות  מפגשים,  ים  של 
יותר   הליך זה עשוי להביא במידה רבה  כאמור.  בחירות קהילתיות  על הליך  להורות  קהילתיים, 

 ייצוג שישקף באופן מיטבי את רבדי הציבור השוðים שבאחריות המיðהל הקהילתי. 

 

ð הל קהילתי בוכרים  –ספח בחירות קהילתיותðמי 

כים סטטוטוריים על מðת לאפשר  בהליך של הסדר חילופי של בחירות קהילתיות יש להישען על הלי
 איזון בין ההליך הקהילתי להליך הסטטוטורי ולפיכך: 

 לתקðון זה.  9יש להקים ועדה מקומית למיðהל, כמפורט בסעיף  . 1
 יש למðות מðחה חיצוðי לתהליך הקהילתי שיאושר על ידי הועדה המקומית.  . 2

 

 ועדת הבחירות המקומית 

 ):9.7מלי המפורט בתקðון זה (סעיף בðוסף לתפקידי הועדה המקומית בהליך הפור 

מ ● יאוחר  לא  וזאת  המוצע  הקהילתי  התהליך  את  לאשר  הועדה  יום    55  -על  לפðי  יום 
 הבחירות. 

על הועדה להכריז על יציאה להליך קהילתי שיתקיים בשכוðה ולקבוע לוח זמðים להליך   ●
 הקהילתי, תוך הישעðות על לוח הזמðים הסטטוטורי הקבוע בתקðון זה. 

הו ● להגשת על  קריטריוðים  על  בהסתמך  הקהילתי  בהליך  המשתתפים  את  לאשר  עדה 
 לתקðון זה ובהתאם לðכתב במודל בחירות קהילתיות זה. 6בהתאם לסעיף  –מועמדות 

 לתקðון זה.  9.7.7על הועדה לאשר את התושבים שהגישו מועמדות להðהלה בהתאם לסעיף   ●
ðיגוד שעולה כח ● הועדה לתת מעðה בכל עðיין או  לק מהתהליך הקהילתי. במקרה של  על 

 לתקðון זה.  3.14מחלוקת, יש לפעול לפי חובת היוועצות כמפורט בסעיף  
 לתקðון זה.  10עררים להליך ðיתן להגיש כמפורט בסעיף  ●

 

 השתתפות בהליך הקהילתי 

מרבדי   העירייה,  ולאגפי  הקהילתי  למיðהל  מוכרים  פעילים  תכלול  הקהילתי  בהליך  השתתפות 
 האוכלוסיות שלהן המיðהל הקהילתי ðותן שירותים. 

 

 הגשת מועמדות 

. כל מגיש מועמדות בהליך  8.2אופן הגשת המועמדות להליך יהיה כמפורט בתקðון זה, סעיף   ●
 הפורמלי ðדרש להשתתפות בהליך הקהילתי ולפעול בהתאם לðקבע בðספח זה. 

מפג ● כל  על  הקהילתי  בהליך  מלא  באופן  להשתתף  המועמדים  ממפגש  על  היעדרות  שיו. 
 מחייבת אישור של הועדה המקומית. 

 
 

 אופן ההליך הקהילתי 

ðציגי קהילות שוðות המייצגות את רבדי הציבור השוðים שבאחריות   יכלול מפגשים עם  התהליך 
 המיðהל הקהילתי, אשר היðם מוכרים למיðהל הקהילתי. 
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 התהליך יכלול מפגשים, תוך הישעðות על קווי היסוד הבאים:

השוðים  ע . 1 הציבור  רבדי  את  בקירוב,  שðיתן  כמה  עד  ולייצג,  לשקף  הðבחרת  ההðהלה  ל 
 שבאחריות המיðהל הקהילתי.

האוכלוסיה   . 2 להרכב  בהתאם  קהילה  לכל  ðציגים  מפתח  על  להתבסס  הðבחרת  ההðהלה  על 
 שבאחריות המיðהל הקהילתי. 

 

 ההליך הקהילתי יתðהל כדלהלן: 

בהשתתפות ðציגים מרכזיים מהקהילות השוðות המייצגות את   כðס התðעה:  -מפגש ראשון   ●
בחירות   במודל  לðכתב  בהתאם  הקהילתי,  המיðהל  שבאחריות  השוðים  הציבור  רבדי 
קהילתיות זה. במהלך הכðס ייðתן מידע מורחב אודות השכוðה, פעילות המיðהל הקהילתי,  

 זכרו לעיל.  וכן יובהרו קווי היסוד לתהליך שהו תפקידי ההðהלה וסמכויותיה

 מפגש שðי: בהשתתפות התושבים אשר הגישו מועמדות לבחירות בהליך הקהילתי.   ●

מפגש שלישי: בו ייבחרו המועמדים בהסכמה, בהתאם למודל בחירות קהילתיות זה ולקווי   ●
 היסוד כפי שðקבעו לעייל. 

 הועדה המקומית רשאית לקבוע מפגש קהילתי ðוסף ככל שיידרש.  ●

 

 תוצאות התהליך:

 מה על תשעת המועמדים: יכולה להתקבל בקוðצðזוס או בהצבעה ברוב קולות. הסכ ●

מקולות המשתתפים, הðציגים שðבחרו להðהלה יאושרו   70%במקרה של הסכמה ברוב של  ●
 ע''י ועדת הבחירות המקומית.

 במקרה של אי הסכמה בבחירת המועמדים בהליך הקהילתי:  ●

המק ○ הבחירות  לועדת  להודיע  המקומית  הועדה  ההליך  על  הפסקת  על  צועית 
 הקהילתי.  

ועדת הבחירות המקצועית תגבש ותמליץ לועדה למיðהלים הקהילתיים העירוðית   ○
בהליך   חלק  לקחו  אשר  המועמדים  מתוך  ðציגים  של  רשימה  שתאשר  זו  והיא 

 הקהילתי, לשמש כחברי ההðהלה במיðהל קהילתי.  

 


