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 מודל בחירות קהילתיות 

המינהלים   של  האחיד  בתקנון  ביטוי  לידי  באות  שהן  כפי  הקהילתי,  המינהל  ממטרות  אחת 
( "ייצוג השכונה וניהול ענייניה" כלומר, על הנהלת המינהל הקהילתי  4.1.4הקהילתיים, הינה )סעיף  

 לשקף ולייצג, עד כמה שניתן בקירוב, את מגוון האוכלוסייה בשכונה. 

במקרים בהם סבורה העירייה, כי על מנת להביא ייצוג זה לידיי ביטוי יש ליישם הליך של דיאלוג  
קהילתי הכולל מנגנון של מפגשים, החלטות בהסכמה, שיתוף והידברות; רשאית הרשות, באישור  
הוועדה למינהלים קהילתיים, להורות על הליך בחירות קהילתיות כאמור. הליך זה עשוי להביא  

המינהל  במיד שבאחריות  השונים  הציבור  רבדי  את  מיטבי  באופן  שישקף  ייצוג  יותר  רבה  ה 
 הקהילתי. 

 

 טור -מינהל קהילתי א  –נספח בחירות קהילתיות 

בהליך של בחירות קהילתיות יש להישען על הליכים סטטוטוריים על מנת לאפשר איזון בין ההליך  
 הקהילתי להליך הסטטוטורי. לפיכך:

 לתקנון זה.  9מקומית לשכונה כמפורט בסעיף  יש להקים ועדה  .1
 שיאושר ע''י הועדה המקומית.  -יש למנות מנחה לתהליך הקהילתי  .2

 

 ועדת הבחירות המקומית 

 (:9.7בנוסף לתפקידי הועדה המקומית בהליך הפורמלי המפורט בתקנון זה )סעיף 

יום    55  -מעל הועדה לאשר את ההחלטה על קיום הליך בחירות קהילתי וזאת לא יאוחר   ●
 לפני יום הבחירות. 

על הועדה להכריז על יציאה להליך קהילתי שיתקיים בשכונה ולקבוע לוח זמנים להליך   ●
 הקהילתי, תוך הישענות על לוח הזמנים הסטטוטורי הקבוע בתקנון זה. 

להגשת  ● קריטריונים  על  בהסתמך  הקהילתי  בהליך  המשתתפים  את  לאשר  הועדה  על 
 לתקנון זה ובהתאם לנכתב במודל בחירות קהילתיות זה.   6מועמדות, בהתאם לסעיף  

הפורמלי   ● ההליך  באמצעות  להנהלה  מועמדות  שהגישו  התושבים  את  לאשר  הועדה  על 
 לתקנון זה. 9.7.7בהתאם לסעיף 

ניגוד שעולה כחלק מהתהליך הקהילתי. במקרה של   ● על הועדה לתת מענה בכל עניין או 
 לתקנון זה.  3.14כמפורט בסעיף  מחלוקת, יש לפעול לפי חובת היוועצות 

 לתקנון זה.  10עררים להליך הקהילתי ניתן להגיש כמפורט בסעיף   ●

 

 השתתפות בהליך הקהילתי 

כפי   הבחירה  ומאזורי  בשכונה  מובילות  ממשפחות  נציגים  תכלול  הקהילתי  בהליך  השתתפות 
 שנקבעו ע''י ועדת הבחירות המקומית. 

 

 

 

 הגשת מועמדות 

הגשת   ● סעיף  אופן  זה,  בתקנון  הפורמלי  בהליך  כמפורט  יהיה  להליך  כל8.2המועמדות   . 
 מגיש מועמדות בהליך הפורמלי נדרש להשתתפות בהליך הקהילתי. 

ממפגש   ● היעדרות  מפגשיו.  כל  על  הקהילתי  בהליך  מלא  באופן  להשתתף  המועמדים  על 
 מחייבת אישור של הועדה המקומית. 
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 טור -אופן ההליך הקהילתי לשכונת א

התהליך יכלול מפגשים עם נציגי משפחות מובילות בשכונה, תוך התחשבות בייצוג אזורים שונים  
 בשכונה, וכן עם תושבים שהגישו מועמדות.  

 התהליך יכלול מפגשים, תוך הישענות על קווי היסוד הבאים:

 על ההנהלה הנבחרת לשקף ולייצג, עד כמה שניתן בקירוב, את מגוון האוכלוסייה בשכונה.  .1
על התהליך להתבסס על מפתח נציגים לכל ראשי משפחות / אזור גיאוגרפי בהתאם להרכב   .2

 האוכלוסייה בשכונה, שיקבע על ידי הוועדה המקומית. 

 

 ההליך הקהילתי יתנהל כדלהלן: 

בהשתתפות נציגי משפחות מובילות בשכונה )מוכתרים/ראשי    כנס התנעה:  -מפגש ראשון   ●
ישו מועמדות או מתלבטים. במהלך הכנס יינתן מידע  משפחות( וכן עם תושבים אשר הג

 אודות השכונה, פעילות המינהל הקהילתי, תפקידי ההנהלה וסמכויותיה.

 בהשתתפות תושבים אשר הגישו מועמדות לבחירות בהליך הקהילתי.   מפגש שני: ●

 בו ייבחרו המועמדים בהסכמה, בהתאם למודל בחירות קהילתיות זה.  מפגש שלישי: ●

 הועדה המקומית רשאית לקבוע מפגש קהילתי נוסף ככל שיידרש.  ●

 תוצאות התהליך:

 הסכמה על תשעת המועמדים: יכולה להתקבל בקונצנזוס או בהצבעה ברוב קולות.  ●

מקולות המשתתפים, הנציגים שנבחרו להנהלה יאושרו   70%במקרה של הסכמה ברוב של  ●
 ע''י ועדת הבחירות המקומית.

 הסכמה בבחירת המועמדים בהליך הקהילתי: במקרה של אי  ●

ההליך   ○ הפסקת  על  המקצועית  הבחירות  לועדת  להודיע  המקומית  הועדה  על 
 הקהילתי.  

נציגים   ○ של  רשימה  העירונית,  לועדה  ותמליץ  תגבש  המקצועית  הבחירות  ועדת 
מתוך המועמדים אשר לקחו חלק בהליך הקהילתי, לשמש כחברי ההנהלה במינהל  

 טור. -קהילתי א

 

 


