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 הישיבה התקיימה באמצעות הזום.

 

 מהלך הדיון:

 איזורי בחירה:

 

אגף תכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים, בלה מיהנתונים שקהוועדה הציגה בפני הוועדה את  רכזתמ

 .צבעהה בעלי זכות 7,921 ישנם הגבעה הצרפתית והסביבה במינהל הקהילתימהם עלה כי 

הסטודנטים המתגוררים בכפר הסטודנטים  אינו כולל אתאך סטודנטים,  145כולל  נתון זה

הסטודנטים  מדיקנטעפ"י נתונים שנמסרו ) סטודנטים בעלי זכות הצבעה 2,200 -כ שבשכונה, 

 אוניברסיטה העברית(.ב

 

 בעלי זכות הצבעה.  9,976במינהל קהילתי הגבעה הצרפתית והסביבה ך הכול, ס

 

 :אזורי בחירה 7-ל וחולק שכונות המינהל הקהילתי מסגרתהב הוצגה חלופה א'בפני הוועדה 

 3  כאזורי בחירה חולקו ולכן  בעלי אופי שכונתי הומוגנימובהקים אזורים

גבעת המבתר,  – 2רמת אשכול, אזור  – 1: אזור לכל אזור 1עם נציג  אינדיבידואליים

 ; כפר הסטודנטים – 4אזור 

  דרומה  – 3אזור : גיאוגרפיתלפי הרכב אוכלוסייה ולפי חלוקה שאר האזורים חולקו

מערב  – 7, אזור צפון הגבעה – 6מזרחה מרחוב ההגנה, אזור  -5, אזור מרחוב ההגנה

 בוחרים לנציג. 1000-נציגים לכל אזור לפי מפתח של כ 2עם  6-ו 5כאשר אזור  .הגבעה

 



 

  משמעותית המהווה חלק בלתי נפרד מהאופי  אוכלוסייהכפר הסטודנטים. : 4אזור

השכונתי. יחד עם זאת, מדובר בתושבים שרובם ארעיים ומתחלפים כל מספר שנים. לכן, 

למרות  1בוחרים, ויקבל רק נציג  1000הוחרג כפר הסטודנטים ממפתח של נציג לכל 

 בוחרים.  2,200מספר בעלי זכות בחירה של 

         

 *ללא הסטודנטים שהוחרגו

 שנים(.  10 -חלוקה שנקבעה בבחירות הקודמות )לפני כהאותה  – ופה ב'הוצגה חלבפני הוועדה 

 :חלוקה גיאוגרפית רוחביתהחלוקה הינה 

  עם נציג אחדחוץ מאזור הסטודנטים בכל אזור בגבעה הצרפתית, נציגים  2חלוקה של 

  אזור  נציג לכל –גבעת המבתר ורמת אשכול מזרח. 

 

 

 *ללא הסטודנטים שהוחרגו

 

 4לאחר שהתקיים דיון משמעותי בוועדה, הצביעו חברי הוועדה בעד חלופה א' ברוב קולות של 

הנימוקים בעד חלופה זו היו הצורך בחלוקה שתאפשר ייצוג מספרי ראוי בעד, וחבר אחד מתנגד. 

 בהתאם למספר הבוחרים ומספר הנציגים, וכן חלוקה שתאפשר ייצוג ראוי לכל חלקי השכונה. 

חלק ו 3אזור הסטודנטים עם אזור חלק מהציע לחבר את  הוועדה אשר התנגד לחלופות א' וב',חבר 

, כך ולהעביר את מנדט נציג הסטודנטים לגבעת המבתר ולרמת אשכוללפי חלופה א',  5עם אזור 

כאמור, הצעתו זו לא התקבלה על ידי חברי  כמוצע בחלופה א'. 2שיקבלו שלושה נציגים במקום 

 הוועדה. 



 
 

 

יצוין כי לוועדה הועבר טרם קיום הדיון מכתבו של עו"ד טוקר, המייצג שני נציגי ציבור במינהל 

במסגרתה של הפנייה, התבקשה הוועדה להורות על שינוי איזון הקהילתי הגבעה הצרפתית. 

ם לשכונות גבעת המבתר רמת אשכול, נציגי 3 –נציגים לגבעה הצרפתית, ו  6הנציגים באופן שיהיו 

סטודנטים הייעודי. במסגרת הדיון בוועדה, נידונה גם הפנייה האמורה אך בשל את נציג ה וכן לבטל

לא מצאה לנכון להיענות לפניה )וזאת הנימוקים שפורטו בהרחבה לבחירה בחלופה א', הוועדה 

כאמור, בין היתר בשל הצורך במתן ייצוג לכלל השכונות, יצירת מפתח מספרי שיוויוני, וכן הצורך 

על אף  שביחס אליהם יינתן נציג אחדהגם  –במתן ייצוג גם לסטודנטים בשל מעורבותם בשכונה 

 מספרם הכפול באוכלוסייה(. 

 שיריון נשים:

הוועדה דנה בסוגיית הצורך בשילוב נשים ובשיריון מקומות ייעודיים לנשים בהנהלת המינהל. בתוך 

מקומות  3של יו"ר הוועדה לשריין הצעתה  –הצעות לשיריון נשים; האחת  2כך, בגדרי הדיון הועלו 

לתקנון הבחירות, ושתי  5.4.2בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף לנשים, כך שהאישה הראשונה תשוריין 

ככל שלא נבחרה אישה לאיזורים אלו. הצעה נוספת  ,6 –ו  5הנשים הנוספות ישוריינו באיזורים 

ובמידה  ,6 –ו  5מקומות לנשים, באיזורים  2שעלתה הינה הצעה של חברת הוועדה לפיה ישוריינו 

 שלא נבחרה אישה לאיזורים אלה. 

יצוין כי הייתה הסכמה כללית בוועדה לפי המנגנונים יופעלו אך ורק ככל שלא תיבחרנה נשים, ועד 

 למקסימום המכסה המקסימלית שתיקבע. 

 2בעד( לבחור בחלופה לפיה ישוריינו  4וב קולות )החליטה ברלאחר דיון מעמיק בסוגייה, הוועדה 

 ורים אלה. אישה לאיז ובמידה שלא נבחרה 6-ו  5מקומות לנשים באיזורים 

בשולי הדברים, אך לא בשל פחיתות חשיבותם נציין כי יממה לאחר הדיון בוועדה, הודיע חבר 

ומבקש לקיום דיון בוועדה. יו"ר הוועדה  הוועדה כי הוא חוזר בו מהצבעתו בעד שיריון הנשים,

ההחלטה  –סברה שאין צורך בקיום דיון נוסף שעה שהתקיים דיון מעמיק וממצה בסוגייה, וממילא 

 בעד(.  3בעינה עומדת גם לאחר ביטול הצבעתו )

 

                                                        ___________________________ 

 יו"ר הועדהעו"ד נטלי מופסיק,                                                                                     
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