
 

 

 19/01/22     מינהל קהילתי גנים  פרוטוקול ועדה המקומית

 

  לאחר הערות הועדה המקצועית דיון בנושא חלוקת המנדטים  :הנדון

 

 נוכחים:

 גוברמן.גתית  דעו" –יו"ר הועדה 

 .הילית ישראל - העירייה, מ"מ יו"ר הועדה תנציג

 . אלי וייזר - נציג החברה למתנ"סים

 יאיר רייס. –נציג החברה למתנ"סים 

 נעמה כץ.   -נציגת ציבור 

 מנכ"ל המנהל הקהילתי.   -רוני סילפן   – מזכיר הועדה

 רבקה כהן. –עובדת קהילתית 

 יותם רוטפלד.  – פרויקטור בחירות 

 

 מהלך הדברים:

 . חלוקת המנדטים לפי אזורי הבחירההועדה דנה ב  .1

תישאר בעינה, למעט    (16.1ה שקדמה )שהתקבלה בישיבההחלטה    כי  קבעה פה אחדהועדה  

  . 5לאיזור   6זור יאממנדט אחד יעבור   , בהם)גבעת משואה( 6)קרית מנחם( ואיזור  5זור יא

 הדברים יראו כך: בהתאם, 

 שני מנדטים.  –גבעת משואה 

 שלושה מנדטים. –קרית מנחם 

 

ההחלטה ל   –  נימוקי  תשומת  את  הסבה  המקצועית  שהועדה  הועדה  לאחר  של  יבה 

וכיצוא בזאת לפער בין גבעת משואה    ,מנדטהשגת  מספר המצביעים הדרוש להמקומית ל

 גבעת משואה לקרית מנחם.ראוי להעביר מנדט מ  לקרית מנחם, ראתה הועדה המקומית כי

לקבל   יש  מנדט,  להשיג  זכות  מצביעים  1512בכדי  לבעלי  בהתייחס  בגבעת  ההצבעה.  , 

מנדטים. לעומת זאת, בקרית מנחם יש    2.259  המהוויםבעלי זכות הצבעה    3416משואה יש  

  1120גבעת משואה חסרים  ניתן לראות שלמנדטים.    2.88המהווים    בעלי זכות הצבעה  4355

דרושים   להן  מנחם  קרית  לעומת  מנדט  עוד  לקבל  בכדי  כן,    181מצביעים  כל  מצביעים. 

 גדול דיו ויש להעביר מנדט מגבעת משואה לקרית מנחם. החליטה הועדה כי הפער 



צבעה בהתאם לדברים שנכתבו לעיל, משתנה סדר שיריון הנשים בהתאם לאיזור הה •

סדר השיריון משתנה  בעניין שיריון נשים עומדת בעינה, אך    רוב המנדטים. ההצעה בו  

זאת לפי הסדר הבא: אחת מקרית מנחם, אחת מגבעת משואה, אחת מכלל האזורים.  

באיזור    , קריצמצמם את הפגיעה ברצון הבוחרל  כפי שנומק בפגישה הקודמת במטרה 

 הבחירה הגדול ביותר. 

 

 בהתאם:

שלוש נשים: הראשונה האשה שקיבלה את מספר הקולות  ת  ומשורינ   -לא נבחרה אף אישה .1

קרית  , על חשבון הגבר שקיבל את מספר הקולות הנמוך ביותר ב קרית מנחםהגבוה ביותר ב

, על חשבון  גבעת משואה. השניה: האשה שקיבלה את מספר הקולות הגבוה ביותר במנחם

האשה שקיבלה    . השלישית,גבעת משואההגבר שקיבל את מספר הקולות הנמוך ביותר ב

את מספר הקולות הגבוה ביותר בשאר האזורים, על חשבון הגבר שקיבל את מספר הקולות  

 הנמוך ביותר באותו האזור. 

אחת .2 אשה  חופשי  באופן  ב  -נבחרה  ונבחרה  מנחםבמידה  נוספת  קרית  אישה  תשוריין   ,

חרה  (. במידה ונב 1ואישה שלישית משאר האזורים )ע"פ ההגיון של סעיף    גבעת משואהמ

משואהב בגבעת  ישורינו  מנחם,  אחר,   קרית  באזור  ונבחרה  במידה  האזורים.  ובשאר 

 ישוריינו נשים מקרית מנחם וגבעת משואה. 

ב .3 שתיים  ונבחרו  במידה  נשים:  שתי  חופשי  באופן  מנחםנבחרו  אישה  קרית  תשוריין   ,

מ  משואהשלישית  בגבעת  ונבחרו שתיים  במידה  משואה.  אישה  גבעת  שלישית  , תשוריין 

  גבעת . במידה ונבחרו שתי נשים מאזורים אחרים, תשוריין אישה שלישית מ קרית מנחםמ

 . משואה

גם אם   -נבחרו באופן חופשי שלוש נשים, לא משנה מאיזה אזור, לא ישוריינו נשים כלל .4

 הדבר אומר שאין אישה מקריית מנחם וגבעת משואה. 

 

 

 

 יותם רוטפלד.  -  כותב הפרוטוקול

 . גוברמן גתית – יו"ר הועדה

 


