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 לב העיר  מינהל קהילתיהוועדה המקומית ב של 2ה מס' ישיב

 25.1-פ בצאוו אפליקציית , ובאמצעות 23.1-*הישיבה התקיימה בזום ב

 

בחירה, שיריון נשים, אישור תקנון בחירות ועדכונים על כנס  יאזורמפת החלטה על : נושאי הישיבה

 ופרסום חשיפה

 

 

 :  נכחו בישיבה
 

 תפקיד שם

  חברי הוועדה:  

 יו"ר  דוד הכהן 1

 ירושלים עיריית  הדר שפיגלמן  2

 חברה למתנסים יואב רוטשילד 3

 עיריית ירושלים  יובל יעקב 4

 נציגת ציבור  אפרת שוהם הילדסהיימר  5

  דרג מקצועי:  

 מזכיר יחיאל לוי  1

 פרויקטור יואב גיל  2

 מתכננת אורבנית  תמר ברגר  3

 

  . וווצאפ זום מיקום הישיבה:

 

   מהלך הישיבה:

 

אותו  ואישרו  ,  מראש  2022תקנון הבחירות לשנת  קיבלנו את    וועדהחברי ה  -  אישור תקנון הבחירות .1

  .פה אחד

הוועדה אולם,    למפת האזורים.  חלופות  3קיבלה  המקומית  הוועדה    –בחירה  יאזורמפת    נבחרה .2

את  ה פסלה  ה  3מקומית  זאת  לאור  המההצעות.  המשלבת   קומיתוועדה  רביעית  מפה  הציעה 

 . 4למפה מספר  3-ו 1אלמנטים ממפה 

 

לבחון חלופה נוספת ולהגיש לה בשנית. לאחר מכן    המליצההועדה המקצועית    4מפה  בנוסף ללכן,  

המקצועית לוועדה  לאזור    הוגשה  עברו  אוסישקין  מאזור  חלקים  בה  נוספת  הוועדה 6הצעה   .

בה זו  חלופה  על  המליצה  לאזור    צורף  המקצועית  מאוסישקין  אזור    6חלק  חשבון  כדי   4על 

הוועדה   פירטה  את הערותיה.  שהאזורים הללו יהיו דומים יותר מבחינת הרכב האוכלוסיות שלהם

 בהסבר הנ"ל:  המקצועית

 החלופה המוצעת מבקשת לשמר אזורי בחירה מובחנים:"



 בכבישים ראשיים.הגדרת אזורי בחירה על ידי תיחום  -בהיבט הגאוגרפי   . 1

האוכלוסיה   . 2 זיקה   –במאפייני  בעלי  תושבים  בתוכם  מרכזים  המתוחמים  האזורים 

 . קהילתית גבוהה יותר

הו כי  שאזור  ונוסיף  מתרשמת  באוכלוסי  6עדה  של ימאופיין  יחסית  גבוה  וריכוז  מתחלפת  ה 

 סטודנטים.

ומית בהצעת החלופה  עדה המקוועדה מקבלת את שיקול הדעת של הוובהינתן הדברים שלעיל, ה

הנ"ל והיא ממליצה על חלופה זו אל מול החלופות האחרות על אף שמבחינה מספרית קיים ייצוג  

 " .4או לחילופין ייצוג יתר של אזור  6חסר של אזור 

 

 .הערות הוועדה המקצועית ת אתכוללה,  4את מפה מס' בעקבות זאת הוועדה המקומית אישרה 

 : , בנוסף לפרטים אודות בעלי זכות ההצבעה(יםהשינויכולל הסופית שאושרה ) 4להלן מפה מס' 

 

 

 



 

 

 

 

 

   לפי חברי הוועדה: שנבחרה 4מס'  בחירה במפהל סיבותה*

איזון מספרי  - על  זכות הצבעה שימור  בעלי  רוב האזורים  של  זאת  וכפי שראוי דמוקרטית  בקרב  מלבד  . 

האומה נפרדת    ,משכנות  יחידה  היא  כי  סוכם  שונה,  גאוגרפית  אשר  מאוכלוסייה  אתגרים המורכבת  עם 

 .נפרדבחירה אחד כאזור  המצדיקים את שימורה מובדלים

ים וראוי בעל אוכלוסייה שונה ואתגרים אחרכל אזור    –  ומבנה השכונות  שמירה על אזורים גאוגרפיים-

בנפרד. העי  למשל   השוק  שייוצג  למרכז  שלו  ובאוכלוסייה  באתגריו  דומה  שונים,    –ר  לא  עסקים  בעלי 

  . במרחב מבחינת אירועים ושדרוגים התמודדויות אחרות

הם  בנוסף    שונים,וחברתיים  יוצרים הפרדה באתגרים אורבניים  אשר  צירים ראשיים  על גבולות  שמירה  -

 כך שתהיה נהירה למצביעים.  ,ברורה יותר לאזורי בחירהה חלוקה בעצם ה יתרוןמקנים 

 

שטח    ביחס לאזורים האחרים מבחינת  אזור מרכז העיר גדול  –  חלוקת אזור מרכז העיר לשנייםהרציונל ב

גאוגרפיים,   עם אתגרים  חלקים  שוניםומספר המצביעים. משום שהוא מכיל  ואשר    פרויקטים אורבניים 



יפו ברחוב  שנחצים  מצב  שיווצר  ולא  שטח  מכל  נציג  שיהיה  ראוי  גאוגרפיים  ,  סמוכים  נציגים  שני  יהיו 

 שפועלים עבור שטחים המנותקים מהם.

לא  היא  הוחלט כי    –  אזורים   9של  מפה    ציגההיה ראשונה  היו מגוונות. אופצאופציות החלוקה  יש לציין כי  

אופציה    עומד בשיוויון מספרי בין האזורים.  הוכי אינ  ,צירים ראשיים  עקרון החלוקה על פיאת    ת מבטא

 6   הכילהאופציה שלישית    .שהכיל שני אזורים שונים  5אזור    אך לא נבחרה בשלאזורים    5  חילקהשנייה  

  3ל   1שילוב בין אופציה    היה בה את פרמטר החלוקה לצירים ראשיים.שלא  א נבחרה משום  והיא ל  ,זוריםא

 שנבחרה מהסיבות שפורטו 4הוועדה המקצועית, יצרו את חלופה  המלצות בנוסף לשינויים נוספים בעקבות 

 * במסמך זה

 

נשים .3 אישרה    –  שיריון  הוועדה  4הוועדה  תחילה.  הוועדה   נשים  של  הראש  ויושב  המקצועית 

והגבוה ביותר בסבב    חריגהשיריון המספר    הערה על  המקומית החזירו את העניין לדיון בעקבות

עלול להוות פגיעה בעקרון מדי  שיריון גבוה  . הרציונל להפחית את המספר עסק בכך שבחירות זה

נשים, וזאת לאחר דיון   3לשריין    חלטהונשים,    יריוןבשועדיין לשמר תמיכה  וכדי לאזן    ,הדמוקרטי

 ף בוואצפ.נוס

 

  סה"כ. נבחרים נציגים  9נשים מתוך  3הוועדה החליטה פה אחד שיש לשריין  -כלומר 

  ממכסת  חלק  יהוו   ןבמידה ויבחרו נשים ה.  רים השוניםוכל עוד לא נבחרו נשים באיז  השיריון יבוצע               

 הנשים שתוכננה לשיריון. 

לא נבחרה  באלו מהם ש-מועמדים    2יש    בהםמהאיזורים    שובץריון תימכסת הנשים שנשארה לש              

 .שהיא

 

מתוך אתר מכון ירושלים למחקרי  ט  וציט  על ידינימקה  הוועדה  חשיבות נושא שיריון הנשים  את  

כתושבות    המינהלים"  מדיניות: שלנו  יום  היום  חיי  בניהול  חשוב  תפקיד  ממלאים  הקהילתיים 

מהתושבים הן   50%-ותושבים. מתכנון פיזי, דרך תרבות, חינוך ושירותים לגיל השלישי. מאחר ש

נשים, הרי שחשוב שנקודות המבט של נשים, הצרכים הייחודיים שלהן ויכולות ההובלה והניהול  

  רת על ידי גברת אפ  שעלהנימוק נוסף    ."גות המקומית של המינהלשלהן יבואו לידי ביטוי במנהי

הוועדה המקומית  ,שהם נשים   –חברת  ותמרוץ  החלטות  קבלת  במוקדי  לנשים  הולם  ייצוג  מתן 

 להתמודד במסגרת הבחירות למינהלים הקהילתיים. 

 

לתת שתי הסבירו כי יש  אישרו את כנסי החשיפה וחברי הוועדה    –כנס חשיפה לבחירות  אישור   .4

, במינהל  2.2-הכנסים יתקיימו ב. אחת בכנס פיסי ואחת בזום. לנכוח באירוע הזדמנויות לתושבים

 יובל יעקב ירצה על הבחירותחבר הוועדה מר  . סוכם כי  20:00בזום. שניהם בשעה    6.2- הקהילתי, וב

לצוות אופציה  ף  זאת בנוס  על המינהל.מר יחיאל לוי ירצה  מזכיר המינהל  וגברת הדר שפיגלמן,    ו/או

אחרים   במינהלים  שעובדים  נוספים  ואורחים  עירוני  להרצות  מקצועי  הצורך שיוכלו  פי   על 

 .והזמינות

להצגת  אישרה  הוועדה   .5 להגשת מועמדות.   המועמדות את הקמפיין  לתנאים  ע"פ התקנון באשר 

עד    08:00-באתר ופיסית במזכירות המינהל מ  טופס מקווןהגשת  על ידי  הגשת המועמדות תהיה  

 . 19:00ועד  16:00-בימי א', ה' ובימים ב' וד' מ 15:00



 םידיגיטלית ופיסית על ידי פלייר-  את פרסום הבחירות לתושבים בערוצים השונים  הוועדה אישרה .6

חוצות. הבחירות,    ושלטי  תאריך  בפרסום:  לדגשים  הבחירההפניה  אזורי  )כולל    תקנון+מפת 

החשיפהרחובות( כנסי  בסעיף    ,  שצויינו  התאריכים  פי  זה  4)על  להגשת (בפרוטוקול  תנאים   ,

 המועמדות.

 

 

 יואב גיל כתב את הפרוטוקול:  

 חתימת יו"ר הוועדה_________

 

 

 


