
 16/01/22     פרוטוקול ועדה המקומית מינהל קהילתי גנים 

 

   הנדון: אישור בחירת אזורי הצבעה, חלוקה למנדטים ושריון נשים 

 

 נוכחים:

 עו"ד גתית גוברמן  –יו"ר הועדה 

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

 אלי וייזר.  -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:

 הועדה דנה בבחירת אזורי הצבעה. .1

 .(ההצעה. )להלן: 1הועדה אישרה פה אחד את הצעה מספר 

 נימוקי ההחלטה:

וקרית מנחם, מהווים אזורים מובחנים מבחינה  עיר גנים א', עיר גנים ב', גבעת משואה   .1

 גאוגרפית ודמוגרפית. 

 נעשה ניסיון לייצר אזורים קרובים מבחינת בעלי זכות הצבעה.  .2

קיים אינטרס לשמירה על רחובות הנורית וקוסטה ריקה כאזורים נפרדים בכדי לתת  .3

האת מהקהילה  תושבים  של  גבוה  ריכוז  בעל  הנורית  רחוב  לאוכלוסיות.  יופית  ייצוג 

 ובקוסטה ריקה, ריכוז גבוה של משפחות צעירות. 

חובר לעיר גנים א' בשל תכנונים עתידיים למעברים לפארק  11-21רחוב קוסטה ריקה  .4

מספר  את  יגדיל  החיבור  כי  ויתכן  האזורים  בין  לחבר  הוא  הרצון  האסבסטונים. 

 המצביעים מהאיזור. 

 כב האוכלוסייה ואופי הבנייה. רחוב האביבית מצורף לעיר גנים ב' בשל הדמיון בהר .5

 

 

 



 

 הועדה דנה בחלוקת המנדטים. .2

 הועדה אישרה פה אחד: 

 1   – 1אזור  .1

   1   – 2אזור  .2

 1   – 3אזור  .3

 1   – 4אזור  .4

 2  - 5אזור  .5

 3 – 6אזור  .6

נימוקי ההחלטה הם :  גבעת משואה היא שכונה נפרדת מעיר גנים וקרית מנחם. מבחינת  

מספר הנציגים לעיר גנים וקרית מנחם מחד ולגבעת משואה  מספר נציגים, החלוקה בין סך  

מאידך, הינה סבירה. היות ויש אינטרס יצוגי לחלוקה הפנימית בתוך עיר גנים וקרית מנחם  

והיות וחלק מהאזורים בחלוקה הפנימית מביאים לכך שאין "נציג מלא" מבחינת מספר  

קצת פחות מחלקה ביחס    התושבים, יוצא שקרית מנחם מקבלת בחלוקה הפנימית הזאת

 למספר התושבים. 

 

 הועדה דנה בשיריון נשים.  .3

 הועדה אישרה פה אחד :

אחת   משואה,  מגבעת  אחת  הבא:  והסדר  המפתח  ע"פ  נשים  שלוש  היותר  לכל  ישורינו 

תשורין   לא  מסוים,  מאזור  אישה  ושורינה  במידה  האזורים.  מכלל  אחת  מנחם,  מקרית 

 בנוסף, אישה משוריינת תכנס רק על חשבון גבר מאותו אזור.אישה נוספת מאותו אזור. 

 נימוקי ההחלטה:  

הסידור נוצר כך מאחר שהפגיעה ברצון הבוחר בגבעת משואה היא הקטנה ביותר )שלושה  

נציגים(, לאחר מכן בקרית מנחם )שני נציגים(, והגדולה ביותר בשאר האזורים בהם נציג/ה  

ושורינה אישה מאזו במידה  נוספת מאותו האזור.  אחד/ת.  אישה  לא תשוריין  ר מסוים, 

 ובנוסף, אישה משוריינת תכנס רק על חשבון גבר מאותו אזור.

  ראו מקרים אפשריים בנספחים. ●

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יותם רוטפלד.  -  כותב הפרוטוקול

 גתית גוברמן.  – יו"ר הועדה

 נספחים ותוספות 

 ההצעה: 

 מס נציגים  רחובות אזור
חלמית, הכלנית, הכרכום, הלילך,  עיר גנים א' – 1 אזור

 הסחלב, הצלף, השלכת, מאיר גרוסמן. 
 .11-21קוסטה ריקה בנינים 

1 

אביבית, הסביון, הסיפן, הרפובליקה  עיר גנים ב' – 2אזור 
 הדומיניקנית. 

1 

 1 קוסטה ריקה ואליעזר שילוני  קוסטה ריקה  – 3אזור 
 1 הנורית הנורית – 4אזור 

איסלנד דהומיי לכל אורכו, החרצית,   קרית מנחם – 5אזור 
הנרייטה סולד, מקסיקו לכל אורכו,  

 ניקרגואה, פנמה, קולומביה. 

2 

אברהם חסידוף, אל סלבדור, אריה   גבעת משואה –6אזור 
דולצ'ין, נווייז, גרטרוד קראוס, קוליץ, 
האחות זלמה, הרב שמואל נתן, יהושע 

רונן, יצחק   ביצור, יוסף אבידר, יורם
שלו, לאה פורת, מיס לנדאו, מנשה  

 נחמיה, צור יעקב. 

3 

 

 מקרים אפשריים בהתאם לשריון נשים: 

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

בגבעת   ביותר  הנמוך  הגבר שקיבל את מספר הקולות  על חשבון  בגבעת משואה,  משואה. ביותר 

השניה: האשה שקיבלה את מספר הקולות הגבוה ביותר בקרית מנחם, על חשבון הגבר שקיבל את  

מספר הקולות הנמוך ביותר בקרית מנחם. השלישית, האשה שקיבלה את מספר הקולות הגבוה  

 ביותר בשאר האזורים, על חשבון הגבר שקיבל את מספר הקולות הנמוך ביותר באותו האזור. 

באופ .2 אחתנבחרה  אשה  חופשי  מקרית    -ן  נוספת  אישה  תשוריין  משואה,  בגבעת  ונבחרה  במידה 

של סעיף   ההגיון  )ע"פ  האזורים  ואישה שלישית משאר  ונבחרה בקרית מנחם, 1מנחם  במידה   .)



ישורינו בגבעת משואה ובשאר האזורים. במידה ונבחרה באזור אחר, ישוריינו נשים מקרית מנחם 

 וגבעת משואה. 

שלישית נבחרו   .3 אישה  תשוריין  משואה,  בגבעת  שתיים  ונבחרו  במידה  נשים:  שתי  חופשי  באופן 

מקרית מנחם. במידה ונבחרו שתיים בקרית מנחם, תשוריין אישה שלישית מגבעת משואה. במידה 

 ונבחרו שתי נשים מאזורים אחרים, תשוריין אישה שלישית מגבעת משואה. 

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

 שאין אישה מקריית מנחם וגבעת משואה.

  

  

 

 

 


