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21.01.2022 

 

 לכל המעוניין 

 

 01.202220.מיום מישיבת ועדת הבחירות המקומית של א טור , ' 2פרוטוקול מס הנדון: 

 

 : בזום נוכחים

 ,   עיריית ירושלים -נועם בן נון 

 נציג ציבור ,  –מוחמד אדראבה 

 , נציג החברה למתנסים –חאלד אבו כף  

 נהל קהילתי , ימנהלת מ בותינה עתאמנה 

 פרויקטור –מוחמד אגבאריה 

 : אישור טילפוני

 עיריית ירושלים  –אוסמה גנאים 

 

 אישור תקנון הבחירות :  .1

 מאושר פה אחד 1.1

 

 ומספר נבחרים מכל אזור : הבחירה לאזוריהמלצת הועדה על חלוקה   .2

על פי הנתונים שקבלה הועדה מאגף תכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים , במרחב א.טור  2.1

 ומעלה בשכונות א.טור( . 17בעלי זכות הצבעה )מגיל  7785מתגוררים 

 

נציגים    3נציגים ו    6אזורים )עם אזור גרעין הכפר והאזור הוותיק    2.   אחת  הוצג חלופה 2.2.1

 נבחרה בפה אחד.ל שלושת השכונות החדשות( וחלופה זו 

 נימוק הבחירה:  

בתקנון הבחירות הקובע כי בין תפקדים המרכזיים של ההנהלה   4.1בהתאם לסעיף   2.2.2

הקובע כי "המינהל הקהילתי   5.2האנטרסים השכונתיים והקהלתיים... "ולסעיף  "ייצוג  

הבאים: א. גודל גאוגרפי ב. מספר בעלי זכות   יחולק לאזורים... על פי הקריטקיונים 
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אשר מחלקת השכונה לשני אזורים   מפה אחתבחירה ג. הרכב האוכלוסיה... "נבחרה 

 .שונים".

 

 האזורים :  מפת  2.2.3

נציגים לייצוג החמולות   6שריון      שכונות החמולות הוותיקות "מקרויות" :  -  1אזור מס'   

. האזורים כוללים מרכז השכונה הצפוף    1מס  כולל נשים באזורים המצוינים במפה תחת  

נציגים  מחמולה הגדולה ביותר של    2ואת הציר המרכזי והמסחרי של השכונה , שריון  

, אבו סביתאן, חאבו אל הווא  מתוך לקחת בחשבון ה מולת  המרכזיות כגון אבו גנאם 

   יאד .אסיו

נציגים  לייצוג התת שכונות באזורים    3שריון     שכונות תושבים חדשים :  -  2אזור מס'   

בתת שכונות  של הסוואנה , שייאח וחלית אל עין )בשל   ,  2המצוינים במפה  תחת המספר  

המרקם החברתי המיוחד של שלושת השכונות שבורם תושבים שלא משתייכים לחמולות 

   המקוריות(.

 

 : שריון נשים

נשים מכלל  2א שריון נשים והוחלט ייצוג של בחנה הועדה נוש  2.2.1 לאמורבהתאם     2.2.4

 האזורים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב הפרוטוקול :  

 פרויקטור מוחמד אגבאריה 

 

   


