
על קהילתיות, 
מינהלים 

קהילתיים
ומה שבניהם



מינהל קהילתי הוא הדרך 
הירושלמית לנהל את חיי 

הקהילה והחברה בשכונה. 
המינהלים הקהילתיים 

הפזורים ברחבי ירושלים, 
משמשים כלי עירוני 
משלים לניהול העיר 

ולחיזוק הקשר בין 
העירייה לתושבים.

מינהלים 31
קהילתיים

936,400
תושבים



המינהל הקהילתי כמקדם מדיניות עירונית

מינהל קהילתיעיריית ירושלים

תושבים

קהילות

שכונה

מינהל 
חברה, 
תרבות 
וספורט

מינהל 
חינוך

מינהל 
לשירותי 

קהילה

מינהל 
תפעול

מינהל 
תכנון 

ותשתיות

מינהל 
אסטרטגיה 

וחדשנות

מינהל 
כספי



תפקידי
ההנהלה

גיבוש חזון קהילתי

סיוע לצוות המקצועי בקידום המדיניות



בחירות
תכלס

כל מה שצריך לדעת 
מעכשיו ועד יום הבחירות

מינהלים קהילתיים:
מיתרים | גנים | גילה | לב העיר

רמת שלמה | גבעה צרפתית

5 לאפריל 2022 - ד' בניסן תשפ''ב



בשבועים 
25/2הקרובים

בשבוע של ה-

13/322/324/31/45/4

לוח זמנים

כנסי 
מועמדים 
בשכונות

לאחר 
אישור 

המועמדים 
בועדת 

הבחירות 
המקומית

פרסום 
רשימת 

מועמדים 
ראשונה

פרסום 
רשימת 

מועמדים 
סופית 

פרסום נהלי 
הצבעה - 

כמות פתקים 
ומיקומי 
קלפיות

רשימות 
משקיפים

יום בחירות 
לחיילים 

יום הבחירות



מה מותר לעשות כדי להיבחר?

מה אסור לעשות כדי להיבחר?

לנהל תעמולת בחירות ביום 
הבחירות, במרחק של פחות מ-50 

מטרים ממתחמי הקלפיות

קמפיין קהילתי/ 
דיגיטלי/ פיזי

שיתופי פעולה עם חוגי בית
מתמודדים אחרים

שימוש בכלים הניתנים על 
ידי המינהל הקהילתי

להשמיץ מועמד 
אחר או את 

הצוות המקצועי 
של המינהל

לקבל תרומות מגורמים 
עסקיים, משפטיים או 

פוליטיים )מקומיים ו/או 
ארציים(

להשתמש במשרדי 
המינהל או בעובדיו 

לצורך תעמולת בחירות 
של מועמד ספציפי



משקיפים 
בקלפיות

רשימת משקיפים - יש 
להעביר לפרויקטור עד 

ה-23 למרץ

הפרויקטור יחזור למועמד 
עם שיבוץ מיקום הקלפי 

והשעות לכל משקיף

הרשימה כוללת:
שם מלא, ת.ז., טלפון ומייל, 

שעות רצויות, מיקום רצוי

תפקיד המשקיף הוא לוודא שההליך מתבצע כהלכה, הוא אינו 
רשאי לכתוב מספרי ת.ז. של בוחרים או שמות שלהם לתיעוד.



יום הבחירות

מתי?

5 באפריל - ד׳ בניסן
שעות פעילות הקלפיות: 

8:00 - 22:00

איפה?

ניתן להצביע בכל הקלפיות 
בשטח המינהל הקהילתי

מי יכול להצביע?

תושב השכונה
מעל גיל 17, ורק למועמדים 

באזור הבחירה שלו

איך?

בהצגת ת.ז. + ספח או 
לחילופין, ת.ז. + חוזה 

שכירות + תלוש ארנונה



22:00-23:00
סגירת מערכת ההצבעה

23:00
נוהל נעילת יום הבחירות והפקת תוצאות ההצבעה

23:30
הפעלת נוסחת שריון נשים ככל ויש צורך

00:00
הכנת התוצאות לפרסום

01:00
אישור תוצאות ע''י יו''ר ועדת הבחירות המקומית של כל מינהל קהילתי

01:00 - 02:00
התוצאות מתפרסמות באתר הבחירות וע''י המינהל הקהילתי

לו״ז
פרסום

תוצאות



votejlm.co.il :כל המידע מופיע גם באתר הבחירות
מידע על מועמדים | חלוקה לאזורי בחירה | קלפיות הצבעה

פרוטוקולים של ועדות מקומיות וועדה מרכזית | הסבר על מערכת ההצבעה

בהצלחה!

לכל שאלה ניתן לפנות תמיד לפרויקטור של המינהל הקהילתי שלכם.





שאלות?


