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 פרוטוקול ועדה מקומית מינהל קהילתי רמות אלון
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 אסתי קירמאיר בקלה -מנהלת המינהל -מזכירת הועדה
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 חסר: 

 מתן חייט -נציג ציבור

 הדיון התקיים בזום.

 

 : בחינת ערר להליך הבחירות הקהילתי ברמות אלוןהנדון

  

 תקציר הערר:

בתקנון  9.5לועדה המקומית הוגש ערר שבו נטען כי הליך הבחירות הקהילתי, כפי שנקבע בסעיף 

חוקי ואף פוגע ביסודות הדמוקרטיה ובשיוויון שאינו הבחירות למינהלים קהילתיים נקבע באופן 

 בין התושבים. 

 

 החלטת הועדה: 

הועדה המקומית קיבלה את הערר וביצעה בדיקה מקיפה על אופן ביצוע הליך הבחירות 

במינהל הקהילתי רמות אלון. מהבדיקה עולה שההליך התקיים באופן סדור  9.5הקהילתי, סעיף 

 הן ע"י ועדת הבחירות המקצועית והן ע"י הועדה העירונית.ובהתאם לתקנון הבחירות, 

לשם הבהרה יצוין כי התקנון האחיד של המינהל הקהילתי הוא זה המובא לאישור משרד הפנים 

ורשם העמותות. וכי התקנון האחיד של המינהל הקהילתי רמות אלון קיבל את האישורים 

 הנדרשים.

רשם העמותות שכן אין הם תקנוני הפעלה של עמותת תקנוני הבחירות לא הובאו מעולם לאישור 

המינהל הקהילתי, אלא תקנונים פרוצדורליים המסדירים את מהלך הבחירות ולכן אין צורך 

להגיש אותם לאישור ממלכתי. לפיכך, לגבי תקנון הבחירות, די באישור העירייה באמצעות הועדה 

 ם אלה, כאמור, ניתנו כדין.למינהלים קהילתיים ואישור המינהל הקהילתי. אישורי
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היא זו  9.5ועדת הבחירות המקומית סבורה כי החלטת העירייה לקיום הליך בחירות לפי סעיף 

שתביא לייצוג מגוון התושבים בשכונה. זאת בהתאם לפרוטוקול הועדה המקצועית שפורסם 

אוגרפי מובחן בו בשכונות בהן לא ניתן להגדיר שטח גיב כי "5שקבע בסעיף  5.5..9.9בתאריך 

המינהל הקהילתי נותן שירות, דבר המונע אפשרות של חלוקה לאיזורי בחירה מוגדרים וברורים, 

נראה כי בשכונות אלה בחירות כלליות אינן הכלי המתאים לבחירת ההנהלה ויש לבחור שיטה 

כמו כן, השתתפות בתהליך הקהילתי תכלול פעילים מוכרים למינהל הקהילתי  קהילתית".

 בשנתיים האחרונות מרבדי האוכלוסייה השונים להם נותן המינהל הקהילתי שירותים.

 

( כפי 9.5על כן, הועדה המקומית סברה שיש לדחות את הערר ולהותיר את ההליך הקהילתי )סעיף 

 . חברי הועדה הצביעו פה אחד בהחלטה זו...5..5.5.שאושר בפרוטוקול מיום 

 

 : ליאור עוזריכותבת הפרוטוקול

 

 חתימת  יו"ר הועדה:                                                                                    

 עו"ד רבקה הלפר     

 

 

 

 


