
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 05.05.2021פרוטוקול הוועדה המקצועית, תאריך: 

 5.9הנדון: נספח בחירות קהילתיות סעיף 

   –נוכחים 

 חני אמסלם, נציגת מינהל קהילה. 

 גלעד ויטנברג, סגן מחוז ירושלים, המחברה למתנסים. 

 קורין אברמוביץ, ממונה על המנהלים הקהילתיים. 

 מינהל קהילתי בקעה.אלעד גולדברג, מנהל 

 דן בן טל, נציג היועץ המשפטי.

 מזל נסימי, מנהלת מערך הבחירות. 

 

 מהלך הדברים 

 בתקנון העוסק בבחירות הקהילתיות  5.9הוועדה דנה בסעיף  .1

הבחירות בצורתם  מסוימים  קהילתייםמינהלים בכי הועדה  ציינה   בפתח הדברים

כפי  ,האוכלוסייה אינן עומדות במטרות המנהל הקהילתי הנוגעות לייצוג יתפורמאלה

לתקנון    4.1.4סעיף  . קהילתייםשהן באות לידי ביטוי בתקנון האחיד של המינהלים ה

"ייצוג השכונה וניהול  אחת ממטרות המינהל הוא  ם הקהילתיים קובע כיהמינהלי

ענייניה". כלומר, על הנהלת המינהל הקהילתי לשקף ולייצג, עד כמה שניתן בקירוב, את 

 מגוון האוכלוסייה העשיר בשכונה. 

  

בכך שהוא  ת הפורמאלי רוליך הבחיסטייה סבירה מהמציע ה  5.9סעיף  נקבעלאור זאת,  

ס על תבחינים ברורים מתבסת שני מעגן בתוכו חלקים משמעותיים מהתקנון, ראשית 

סה על מנת הועדה התכנמערב את הועדות המקומיות כסמכות משמעותית. שלישית ו

 .  זה סעיףלהפעיל כדאי   םבה מינהליםעל הלהמליץ  ו  5.9  סעיף  יתבחינאת  קבועל

 .  5.9בפתיחת הדיון הוצעו בוועדה ארבעה קריטריונים שעל בסיסם יופעל סעיף  

 

הועדה החליטה על ארבעה קריטריונים לבחינת הצורך וההצדקה ביחס לקיום הליך  

בחירות קהילתיות במינהל קהילתי. אין הכרח בקיום כל הקריטריונים לשם גיבוש  

 המלצה לקיומן של בחירות קהילתיות: 

בשכונות בהן אחוז    - שיעור השתתפות בתהליכי בחירות פורמליים מוסדיים .א

נראה כי בחירות כלליות אינן הכלי   15%הבחירות לראשות העיר היה נמוך מ  

 המתאים לייצוג הולם של הציבור ויש לבחור בשיטה קהילתית. 

בשכונות בהן לא ניתן להגדיר שטח גיאוגרפי מובחן בו המינהל הקהילתי נותן   .ב

מוגדרים וברורים,  נראה   שירות, דבר המונע אפשרות של חלוקה לאיזורי בחירה

כי בשכונות אלה בחירות כלליות אינן הכלי המתאים לבחירת ההנהלה ויש  

 לבחור בשיטה הקהילתית. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

בשכונות בהן ישנן אוכלוסיות מובחנות זו מזו הדורשות שירותים שונים   .ג

והתאמה תרבותית ונדרש ייצוג בהנהלה לכל אחת מהן, נראה כי בחירות כלליות  

 אים לייצוג הולם ויש לבחור בשיטה הקהילתית. אינן הכלי המת

שכונה בה הדרג המקצועי סבור כי הליך בחירות   -שיקול דעת הדרג המקצועי  .ד

 פורמלי לא יביא לידי מימוש מטרות המינהל הקהילתי והנהלת המינהל. 

הועדה ממליצה לכלול בסעיף את השכונות צור באהר ובית חנינא. הנספחים יעלו לועדה  .2

 הילתיים לאישור. מצ"ב הנספחים בהמשך. למנהלים ק

 

 

 

 

 

 

 


