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  פרוטוקול ועדה מקומית מיðהל קהילתי רמות אלון

 

  ðוכחים: 

 עו"ד רבקה הלפר -יו"ר הועדה

  אורלי בן אהרון  -מ"מ יו"ר הועדה -ðציגת העירייה 

 שי הופמן  –ðציג החברה למתð"סים 

  מתן חייט  -ðציג ציבור

  בקלה  אסתי קירמאיר  -מðהלת המיðהל -מזכירת הועדה

  ליאור עוזרי  -פרויקטורית הבחירות

  

  חסר:

  אריאל גולן.  - ðציג העירייה

  הדיון התקיים בזום.

  

  

  : דיון בעררים והיעדרויות מההליך הקהילתי הðדון

  

 :דיון בעררים  

קיבלה מספר עררים שמתוכם עולים    אלוןועדת הבחירות המקומית של מיðהל קהילתי רמות 

  הðושאים הבאים: 

 הליך הבחירות הקהילתי  . 1

 קריטריוðים לפעיל מוכר למיðהל הקהילתי  . 2

 מפגשי הליך הבחירות הקהילתי  . 3

 תפקיד ועדת הבחירות המקומית  . 4

 

 הועדה מתייחסת לעררים לגופו של עðיין להלן: 

 

 קהילתי רמות אלון הליך בחירות קהילתיות במיðהל

מתבצע בהתאם לðספח בחירות קהילתיות שאושר ע''י הועדה למיðהלים קהילתיים. ההחלטה על  

יציאה להליך בחירות קהילתיות במקום הליך בחירות פורמלי ðקבעה במטרה לתת ייצוג  

 לאוכלוסיות המיעוט בשכוðת רמות. 

 

טו לצאת להליך בחירות הועדה המקצועית פירטה בðספח בחירות קהילתיות למה החלי 

 קהילתיות: 
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"במקרים בהם סבורה העירייה, כי הליך בחירות פורמלי, עשוי שלא להביא לידי ייצוג מגוון  

האוכלוסיה שבתחום אחריות המיðהל הקהילתי, יש ליישם הליך של דיאלוג קהילתי הכולל מðגðון  

ור הוועדה למיðהלים  של מפגשים, החלטות בהסכמה, שיתוף והידברות; רשאית הרשות, באיש

קהילתיים, להורות על הליך בחירות קהילתיות כאמור. הליך זה עשוי להביא במידה רבה יותר  

 ייצוג שישקף באופן מיטבי את רבדי הציבור השוðים שבאחריות המיðהל הקהילתי." 

 

היות ושכוðת רמות היðה השכוðה היחידה בעיר בה פועלים שðי מðהלים קהילתיים הðותðים  

ותים לאותו תא שטח, ולאור מגוון האוכלוסייה בשכוðה, קבעה ועדת הבחירות העירוðית כי  שיר

הליך בחירות פורמאלי לא יביא לייצוג של כלל תושבי השכוðה וזאת בðיגוד להðחיית תקðון  

לפיו אחת ממטרות המיðהל הוא "ייצוג השכוðה   3.1.4,וסעיף   4.1.4המðהלים הקהילתיים, סעיף 

ðיה בין בתחומי השכוðה ובין בתוככי העיר ירושלים וזאת על רבדיה השוðים של וðיהול עðיי

 השכוðה".  

 

בðושא קביעת הליך בחירות קהילתי במיðהל רמות אלון, הועדה התייחסה לðושא בהרחבה  

, עוד תציין הועדה כי מפתח הðציגים ðקבע בטרם סגירת הגשת 14/2/22בפרוטוקול מיום 

  המועמדות. 

 

 

 למיðהל הקהילתי פעיל מוכר

מיðהלים וכרת להועדה מצייðת כי הגדרת 'פעיל מוכר למיðהל הקהילתי' היא הגדרה שמ

הקהילתיים בירושלים, ובהתאם אליהם ðקבע המיפוי של האוכלוסיות שלהן המיðהל הקהילתי  

ðותן שירותים. הקריטריוðים פורסמו עבור חברי הועדה המקומית בבואם לאשר המועמדים כחלק  

ת החומרים לאישור מועמדותם של המגישים להליך הקהילתי. מטרת הסעיף היא להביא  מהצג

יהיו ðציגים פעילים המוכרים למיðהל הקהילתי בהתאם לðקבע בðספח  לכך שבהðהלת המיðהל 

 לתקðון הבחירות.  5.9בחירות קהילתיות, ובהתאם לסעיף  

 

להלן מספר דוגמאות 'לפעיל מוכר למיðהל': חבר באחת מוועדות המיðהל, השתתף בקורס 

פעילים, לקח חלק בשיתוף ציבור של המיðהל, פעיל בתחום הקיימות במיðהל, חבר בקהילה  

שאיתה עובד המיðהל הקהילתי, השתתף פעילות בקהילה, התקשרות ישירה או עקיפה עם  

  המיðהל הקהילתי. 

  

ויין כי מעררים אשר הציגו שוב את פועלם ומוכרותם בשכוðה, ðבדקו פעם ðוספת על  בסעיף זה יצ

ידי הדרג המקצועי במיðהל והם איðם עומדים בקריטריוðים המוצגים לעיל ושהוצגו גם 

 .22/2/22בפרוטוקול מתאריך 

 

לאותן    לעðיין מיפוי האוכלוסייה שלה המיðהל הקהילתי ðותן שירותים, יובהר כי המיפוי מתייחס

אוכלוסיות יעד שהמיðהל הקהילתי עובד איתן, במקרה זה מדובר באחוז תושבים שאיðו מקבל  

 שירותים מהמיðהל הקהילתי מעלה רמות. 
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 מפגשי ההליך הקהילתי 

במסגרת העררים עלו מספר שאלות בעðיין הגדרת מיהו חרדי ומיהו כללי, בעðיין מי בוחר את  

ויין כי ðושאים אלו ðקבעים במפגשי ההליך הקהילתי וכל  יצ  -חברי ההðהלה שהגישו מועמדות 

 משתתף קובע את השיוך שלו בהתאם להגדרתו שלו בין כללי לחרדי. 

 

 תפקיד ועדת הבחירות המקומית

ליווי ההליך הקהילתי, הבהרות ככל ויש, קביעת קווי יסוד וכו', מתבצעים ע''י ועדת הבחירות  

''הועדה מוסמכת להכריע בכל עðיין הקשור      9.7.1 -ף המקומית, כמפורט בתקðון הבחירות סעי

לבחירות על פי תקðון זה וגם כל עðיין שלא הוסדר בתקðון זה. במידת האפשר תכריע הוועדה  

 בעðיין כאמור תוך התאמה עם עקרוðות דיðי הבחירות לרשויות המקומיות בישראל. '' 

 

 וכן בðספח בחירות קהילתיות רמות אלון: 

הועדה לתת מעðה בכל עðיין או ðיגוד שעולה כחלק מהתהליך הקהילתי. במקרה של מחלוקת,  ''על 

 לתקðון זה.''   3.14יש לפעול לפי חובת היוועצות כמפורט בסעיף  

 

  קביעת מðגðון בחירות חלופי למðגון הבחירות הפורמלי 

  המערר התייחס לקביעת בית המשפט בסבב א' של הבחירות בעðיין ייצוג הולם. 

ð  מחקה. בית המשפטð ציין כי, בית המשפט במסגרת העתירה שהוגשה לא קבע דבר שכן העתירה

העיר כי ההחלטה על מðגðון לקביעת ייצוג הולם, צריך שתעשה באמצעות תיקון תקðון הבחירות  

באופן מפורש ע''י ועדת הבחירות העירוðית, והליך בסבב בחירות זה ובסבב הבחירות הקודם  

  מירת בית המשפט בפסק הדין. ðעשה בהתאם לא

בתקðון    5.9כלומר ועדת הבחירות העירוðית היא זאת שאישרה את מðגðון הבחירות לפי סעיף 

 הבחירות. 

 

  החלטת הועדה:

  דחייה של כל העררים פה אחד.

  

  

  י בהליך הקהילתיðיין היעדרויות מהמפגש השðדיון בע  

מיום פרסום התאריכים למפגשים הקהילתיים  מועמדים אשר הצהירו שישה הוצגו לחברי הועדה 

כי יאלצו להיעדר מהמפגש השðי בהליך הבחירות הקהילתי, שלמעשה מדובר ביום קבלת  

ההחלטות. לכל חמשת המועמדים ישðן סיבות אישיות המצדיקות את ההיעדרות. יש לציין כי הם  

בוחר ומבקשים שלא  ðהל אלא רק בגוף היהמ  עמדות כדי להיות בהðהלתאיðם רוצים להגיש מו 

  תישלל להם זכות ההצבעה מפאת ההיעדרות. 

  

  החלטת הועדה:

שששת , ומאחר התאריכים שðקבעו מאחר שזמן פרסום תאריכי ההליכים הוגשו שבוע לפðי 

, ומאחר  המועמדים הצהירו על היעדרותם עם פרסום התאריכים, כלומר עוד לפðי הכיðוס הראשון

ממש  ל בלבד. הועדה תאפשר למועמדים אלו המðהל  כמועמדים להðהלתיðם מציגים את עצמם שא
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, ל' באדר א', בין השעות  3/3/22במסגרת זמן קצובה בבוקר יום חמישי,   את זכות הבחירה שלהם

  . הצבעתם תישמר בכספת המיðהל עד לרגע ספירת הקולות. 08:00-12:00

  

  

  

  

  : ליאור עוזרי כותבת הפרוטוקול

  

  

  חתימת יו"ר הועדה  

  עו"ד רבקה הלפר 

  

 

  

  


