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 פרוטוקול ועדה מקומית מינהל קהילתי רמות אלון

 

 נוכחים: 

 עו"ד רבקה הלפר -יו"ר הועדה

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

 שי הופמן  –נציג החברה למתנ"סים 

 אריאל גולן.  -נציג העירייה

 מתן חייט  -נציג ציבור

 אסתי קירמאיר בקלה  -מנהלת המינהל -מזכירת הועדה

 ליאור עוזרי  -פרויקטורית הבחירות

 

 .בשיחה טלפוניתהדיון התקיים 

 

 בהליך הקהילתי רמות אלון  ההצבעהאופן : הנדון

 

את אופן קבלת ההחלטה בהתאם לנספח הקהילתי של רמות   פה אחד הוועדה המקומית מאשרת
 ת, וקובעת כי התהליך יתנהל כדלהלן:אלון שבתקנון הבחירו 

 
 :כל בוחר יצביע למס' מועמדים ע"פ מפתח המושבים לקהילה אליה משתייך. 1 

 מושבים  5עד   -ציבור כללי  •

 מושבים 3עד   -ציבור חרדי ספרדי •
 .עד מושב אחד -הנוספות ציבור הקהילות החרדיות  •

 
 .ההצבעה תעשה באמצעות סימון שמות המועמדים בטופס הצבעה. שיהיה אנונימי וממוספר. 2
 
  .במקרה שיסומנו בטופס יותר ממספר המושבים הרלוונטי, הטופס יפסל ולא יספר .3

 . לטופסניתן לסמן כל מועמד פעם אחת בלבד, אין אפשרות לתת למועמד יותר מהצבעה אחת  
 .לאחר ההצבעה יספרו הקולות. 4

לפחות מכלל מניין הקולות, יאושרו במסגרת ההליך   70%מועמדים שתהיה לגביהם הסכמה של 
 .הקהילתי

על כל מועמד, תועבר ההחלטה בנוגע לאותם מושבים לוועדה   70%ככל שלא תהיה הסכמה של  
 .יך הקהילתי, כפי שנקבע בהל שתמליץ על רשימה לועדה העירונית המקצועית

 
בנוסף למושבים הנבחרים, יקבלו הבאים בתור במניין הקולות מעמד של המועמדים הבאים  . 5

 :כנס להנהלה, על פי המפתח הבאילה
  .מושבים לציבור הכללי 3
 . מושב לציבור הקהילות הספרדיות 1
 . מושב לציבור הקהילות החרדיות האחרות 1

ת מהקולות, תעבור ההחלטה בנושא לוועדה לפחו  70%ככל שגם מועמדים אלו לא יקבלו 
 .המקצועית בעירייה

 
או יותר, ומיקומיהם   70%במידה ושני מועמדים או יותר יקבלו מניין קולות זהה, וזכו בתמיכת . 6

תבוצע הצבעה   ת הבאים אחריה,יהיו רלוונטיים לעניין ההכרעה בדבר חברות בהנהלה או במקומו
הנוכחים בתהליך בערב עצמו, רק על אותם מועמדים, לצורך דירוג  חוזרת בקרב המשתתפים 

  .מיקומם
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 .במידה ושוב יהיה מספר הקולות זהה, תעבור ההחלטה בעניין לוועדה המקצועית
 

 

 

 

 

 

 : ליאור עוזרי כותבת הפרוטוקול

 

 

 חתימת יו"ר הועדה  

 עו"ד רבקה הלפר 

 

 

 

 

 


