
 

 

 

 41.11..2.4פרוטוקול הוועדה המקצועית, תאריך: 

 

  יחד עם חברי ההנהלה הליך בחירות במינהל קהילתי מעלה רמותהנדון: דיון בנושא 

 גלעד ויטנברג, סגן מחוז ירושלים, המחברה למתנ"סים.
 ממונה על המנהלים הקהילתיים, עיריית ירושלים.קורין אברמוביץ, 

 אלעד גולדנברג, מנהל מינהל קהילתי בקעה, החברה למתנ"סים.
 דן בן טל, נציג היועץ המשפטי, עיריית ירושלים.

 מזל נסימי, מנהלת מערך הבחירות, עיריית ירושלים.
 הפרוטוקול. תכותב – עיריית ירושליםגל בן עמי, רכזת הבחירות, 

 מעלה רמות. קהילתייו"ר הנהלת מינהל  ,שפיצריהודה 
 .מעלה רמות קהילתי מנהל מינהל ,אשר קופרשטוק

 

 :רקע

: "הדיון במעלה רמות יוחזר לועדה המקצועית לצורך 22...2מיום בהמשך להחלטת בית המשפט 
על  .2102לתקנון הבחירות  8.5מתן נימוקים". להמלצה לפיה יש לקיים בחירות על פי סעיף 

הועדה המקצועית לבחון את השאלה האם וכיצד ניתן לקיים בחירות דמוקרטיות במעלה רמות 
 בלבד באופן שייצג את אותם תושבי שכונת רמות המקבלים את שירותם מהמינהל הקהילתי.

מעלה רמות לקבל חוות של מינהל מקצועי הדרג את ההנהלת מעלה רמות והזמינה את  הועדה
 בנושא הליך הבחירות המוצע על ידם. דעתם

 

 דיון:

לפגישה הוזמנו כל חברי ההנהלה, מבניהם הגיע יו''ר ההנהלה מר יהודה שפיצר, לדבריו הוא 
 נציגי הציבור. –חברי ההנהלה  9מייצג את דעתם הרחבה של 

קהילתי מעלה רמות.  מר שפיצר מציע לבחון אפשרות לקיום בחירות דמוקרטיות במינהל
במסגרת ההמלצה מדגיש מר שפיצר כי הבחירות יהיו פתוחות לכל תושבי רמות, כל מי שיוכיח 

 את מגוריו בשכונת רמות על פי תקנון הבחירות, יוכל לבחור או להיבחר.

לתקנון  8.5בהתאם לסעיף  להנהלת המינהל הקהילתימר שפיצר נשאל והשיב שהוא עצמו נבחר 
 .הבחירות

בתשובה לשאלת הועדה המקצועית ביחס לעמדת המנהל הקהילתי מעלה רמות ביחס להחלטת 
בית המשפט ולפיה תיבחן השאלה אם וכיצד ניתן לקיים בחירות דמוקרטיות בעותרת בלבד 

נהלה בשם ההשיב יו"ר ה ,באופן שייצג את אותם תושבי שכונת רמות המקבלים שירותי העותרת
הנהלת המינהל כי הנהלת המינהל הנוכחית מבקשת בחירות ללא כל התאמה שכונתית שכן 

 "ההתאמה השכונתית" כבר התבצעה למעשה בבחירות שהתקיימו במינהל הקהילתי רמות אלון.

נוסף הדגיש מר שפיצר כי מינהל קהילתי מעלה רמות נותן שירותים לכל תושבי השכונה אשר ב
אך מרביתם המוחלטת של מקבלי השירות נמתנית  פונים אליו, ללא קשר למגזר אליו הם שייכים.

 וסייה החרדית. על האוכל

ניהם יב הועדה ציינה כי המשך התהליך הוא פגישה עם גורמים נוספים לקבלת חוות דעתם,
 .עדה למינהלים קהילתייםוסים. לאחר מכן תצא המלצה של הועדה המקצועית לו"החברה למתנ


