
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 70.70.0700תאריך:  ,המקצועיתפרוטוקול הוועדה 

 נעשתה בזום.הפגישה 

 

 הליך קהילתי ברמות אלוןהנדון: דיון בנושא 

  

 יו"ר הועדה. ראשת מינהל תרבות ספורט ופנאי, עיריית ירושלים.אריאלה רג'ואן, 

 סים."ויטנברג, סגן מחוז ירושלים, המחברה למתנגלעד 

 ., עיריית ירושליםקורין אברמוביץ, ממונה על המנהלים הקהילתיים

 ., החברה למתנ"סיםאלעד גולדנברג, מנהל מינהל קהילתי בקעה

 ., עיריית ירושליםדן בן טל, נציג היועץ המשפטי

 ., עיריית ירושליםמזל נסימי, מנהלת מערך הבחירות

 כותב הפרוטוקול. – עיריית ירושלים, הרוש, רכז ועדות הבחירותיובל 

 

 מהלך הדברים:

 הועדה דנה בהליך הקהילתי ברמות אלון

 .רמות אלוןבהקהילתי הבחירות הליך  בו נמצאהנוכחי  סטטוסחברי הועדה עודכנו ב .א

 :הקהילתיות הבחירות רקע להליך

קהילתיים למועצת העיר לאשר את  המליצה הועדה למינהלים 0700..07.7. בתאריך 0

לתקנון  9.5נספח "מודל בחירות קהילתיות" למינהל קהילתי רמות אלון על פי סעיף 

הבחירות למינהלים קהילתיים. הועדה למינהלים קהילתיים סברה בהמלצתה כי הליך 

ביא על מנת לה 9.5בחירות פורמאלי אינו מתאים לשכונת רמות ויש להפעיל את סעיף 

מגוון התושבים בשכונה. זאת בהתאם לפרוטוקול הועדה המקצועית שפורסם  לייצוג

ב כי "בשכונות בהן לא ניתן להגדיר שטח גיאוגרפי 9שקבע בסעיף  .9.9.070בתאריך 

מובחן בו המינהל הקהילתי נותן שירות, דבר המונע אפשרות של חלוקה לאיזורי בחירה 

ות כלליות אינן הכלי המתאים לבחירת נראה כי בשכונות אלה בחירם, מוגדרים וברורי

את  מועצת העיראישרה  0700..00.7בתאריך ההנהלה ויש לבחור שיטה קהילתית". 

 הנספח הנ"ל על פי המלצת הועדה למינהלים קהילתיים.

 

ההליך רמות אלון מינהל קהילתי של  (0)נספח  נספח "מודל בחירות קהילתיות"על פי 

פעילים מוכרים אליו יוזמנו  כנס התנעה פתוח הראשון:מפגש  :ימנה שלושה מפגשים

למינהל הקהילתי בשנתיים האחרונות מרבדי האוכלוסייה השונים להם נותן המינהל 

 . וויובהרו קווי היסוד שללציבור יפורסם ההליך . במפגש זה הקהילתי שירותים

 הקהילתי.  הליךלבחירות בישתתפו התושבים שהגישו מועמדות מפגש ב מפגש שני:

למודל בחירות קהילתיות  בכפוףם הליך ההצבעה הקהילתי, יתקיי במפגש מפגש שלישי:

רוב של . הסכמה ב0 השתתפות בשני המפגשים. חובת .: המפורטים בוולקווי היסוד 

ובכפוף  נהל הקהילתי.ילהיבחר לחבר הנהלה מטעם המ מקולות המשתתפים 07%לפחות 

 נוהל ההצבעה, מפתח הנציגים וליווי ההליך הקהילתי.להחלטות הועדה המקומית על 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

רמות אלון קבעה את של מינהל קהילתי המקומית  ועדת הבחירות 0.70.0700.בתאריך 

מיפוי אוכלוסיית היעד של מפתח הנציגים שיכהנו בהנהלת המינהל הקהילתי על פי 

 המינהל.

דתי ) איננו חרדיש ציבור כלליל משויךמאוכלוסיית היעד  07%נקבע המפתח הבא: 

 7%.ו לציבור החרדי ספרדי מאוכלוסיית היעד משויך 07%י( לאומי, מסורתי וחילונ

 ילות חרדיות נוספות. מקהציבור ל משויךמאוכלוסיית היעד 

 ך: תשעת חברי ההנהלה הנבחרים יחולקו כנקבע ש לאור החלוקה

 -הציבור החרדישלושה חברי הנהלה עבור . חמישה חברי הנהלה עבור הציבור הכללי

 .חבר הנהלה אחד עבור ייצוג הקהילות החרדיות הנוספותו ספרדי

 

התקיים  00.70.00 , בתאריךפתוח לתושבים התקיים כנס מתעניינים 75.70.00בתאריך 

בו התקיימו של ההליך הקהילתי שני  שהתקיים מפג 70.70.00בתאריך מפגש ראשון ו

על פי קווי  . הבחירות התקיימורמות אלוקהילתי מינהל הנהלת להבחירות הקהילתיות 

הציבור המועמדים מ  .(0)נספח  בחירות קהילתיות של רמות אלוןבנספח  ושנקבע היסוד

 הםעל יהונתן דנינו, ישראל לוי ומאיר כהן כנציגי מוחלטברוב  מוספרדי הסכי-החרדי

המועמדים מהקהילות החרדיות הנוספות הסכימו ברוב בהנהלת המינהל הקהילתי. 

מוחלט על שמואל גדליה ניימן כנציגם בהנהלת המינהל הקהילתי. המועמדים של הציבור 

חגית וולף  -מהקולות  07%הכללי הגיעו להסכמה על מועמדת אחת בלבד שקיבלה מעל 

המקומית  על ידי הועדהמתוך חמשת המקומות שהוקצו להם  מהקולות, 07%שקיבלה 

  במפתח הייצוג.

 

 המלצת הועדה המקצועית:

על פי נספח כנדרש לבחירה מהקולות  07% נבחרו בהסכמה שלמועמדים שלהלן רשימת ה .ב

ה ינציגים מהאוכלוסי 0 – יהונתן דנינו, ישראל לוי, מאיר כהןבחירות קהילתיות: 

 מהאוכלוסיות חרדיות נוספות שמואל גדליה ניימן .נבחרו ברוב מוחלט החרדית ספרדית

, מהקולות 07%נבחרה ברוב של  ה הכלליתיוחגית וולף מהאוכלוסי נבחר ברוב מוחלט

  .רמות אלון נהלת המינהל הקהילתיהועדה המקצועית ממליצה למנות אותם כחברי ה

 

בתנאי הסף לבחירה של מעל  ומדיםע שהוקצו לציבור הכללי אך אינם נציגיםה 7-בנוגע ל .ג

הועדה  הנציגים עובר להמלצת 7של  םבמצב מעין זה הליך בחירת ,אחוז מהקולות 07

על פי נספח הבחירות הקהילתיות . הקהילתיותכמפורט בנספח הבחירות  המקצועית

ל הועדה . ע. – במקרה של אי הסכמה בבחירת המועמדים בהליך הקהילתי" רמות אלון

ועדת . 0 עדת הבחירות המקצועית על הפסקת ההליך הקהילתיולוהמקומית להודיע 

ועדה למינהלים הקהילתיים העירונית והיא זו והבחירות המקצועית תגבש ותמליץ ל

שתאשר רשימה של נציגים מתוך המועמדים אשר לקחו חלק בהליך הקהילתי, לשמש 

   ."כחברי ההנהלה במינהל קהילתי

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

, על הפסקת הליך הבחירות 70.70.00ביום לאור האמור ועדת הבחירות המקומית הודיעה 

. והעבירה את לתיותיבנספח בחירות קה אלון כנדרש תהקהילתיות במינהל קהילתי רמו

ההחלטה לגבי בחירת המועמדים להמלצת הועדה המקצועית ולאחריה לאישור הועדה 

 העירונית.

 

המליצה על ארבעת נציגים מהמגזר הכללי על פי הקריטריונים ועדת הבחירות המקצועית  .ד

 והשיקולים הבאים:

 אחוז הצבעה בהליך הקהילתי. 

  הציבור הכללי.ייצוג 

 בתחומי המינהלהשונים גאוגרפים הצוג לאזורים יי. 

מייצגים במסגרת ההליך הקהילתי,  07%של בהינתן שהמועמדים שלא הגיעו לרף הנדרש 

, והן את האזורים הגיאוגרפיים השונים בתחומי המינהל הקהילתי, ציבור הכלליהן את ה

הרי שהמלצת הדרג המקצועי היא להמליץ על ארבעת המועמדים שהגיעו למספר הקולות 

 07%הרב ביותר. הוועדה המקצועית בחנה את כלל המועמדים שלא הגיעו לרף הנדרש של 

של כלל שכונות רמות והן של בהליך הקהילתי. היות ומועמדים אלו מהווים ייצוג הן 

בשכונות. לכן, ממליצה הוועדה המקצועית כי המועמדים בעלי מירב הציבור הכללי 

 הקולות הם אלו שצריכים לייצג את שכונת רמות במינהל הקהילתי. 

 

לאור ו)ראה נספח( את רשימת המועמדים לאחר שהועדה בחנה בצורה מעמיקה  .ה

שלא להתערב בהמלצת וועדת הבחירות לנכון  הועדה מצאההקריטריונים הנ"ל, 

להמליץ לועדה מקולות הבוחרים ו 07%המקומית באשר למועמדים שקיבלו מעל ל

יהונתן דנינו, ישראל לוי החרדית הספרדית: הקהילה המועמדים מ 0 את אשרל העירונית

 מהקהילות החרדיות הנוספות שמואל גדליה ניימןמהקולות.  77%.שקיבלו  ומאיר כהן

 מהקולות. 07%יה הכללית על חגית וולף שקיבלה ימהקולות ומהאוכלוס 77%.שקיבל 

 

בחנה את המועמדים שהתמודדו כנציגי הציבור הכללי הועדה המקצועית לאחר שבנוסף 

השונים  דאה כי הם מייצגים את האוכלוסייה הכללית של שכונת רמות ואת האיזוריםויו

יה הכללית את יאוכלוסכנציגי הלהוסיף  הוועדה המקצועית ממליצהבשכונת רמות, 

רותם נפש ממן, עמיהוד בהט, צליל רחמינוב וטלי בן חמו  ארבעת המועמדים הבאים:

 :כדלקמן נימוקי הועדה המקצועית הםלנציגי הציבור הכללי בהנהלת המינהל. 

 ארבעת  - מדובר בארבעת הנציגים שזכו למספר הקולות הרב ביותר מקרב המצביעים

 : הצבעה 97%המועמדים הללו קיבלו מעל 

o קולות. 06% קיבלה רותם נפש ממן 

o  קולות. 00%עמיהוד בהט 

o  קולות. 07%צליל רחמינוב 

o   קולות. 99%טלי בן חמו 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 טבלת הצבעה רמות אלון –  1 נספח

הליך קהילתי  -מינהל קהילתי רמות אלון  -כללית  מועמדים אוכלוסיה -נספח לפרוטקול 
9.5 

      

 שם מלא
אחוז 

 קהילה הצבעה
תת 

 אזור קהילה
בהסתמך על מידע  -פעילות קהילתית בשכונה 

 שהגיע מכל מועמד בהגשת המועמדות

רותם נפש 
 רמות א' -------- חילוני 86% ממן

פעילה חברתית, הובילה מאבק להשארת גני תלי 
 בשכונה

עמיהוד 
 ציונות דתית 88% בהט

נווה 
 רמות א' אורות

פעיל בועדות המינהל השונות, ראש קהילת נווה 
 אורות

צליל 
 ציונות דתית 86% רחמינוב

אחדות 
 הקאנטרי ישראל

פעילה חברתית בקהילת רמות הירוקה, מובילה 
 בעיניינים פיזיים וקהילתיים

טלי בן 
 רמות ג' אצ''ג ציונות דתית 55% חמו

בוגרת קורס פעילים של המינהל, הקימה יוזמה של 
פעילויות לחיבור אמהות ובנות, מתנדבת באירועי 

 המינהל

 רמות א' עזרא ציונות דתית 06% חיים פנירי
היה ראש הועדה הפיזית במינהל, יזם הקמת בית 

 כנסת 

יענקי 
 ממלכתי חרדי 06% גודמן

יוסיף 
 רמות ב' שלום

חבר בהנהלה  הקים קהילת חרדים עובדים,
 שנים 3-המורחבת של המינהל כ

 ציונות דתית 30% אלי אברך
מצפה 
 רמות ב' רמות

פעיל בשכונה במרכז גישור, בעברו יו''ר ועד שכונת 
נווה אורות, כתב מכתב אישי לכל חברי הועדה 

 המקצועית

יוחאי 
 ציונות דתית 36% אוליאל

בני 
 רמות ב' עקיבא

מתנדב בהנהלת רמות אלון, ייסד בית כנסת 
בשכונה, יו''ר ועד הורים של ממ''ד הראל, מתנדב 

 ללימוד מגמת סייבר

עמיר 
 ציונות דתית 11% אריה לוי

אחדות 
 רב קהילת רמות הירוקה הקאנטרי ישראל

 רמות א' -------- חילוני/מסורתי 9% גלית ידיד
לקחה פעילה במאבקים לסגירת בתי ספר בשכונה, 

 חלק בארגון אירועים בשכונה

 ציונות דתית 8% לורן פוריס
בני 

 רמות ב' הרמה
בעברה סגנית יו''ר ארגון ההורים בירושלים, וחברת 

 ועד בתי ספר

שמואל בן 
 פעיל חברתי בשכונת רמות ב' רמות ב' ברסלב ציונות דתית 8% עמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2נספח 

 מודל בחירות קהילתיות

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 


