
 

 

 

 12.04.2022פרוטוקול הוועדה המקצועית, תאריך: 

 

  החברה למתנסיםיחד עם  הליך בחירות במינהל קהילתי מעלה רמותהנדון: דיון בנושא 

 חברה למתנ"סים. עד ויטנברג, סגן מחוז ירושלים, הילג
 קורין אברמוביץ, ממונה על המנהלים הקהילתיים, עיריית ירושלים. 

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

 חני אמסלם, נציגת מינהל קהילה, עיריית ירושלים.
 . כותבת הפרוטוקול – לת מערך הבחירות, עיריית ירושליםמזל נסימי, מנה

 מושיק אטיק, מנהל מחוז ירושלים, החברה למתנ''סים. 
 

 :רקע

: "הדיון במעלה רמות יוחזר לועדה המקצועית  ולפיה  2.3.22מיום  בהמשך להחלטת בית המשפט  
על    .2012לתקנון הבחירות    5.8לצורך מתן נימוקים". להמלצה לפיה יש לקיים בחירות על פי סעיף  

ניתן לקיים בחירות  הועדה המקצועית לבחון את השאלה   וכיצד  במעלה רמות    פורמאליותהאם 
 ם מהמינהל הקהילתי. יבלבד באופן שייצג את אותם תושבי שכונת רמות המקבלים  שירות 

את  הועדה  למתנסים  נציג  הזמינה  אטיק,  החברה  מושיק  מר  דעתם,  חוות  הליך    לקבל  בנושא 
 הבחירות המוצע על ידם. 

 דיון: 

 החברה למתנסים מתייחס בהמלצתו לשלושה עיקרים: מר אטיק כמייצג את דעת 

הקהילתי   .1 המינהל  בתקנון      –מטרות  שכתוב  כפי  הקהילתי  המינהל  ממטרות  אחת 
עניינה.   וניהול  ייצוג השכונה  לבחירת    ,לפיכךהמינהלים האחיד הוא  ישנה חשיבות רבה 

 יה השונים.  יהליך בחירות שיביא לידי ביטוי את ייצוג רבדי האוכלוס 
 

בין   .2 בייצוג  רמות    2איזון  בשכונת  הקהילתיים  הנהלה    -המינהלים  נבחרה  וכבר  מאחר 
רמות   בשכונת  הקהילתי    –אחת  אלון,  במנהל  זו  רמות  להנהלה  קרוב    50%כ  מייצגת 

ה של  הרי    . שכונהמאוכלוסיות  מודל  יופעל  תושבי    בהן  פורמאליות  בחירות    שאם  כל 
 ,  צוג כפול של אוכלוסיות מסויימות בשכונהיקיים חשש לי  יוכלו לבחור ולהיבחר  השכונה 

 .  בשני מינהלים הקהילתיים
 

תושבי השכונה   .3 של  דמוגרפיים  ל  –נתונים  לכנסת  בחירותבהתאם    50כ  –  ישראל  שנעשו 
היעד  אחוז   האוכלוסי   בשכונה מאוכלוסיית  והאוכלוס יהיא  הכללית  החרדית  יה  יה 

אלון  –ספרדית   רמות  קהילתי  מינהל  בהנהלת  כבר  ייצוג  ישנו  אלו  לכןלאוכלוסיות   . , 
בחירות   של  בשכונה    פורמאליות המודל  אחד  כיוון    –למינהל  מקצועית,  נכון  לא  הוא 

היי  אליותפורמ שבבחירות   את  נראה  האוכלוס לא  את  המשקף  שאי יצוג  מיויה  צגת  נה 
 . רמות אלוןב
 

ה מסוימת,  ירק לאוכלוסי   פורמאליות מאחר ולא ניתן לקיים מודל של בחירות  לסיכום,    .4
ג השכונה  את  לחלק   יה.  י האוכלוס   של  לדמוגרפיה  בהתאםאוגרפית  יאו 

 : לבחון  היא  שלנו ההמלצה
 . 2022המעודכן   בתקנון הבחירות 5.9 בהתאם לסעיף –הליך בחירות קהילתיות  .1
 . 2012בתקנון הבחירות  5.8בחור את נציגי ההנהלה בהתאם לסעיף  ל .2

 


