
תקנון בחירות ועד שכונה

הקדמה

המשפיעותהחלטותלקבלתשותפיםלהיותוצורךיכולת,זכות,ישדמוקרטיתבמדינהלאזרחים
וההתארגנותהמעורבותחיזוקהיאלכךוהדרךסביבתםועלקהילתםעלחייהם,עלבמישרין

הקהילתית והרחבת מעגל המנהיגות המקומית.

ביןהדדיתבערבותיחדולפעולבעירשכונהבכלבחירותלארגןלמטרהלהשמההשכונותמועצת
בתכנוןומעורבותהחייםאיכותהסביבה,איכותהתחבורה,החינוך,לשיפורהעירשכונותכל

העירוני במרחבי השכונה והעיר.

.א-מפלגתייםיודגש כי מועצת השכונות והוועד השכונתי הנבחר הם גופים

סדר הפעולות בבחירות לוועד שכונה:

הודעה לתושבי השכונה על עריכת אסיפה כללית להקמת וועד שכונה.●
לפרסם בהודעה את סדר יומה של האספה.●
האספהכמזכירישמשאשרישראליתתנועהנציגואישורלאספהיו"רבחירתההתכנסות,בתום●

ויערוך את פרוטוקול האספה.
בחירה ו/או אישור חברי ועדת הבחירות כפי האמור בהגדרת הרכב וועדת הבחירות כמוזכר לעיל.●
אישור או שינוי תקנון זמני זה ע"פ צורך.●
לוועדהבחירותייערכוזו,הכלליתהאספהממועדהבחירותוועדתלהחלטתבהתאםאויום30תוך●

השכונה.

פרק א' - נוהל הבחירות

הזכות לבחור ולהיבחר :
זכאי לבחור

כל תושב השכונה ובעל נכס בה, המתגורר ברחובות שהוגדרו על ידי ועדת הבחירות כגבולות●
השכונה בכלל זה מספר בתים ( באם הדבר נדרש) .

הזכות לבחור או להיבחר תינתן בכפוף להצגת תעודת זהות כולל ספח בפני ועדת הבחירות הכולל●
כתובת מגורים עדכנית בשכונה.

ומעלה.18בגילהינוהבחירותשביוםמילבחוררשאי●

זכאי להיבחר
לוועדלבחירותעצמולהעמידרשאיבה,נכסובעלבשכונהבפועלהמתגורר18גילמעלבוחרכל

השכונה וזאת עם הצגת תעודת זהות הכוללת ספח בו מצוינת כתובת מגוריו והצהיר על אמיתות
הרישום בתעודת הזהות.

אלא אינם רשאים להיבחר
.1962-התשכ"ב,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק8ס'ע"פדיןכפסולשהוכרזמי●
מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית בשלוש השנים שקדמו למועד הבחירות .●
מי שהורשע  בעבירה שיש עימה קלון בשבע השנים שקדמו למועד הבחירות .●

טופס המועמדות
כל מועמד לבחירה ימלא טופס מועמדות חתום ומאומת על ידי עו"ד אותו ניתן לקבל אצל חברי

וועדת הבחירות, את הטופס יש לשלוח לוועדת הבחירות כפי שנקבע באספה הכללית.

עריכת בחירות :
הבחירות יתקיימו ביום שיקבע ע"י ועדת הבחירות.●
הוועד נבחר לתקופה של ארבע שנים או עד לבחירת וועד חדש.●
חבר וועד נבחר לא יכהן יותר משתי קדנציות במצטבר.●
מועדלאחרחודשים3לכיידחוהבחירותבחירותבשנתמתקיימותלוועדוהבחירותבמידה●



הבחירות.

הרכב וועדת הבחירות הפועלת בהתנדבות בלבד:
יו"ר הוועדה – יוחלט באספה הכללית הראשונה.●
השכונות.מועצתמתוךוועדהחברי3●
רכז הועדה/מזכיר – נציג התנועה הישראלית.●
לא יכהן כחבר בוועדת הבחירות מועמד לוועד, מי שהורשע בפליליים, מי שהוא פסול דין ומי שקיים●

חשד לכאורה לניגוד עניינים בינו לבין אחד מהמועמדים לבחירה.

החלטות וועדת הבחירות :
ההחלטות וועדת הבחירות יתקבלו ברוב , היה שיוון בקולות , ליו"ר הוועדה קול כפול.

:תפקידי וועדת הבחירות
להודיע לכל בעלי זכות ההצבעה על מועד הבחירות, מקום ההצבעה, שעות ההצבעה ודרך הגשת●

המועמדות לבחירה לוועד
וזאת באמצעות חלוקת פליירים לכל תיבות הדואר / דוא"ל / קבוצות וואטס-אפ שכונתיות /

ברשתות החברתיות לפחות שבוע לפני מועד הבחירות.
לאשר מועמדים או לדחות מועמדים שהגישו מועמדותם לבחירה לוועד השכונה.●
לאשר משקיפים בקלפיות למועמדים לבחירה ככל שהדבר יתבקש.●
לארגן את כל הנדרש לקיום בחירות חשאיות ולפקח על  מהלך הבחירות ותקינותם בהתאם לתקנון●

זה.
לקבוע את לוח הזמנים להגשת מועמדות לוועד.●
לספור את קולות המצביעים ולפרסם את תוצאות הבחירות ולזמן את הוועד הנבחר לישיבה●

הראשונה.
השכונות.מועצתלהכרעתשעות72לעדיועברוהבחירותוועדתהחלטותעלערעורים●

פרק ב – בחירת חברי וועד ויו"ר

חברי וועד :
מספר החברים בוועד שכונה, יהיה בהתאם לגודל השכונה / אופי חלוקתה הברור ויקבע באספה●

הכללית יחד עם בחירת יו"ר האספה.
המועמדים שקיבלו את מירב הקולות יכהנו בוועד הנבחר.●
הבטחת ייצוג מחייב  – לגבר; לאישה; לבעלי משפחה; לזוג צעיר; גיל שלישי. בהתאם להחלטה●

באסיפה הכללית.
התפטר חבר וועד יכנס במקומו הבא ברשימת הנבחרים לוועד.●
רשאית ועדת הבחירות לאשרר את המועמדים לוועד בכל דרך נוספת שתמצא לנכון בכלל זה●

בהליך דיגיטאלי.

:שיטת ההצבעה
בטופס ההצבעה ירשמו שמותיהם של כל המועמדים בסדר א-ב ע"פ שם משפחה  ופרטי.●
.בחראותוהמועמדשםלידXיסמןמצביעכל●
חובה לסמן מועמדים בטופס ההצבעה כפי שיוכרז באספה הכללית.●
טופס הצבעה בו נמצאו סימונים של יותר מהכרזת מס' המועמדים – פסול .●

:בחירת יו"ר וועד
הוועד הנבחר יתכנס תוך שבוע ימים ממועד פרסום תוצאות הבחירות, על ידי וועדת הבחירות.●
בישיבת הוועד הראשונה שזומנה על ידי וועדת הבחירות יבחרו חברי הועד את יו"ר הועד, סגן●

ומ"מ יו"ר הוועד, מזכיר ודובר הוועד, קביעת גוף ביקורת וחלוקת תפקידים ביניהם בפעילות הוועד
כפי שימצאו לנכון ובכפוף להגדרות ברורות של כל אחד מהתפקידים.

עם סיום ההליך הראשוני, תוצא הודעה לתושבי השכונה ועל תוצאות הבחירות הסופיות.●
השכונות.מועצתלהכרעתשעות72לעדיועברוהבחירותתוצאתעלערעורים●



פרק ג' – תפקידי הוועד

ישיבות הוועד :
ישיבות ועד שכונה יתקיימו מינימום, אחת לחודש.●
סדר היום ייקבע על ידי יו"ר הוועד ויישלח שבוע לפני הפגישה לכלל חברי הועד.●
לפחות רבע מחברי הוועד, רשאים לזמן ישיבת וועד.●
שליש מחברי הוועד, רשאים לבקש לכלול בסדר היום נושאים לדיון.●
הועד יוכל להחליט על אופן ומיקום הישיבות שלו.●
החלטות בוועד יתקבלו ברוב, בשיווין קולות ליו"ר הוועד קול כפול.●
חלוקת התפקידים בוועד יקבעו על ידי חברי הוועד.●
בכל ישיבת וועד יערך פרוטוקול על ידי מי שיקבע לכך מקרב חברי הועד.●

:נציגות במועצת השכונות
יו"ר הועד או סגן יו"ר, יצורפו כחברים במועצת השכונות.●
ייצוג השכונה במוסדות העירייה וועדותיה ומחלקותיה ייקבע ע"י הוועד.●

תפקידים נוספים:
ריכוז הפעילות בנושאים השונים למען תושבי השכונה ואיכות החיים בה.●
עדכון תושבי השכונה בכל הנוגע לפעילות הוועד בתחום המרחב השכונתי.●
עידוד התנדבות ופעילות התנדבותית לפיתוח עזרה הדדית של תושבי השכונה למען הפרט●

והכלל .
כל תפקיד נוסף שחברי הוועד ימצאו לנכון למען קידום ענייניי השכונה.●


