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שלום, 
הפיצו בבקשה את המייל המצורף לכמה שיותר אנשים, מידע חשוב!!!
תבורכו,
אסתי
 
 

בעוד כשבועיים, ב־11/11, יתקיימו הבחירות לעיריית־ירושלים: לראשות־העיר ולמועצת־העיר. מי שרשום במשרד־הפנים כתושב־ירושלים יוכל להצביע; בדף זה יש הנחיות כלליות:http://www.jblog.co.il/?page_id=192

מבחינתי, הבחירות האלה הן קריטיות לעתיד ירושלים: ראש עיר שאינו מתאים עלול להעמיק ולדרדר את המשבר שהעיר הזו נמצאת בו כבר עכשיו. כל מי שהעיר הזאת יקרה לו חייב ללכת ולהצביע. הנזק שבעוד חמש שנים של ראש־עיר חשוך ומועצת־עיר שלא מייצגת באופן מאוזן את כלל התושבים [אלא בעיקר 22% מהם: http://otherj.blogli.co.il/archives/260] הוא, לדעתי, חמור ובלתי־הפיך.

המצב בירושלים חמור: ירושלים היא מהערים העניות בישראל, ישנה מצוקת דיור ותעסוקה והצעירים נאלצים לעזוב את העיר. בעשרת השנים האחרונות, רמת החיים הממוצעת ירדה באחוזים ניכרים, ההשקעה בחינוך נמוכה לעומת ערים מרכזיות אחרות, התחבורה הציבורית אינה יעילה והפוטנציאל התיירותי האדיר אינו מנוצל מספיק.

 
שלוש בקשות:
 
1. כאמור, לכו להצביע!
 
2. תעודדו אחרים להצביע: באימייל, פנים אל פנים, סטיקרים/פליירים, ובכל דרך שהיא.
זה נורא נורא חשוב. אני אוהב את העיר הזאת, ויהיה לי חבל לראות אותה הולכת ומתדרדרת.
 
3. אחוז החסימה יעמוד השנה על לפחות 8,000 קולות, כלומר כל רשימה שרצה לעירייה תזדקק לפחות למס' קולות זה על מנת להכנס. בבחירות הקודמות, 25,000 קולות של מצביעים נזרקו לפח כי הצביעו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה (כולן רשימות חילוניות כמובן). אלו 5 מנדטים מתוך 31, כלומר הפסד אדיר של קולות. הייצוג היום במועצה הוא מעוות כתוצאה מכך, וכמעט מחצית מחברי המועצה הינם ממפלגות חרדיות: מעל ומעבר לשיעורם באוכלוסיה.
 

הפעם רצות 12 רשימות חילוניות (בניגוד ל-10 בפעם הקודמת); פיצול גדול עוד יותר. ברור שלא כולן יעברו את אחוז החסימה, גם אחרי איחודים קטנים.
להצביע לרשימה כזו = לזרוק את הקול לפח. חד וחלק.

בבקשה הצביעו ביום הבחירות רק לרשימות שאתם משוכנעים שעוברות את אחוז החסימה.

 
ונקודות למחשבה עבורנו שמעלים חברי רשימות אחרות:
 
חיים מילר, סגן ראש העיר לשעבר מטעם חסידות גור: "החילונים מפוצלים, לא יודעים להתאחד. ברור לי שרשימות רבות לא יעברו את אחוז החסימה וקולותיהם יחזקו את הגוש החרדי".
מטה פרוש, מועמד החרדים למועצת העיר: "בשבילנו העסק הזה מצוין, ובטוח ש'יהדות התורה' תשמור על כוחה ותכלול 9 חברים גם בקדנציה הבאה".
שמואל יצחקי, חבר מועצה מש"ס: "החילונים משחקים לידיים שלנו".
(מתוך ידיעות ירושלים, 17/10/08)


ונסיים בציטוט מכתבה של אליק מרגלית שפורסמה הבוקר בNRG, בעקבות סקר שערכו מכון סמית ורדיו ירושלים: 

"הרכב המועצה: כרגיל, הציבור החילוני מצליח לירות לעצמו ברגל. אמנם 71 אחוז ממגזר זה מבטיחים בסקר להגיע לקלפיות, אך ריבוי הרשימות מוביל לאובדנם של אלפי קולות לטובת אלה שאין להן סיכוי לעבור את אחוז החסימה. 

רשימת יהדות התורה, המורכבת מדגל התורה ומאגודת ישראל, זוכה ל-22 אחוזי תמיכה. רשימתו של ברקת, ירושלים תצליח, שומרת כאמור על כוחה וזוכה ל-16 אחוזי תמיכה. האיחוד בין המפד"ל לאיחוד הלאומי מוביל אותם בבטחה למקום השלישי עם 14 אחוזי תמיכה, ואילו עשרת אחוזי התמיכה של ש"ס מבטיחים לחרדים יותר משליש מהרכב המועצה הבאה. 
שתי הרשימות הנותרות שייכנסו לפי סקר זה הן מרצ עם שמונה אחוזים, והליכוד עם חמישה אחוזים."

שאר הרשימות, על פי הסקר, אינן עוברות כיום את אחוז החסימה.
אל תהיו חלק מזריקת קולות לפח!!!! 


