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פ ר ו ט ו ק ו ל ועדת בחירות 3/2018
מישיבת מועצת העיר אשר התקיימה ביום רביעי ,ט"ו בחשון תשע"ט .24/10/18 -
נוכחים:

מר דוד אבן צור

-

ראש העיר

גב' שיראל בר

-

מ"מ ראש העיר

מר אדם אמילוב

-

סגן ראש העיר

עו"ד אלון סיסו

-

חבר מועצת העיר

מר ג'נו פלס

-

סגן ראש העיר

מר אלי כהן

-

סגן ראש העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי -

חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש

-

חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם

-

חברת מועצת העיר

מר בנימין אברקי

-

חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי -

-

חבר מועצת העיר

מר אלכס פורטנוי

-

חבר מועצת העיר

מר בנימין ינקל

-

חבר מועצת העיר

מר אורן איבגי

-

חבר מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר

-

חברת מועצת העיר

סדר היום:
 .1מסירת כתבי מינוי למנהל הבחירות ואישורה ע"י ועדה הבחירות.
.2

אישור שינוי כתובת קלפי מס'  950לריכוז .038

.3

מינוי ועדת קלפי לספית קולות החיילים.

 .4הדרכה/מצגת לחברי ועדת קלפי
 .5ש ו נ ו ת.

מר אבן צור:

אני שמח להציג את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו על ידי מנהל
הבחירות ,מסודרים לפי א'-ב' ,עם פתקי הסיעות ופתקי מועמדים
לראש הרשות.

מר ווין:

יש בכל קלפי שלושה תפקידים  -יו"ר ,סגן ,וחבר ועדה.
שלושת התפקידים האלה הם מטעם הרשימות שחולקו בישיבה
הקודמת.
הוצע לחתום על כתבי המינוי "בלנקו" לכל סיעה המתמודדת
ואתם תמלאו את כתבי המינוים ע"פ חלוקת התפקידים ותמסרו
את הטפסים המלאים למזכיר ועדת הבחירות עד יום לפני
הבחירות.

מר קדוש:

אבקש לקבל מסמך המאשר את הקצאת .........של חברי ועדת
הקלפיות בעיר לצורך קבלת מימון מסיעת הכנסת.

גב' מנחם:

לגבי הנושא של מימון ,ביקשתי לקבל הבהרות לחומרים שנשלחו
לעניין קבלת מימון שיועבר לתשלום לחברי ועדת הקלפיות.

מר פלג:

המסמכים היו לקבלת קדם מימון והתחייבות שלכם לתשלום
כאשר....
פונה למר ווין :האם ניתן להחליף יו"ר בקלפי.

מר קדוש:
מר ווין:

בנושא :אישור שינוי כתובת קלפי מספר  950לריכוז .038
מר אבן צור:

אני פניתי למנהל הבחירות לבדוק שינוי של קלפי  ,950כי רוב
המצביעים הם מסביוני ים וביקשתי לבחון אפשרות להחליף אותו
לסביוני ים .רוב האנשים גרים בסביוני ים.

עו"ד פיזיצקי:

רוב המצביעים מד' הם מבוגרים וקשה להם להתנייד.

גב' מנחם:

שלחו כבר תיקון לבתים.

מר ווין:

יש תיקון שנשלח כבר ע"י משרד הפנים.

מר אבן צור:

משרד הפנים קיבל אישור על העברת הקלפי של .950

מר אמילוב:

 20%מהמצביעים.

מר אבן צור:

יש הגיון בכך ש  80%ילכו להצביע
מינוי ועדת קלפי לספירת קולות החיילים

מר ווין:

יש קלפיות גם בבסיסי צה"ל ופעם ראשונה יש גם בכלא ,החיילים
מקבלים ספר עם עמוד על כל רשות ,הם פותחים את הספר וככה
יודעים למי להצביע ,עם פתק לבן ריק ופתק צהוב ריק .הם שמים
במעטפה כפולה.
כל המעטפות מגיעות לכפר המכבייה ,בלילה זה אמור להגיע
למחוז חיפה .בלילה אני אוסף את המעטפות ומגיע לעירייה,
וועדה שאתם תמנו צריכה לספור את הקולות ,הספירה יוצאת
ביום רביעי.

מר אבן צור:

אני מציע שמכל סיעה יהיה נציג אחד :פיזיצקי ,אורה ,שלומי,
אלי ,אדם ,שיראל ומרק ויין.

גב' מנחם:

קלפי  950היה קלפי מונגש מיוחד.

מר פלג:

קלפי  950הוא מונגש רגיל ולא מונגש מיוחד.

מר ווין:

קלפי נגיש הוא קלפי שניתן להגיע לקלפי בכיסא גלגלים .לעומת
זאת ,קלפי מונגש מיוחד הוא מקום שאדם המוגבל ברמה גבוה

מר כהן:

יוכל להגיע אליו
תוכלו לשלוח אלינו את הקלפיות המונגשות.

מר פלג:

כן ,נשלח לכם בהודעה.
נושא :חוברת הדרכה/מצגת להדרכת חברי ועדת קלפי.

מר ווין:

לתשומת לבכם ,יש מצגת באתר משרד הפנים.

מר איבגי:

פונה למר פלג ,דניאל ,תוכל לשלוח לנו לוואצאפ את המצגת?

מר פלג:

אשלח לכולם בהודעה את המצגת להדרכת חברי ועדות קלפי 2018
ואת המודעה על הקלפיות הנגישות שפורסמה.
ש ו נ ו ת:

מר איבגי:

האם ניתן לשדר את תוצאות הבחירות בשידור חי כמו בביאליק?

מר פלג:

אופן השידור בבדיקה ,אך זה בהחלטת מנהל הבחירות.

מר ווין:

אני אבקש אישור מהדובר של משרד הפנים לשידור מערכת נדב
בלייב.

מר כהן:

האם משקיף יכול להיכנס לקלפי ולהיות נוכח בזמן ספירת
הקולות?

מר ווין:

משקיף יכול להיכנס לקלפי לפני סגירת הקלפי לצורך ספירת
קולות ,לא יינתן למשקיף להיכנס לקלפי לאחר שנסגרה התיבה
לספירת קולות .שעת הסגירה של הקלפי הינה בשעה .22:00

הנושאים הבאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מסירת כתבי מינוי למנהל הבחירות ואישורה ע"י ועדה
הבחירות.
מינוי ועדת קלפי לספירת קולות החיילים.
אישור שינוי כתובת קלפי מספר  950לריכוז .038
הצגת ועדות הקלפיות .מזכיר ,יו"ר ,סגן ,חבר,
אישור מודעות אופן ההצבעה.
אישור מודעה על קולות פסולים.
אישור הודעת הבחירות של קרית ים.
חוברת הדרכה/מצגת להדרכת חברי ועדת קלפי.
נושאים נוספים ,שיועלו...

_________________
מארק ויין
מנהל הבחירות
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_______________
דוד אבן צור
ראש העיר

