פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 19/18 – 15
התקיימה ביום שלישי ה 21.8.18 -י' באלול תשע"ח בשעה  18:00בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר יצחק בלה
מר אריה פולק
מר דוד סברדלוב
מר אפרים צוק
מר מישה בלומנפלד
גב' צילה רשף
גב' יפעת יהל
מר צחי ברוך
גב' פנינה סלומון
גב' ריביק שני

ראש המועצה
מ.מ .ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה

חסר:

מר אזוט מאיר

חבר מועצה

נוכחים:

שרה שושן
גב' דיקלה ברומי
מר דני ביתן

מנהלת הבחירות
מזכירת הבחירות
מזכיר המועצה

סדר היום:
ישיבת הזדהות של חברי המועצה.
זיו דשא – פותח את הישיבה ,מציג את שרה שושן ,מנהלת הבחירות של זכרון יעקב מטעם
משרד הפנים .מבקש להודות לדני ביתן ודיקלה ברומי על האופן בו הם מרכזים את
הנושא.
שרה שושן  -מציגה את עצמה ,משרד הפנים מינה אותי לנהל את הבחירות בזכרון יעקב,
מציינת כי בכוונתה לנהל את הבחירות יחד עם ועדת הבחירות שתיבחר היום .בתרבות
ארגונית ובאווירה של סלחנות וסובלנות ,מדגישה כי בעבר ניהלה מספר פעמים את
מערכות הבחירות בזכרון יעקב וכי יש לה ניסיון חיובי בעבודה עם המועצה ונבחרי
הציבור ומאמינה שגם הפעם הכול יתנהל כשורה .מציעה לחתום על אמנה בשיתוף כל
חברי המועצה.
מבקש ת להקפיד על הוראות החוק ולשים לב ללוחות הזמנים הקבועים בחוק .בקרוב יהיו
פרסומים ברבים בהם יינתנו הנחיות למתמודדים לתפקיד ראש המועצה ולמתמודדים
למליאת המועצה.
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מדובר בלוחות הזמנים קשיחים ,יהיו פניות מטעמי ,מראש המועצה ,מזכיר המועצה או
מזכירת הבחירות ,יש להיענות בזמן לפניות אלה .יפורסמו מודעות ברבים ,המודעות
מנוסחות באופן ברור.
מסבה את תשומת לב הנוכחים להודעה מספר  1שתפורסם בימים הקרובים ,כולל הודעה
בדבר הסכם התקשרויות ,מספר חברי המועצה העומדים לבחירה  ,המועד והמקום להגשת
מועמדים לראש הרשות ורשימות למועצה .בהמשך אפרסם את השעות והימים בהם ניתן
יהיה לפנות אלי במועצה.
ההודעות של המפקח הארצי יהיו אצל מזכיר המועצה.
מציינת כי יום הבחירות הינו יום שבתון כללי במשק.
הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים המוגשת באיחור לא תתקבל.
בתחילת יולי בוצעה בדיקת מקומות קלפי ביישוב ,הבדיקה נעשתה בשיתוף מזכיר
המועצה ,מזכירת הבחירות ונציג משטרת ישראל .היו מספר שינויים במיקום הקלפיות –
בקרוב נקבל אישור לכך.
הזדהות הסיעות
הזדהות הסיעות נעשית לפי הוראות סעיף  25לחוק הבחירות .זוהי פעולה שמגדירה את
השתייכותו של כל חבר מועצה לסיעה כלשהי ,ונוקבת בשמו של בא כוח הסיעה וממלא
מקומו.
ההזדהות היא חופשית .חבר מועצה אינו חייב להזדהות עם הסיעה שבמסגרתה נבחר
בבחירות הקודמות.
האות והכינוי המצוינים בישיבת ההזדהות הם חסרי משמעות להמשך ואינם מקנים כל
זכות .להזדהות הסיעות חשיבות רבה ביותר בשל מספר סיבות:
א .ועדת הבחירות תורכב לפי ההרכב הסיעתי של הסיעות שהזדהו.
ב .בא כוח הסיעה שהזדהה יוכל להגיש בבוא המועד ,רשימת מועמדים בחתימתו
בלבד ללא צורך בחתימות תומכים ובערבון.
ג .להזדהות יש חשיבות רבה לעניין חוק המימון .מנהל הבחירות אינו עוסק כלל בחוק
המימון אולם לסיעות עצמן המימון הוא חשוב ביותר.
חבר מועצה שלא יכול להגיע לישיבת ההזדהות ,החוק קובע כי הוא רשאי להזדהות בכתב,
לא יאוחר מהיום ה 66 -יום שלפני הבחירות .הודעת ההזדהות תישלח למנהל הבחירות,
לראש הרשות ולחברי המועצה.
כל מתמודד יוכל לקבל קובץ של "מידע פנקס" – שנגזר מפנקס הבוחרים .שליפת הקובץ
(פנקס סופי) תהיה  40יום לפני יום הבחירות ,הקובץ נמסר לכל סיעה בכנסת ,לכל סיעה
ברשות ולכל נציג של רשימת מועמדים חדשה שצירף חתימות של בוחרים .ניתן להוריד
את טפסי הבקשה מאתר האינטרנט של משרד הפנים.

2

בחירת וועדת בחירות
א.
ב.
ג.
ד.

וועדת הבחירות תהיה מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות
בחירה בזכרון יעקב.
מספר נציגי כל סיעה בוועדה יהיה כמספרם במועצה.
בחירת היו"ר של וועדת הבחירות תהיה מתוך חברי הוועדה שנבחרו ,ולכל חבר
בוועדה יהיה ממלא מקום קבוע.
המנין החוקי בישיבה של ועדת הבחירות יהיה שליש מחברי הוועדה וביניהם היו"ר
או סגנו ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו לפחות  24שעות מראש.

במהלך הישיבה אבקש מכל חבר מועצה לציין את שמו ועם איזו סיעה הוא מזדהה .ירשם
בדו"ח קביעת סיעת מועצה.
מאחלת מערכת בחירות תקינה.
הזדהות:
זיו דשא – מזדהה עם סיעת למען המושבה ,זיו דשא -בא כח הסיעה ,מאיר ואנונו מ.מ בא
כח הסיעה .אותיות ישר.
מאיר ואנונו – מזדהה עם סיעת למען המושבה.
איציק בלה  -מזדהה עם סיעת זכרון שבלב :בא כח הסיעה אלי אבוטבול ,צילה רשף מ.מ
בא כח הסיעה .אותיות לנו.
צילה רשף  -מזדהה עם סיעת זכרון שבלב.
פנינה סלומון  -מזדהה עם סיעת הבית היהודי ,פנינה סלומון  -בא כח הסיעה ,שימרית
נורטמן – מ.מ .בא כח הסיעה ,אותיות טב.
אריה פולק  -מזדהה עם סיעת רשימה דתית מאוחדת למען זכרון יעקב ,אריה פולק  -בא
כח הסיעה ,דוד סברדלוב – מ.מ בא כח הסיעה ,אותיות חי.
דוד סברדלוב  -מזדהה עם סיעת הרשימה המאוחדת למען זכרון.
יפעת יהל  -מזדהה עם סיעת זכרון שבלב.
מישה בלומנפלד – מזדהה עם סיעת זכרון שבלב.
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מאיר אזוט  -מציג מכתב בו הו מזדהה עם סיעת זכרון שבלב.
שרה שושן  -נדרש אישור שונה בו הפניה הינה לראש המועצה .מבקשת לקבל בזמנים
הקבועים בחוק מכתב ממאיר אזוט בנוסח המקובל.
צחי ברוך  -מזדהה עם סיעת אנו זכרונים ,צחי ברוך – בא כח הסיעה ,אפרים צוק – מ.מ.
בא כח הסיעה ,אותיות אז.
ריביק שני  -מזדהה עם סיעת אנו זכרונים.
אפרים צוק  -מזדהה עם סיעת אנו זכרונים.
שרה שושן  -עומדים לבחירה  13מועמדים לחברות במועצה .ניתן לרשום עד 26
מועמדים .מספר תומכים ברשימות לפחות  200ולראש הרשות לפחות  525חתימות.
ערבון נדרש של  ₪ 8,000לראש הרשות ועוד  ₪ 8,000לרשימה למועמדים שאינם
חברי מועצה .יש להגיש עד ה.30.9.18-
עד ה 21.10.18 -יש להגיש הסכם התקשרויות.
ב 5.9.18 -תוצג לקהל הרחב ולחברי המועצה מצגת ובה הדרכה כיצד להגיש רשימות
וההבדלים בין החוברות השונות.
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בחירת ועדת בחירות:
שרה שושן – ועדת הבחירות תיהיה מורכבת כמספר הסיעות לכל חבר יקבע מ.מ ,.ייבחר
יו"ר וסגן .הרשימה תועבר למפקח על הבחירות.
למען המושבה – זיו דשא – יו"ר ועדת הבחירות ,מאיר ואנונו – מ.מ וסגן יו"ר ועדת
בחירות.
זכרון שבלב – צילה רשף נציגת ועדת בחירות ,עו"ד ענת גינת מ.מ.
הבית היהודי – פנינה סלומון ,נציגת ועדת בחירות ,שמרית נורטמן מ.מ.
רשימה דתית מאוחדת למען זכרון יעקב – אריה פולק נציג ועדת בחירות ,דוד סברדלוב
מ.מ.
רשימת אנו זכרונים  -צחי ברוך נציג ועדת בחירות ,אפרים צוק מ.מ.

רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
גב' רוממה תמאם ,קצינת מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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