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 1 64לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 

הרשויות לחוק  25הזדהות הסיעות במועצה, בהתאם לסעיף  .1 3 

 4 המקומיות.

קביעת ועדת בחירות מנציגי הסיעות שהזדהו כאמור לעיל.  .2 5 

מספר הנציגים של כל סיעה כמספר חברי הסיעה במועצה  6 

 7 ביום ההזדהות. 

 8 

9 
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 1 פרוטוקול

 2 

 לחוק הרשויות המקומיות 25הזדהות הסיעות במועצה, בהתאם לסעיף 

 3 

כל אחד מבעלי זכות בחירה מבא כוח הסיעה  -הזדהות סיעות גב' דלריצ'ה: 4 

היוצאת צריך להזדהות למי הוא נותן את המנדט שלו. דניאל  5 

שר מנהל את הבחירות שלנו מטעם גני תקווה. אני כבר הכרתי  6 

אותו, בחור רציני שיודע את העבודה, הוא באמת גם מנסה  7 

 8 ומשתדל להיות זמין ומקצועי. 

 9 פסים, כל אחד צריך למלא.זהו, יש לכם את הט 

שלום לכולם. כמו שליזי הציגה אותי, שמי דניאל שר, מוניתי  מר שר: 10 

לתפקיד מנהל הבחירות. אני ביום יום עובד ברשות  11 

שנים, באחד התפקידים  10 -האוכלוסין וההגירה מזה כ 12 

 13 הניהוליים. זהו.

הזאת הוא הזדהות, ישיבה הכמו שנאמר, סדר יום של   14 

שההזדהות היא אישית, היא לא סיעתית. כל אחד מזדהה  15 

ולמעשה מצהיר על הצהרת כוונות שלו לגבי הבחירות הבאות,  16 

 17 עם איזו סיעה הוא מזדהה. 

ונושא נוסף זה בחירת ועדת בחירות, שכל חבר מועצה   18 

שהזדהה גם יבחר את הנציג שלו בועדת בחירות, כאשר נציג  19 

 20 שב המקום, תושב היישוב. חייב להיות תו

אין משמעות לאותיות ולכינוי בישיבת הזדהות. ניתן בשלב   21 

הגשת הרשימות לשנות. הרשימות אבל מה שיקבע זה בשלב  22 

הגשת הרשימה האותיות והכינוי. ניתן לשנות את בא כוח  23 

שכל חבר מועצה יצהיר עליו, ניתן לשנות אותו בכתב. כל יתר  24 

, -מועצה מזדהה איתה וה הפרטים שנמסרים הסיעה שחבר 25 
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למעשה לא ניתנת לשינוי. מי שנוכח כאן משמע הוא נוכח  1 

בישיבה וככל שלא יזדהה זו גם תהיה נקיטת עמדה, שהוא לא  2 

 3 מזדהה עם אף סיעה. 

 4 מה זה אומר שהוא לא מזדהה עם אף אחד,  מר מתתיהו:

 5 שלמעשה הוא לא יוכל לרוץ עם אף,  מר שר:

 6 טרף לרשימה אחרת? אבל אם הוא יצ מר מתתיהו:

 7 זה משהו אחר. הוא לא יכול,  מר שר:

 8 לא משנה לו. גב' נתן:

בדיוק. להזדהות יש משמעות נוספת, כמו שאמרתי, לגבי  מר שר: 9 

אפשרות לקבוע נציג ועדת בחירות. יש משמעות בחינת חוק  10 

המימון. סיעה שממשיכה, נציג סיעה שממשיכה ממועצה  11 

הבא כוח שלה פטור מהפקדת קודמת למועצה חדשה למעשה  12 

 13 עירבון ואיסוף חתימות. לכן כדאי מה שנקרא להזדהות.

 14 בעצם? 26התאריך האחרון הוא  גב' דלריצ'ה:

 15 התאריך האחרון להזדהות, מר שר:

 16 . 26 גב' נתן:

 17 , שזה יוצא יום ראשון. 26 -הוא יום ה גב' דלריצ'ה:

, -ל לשלוח את העכשיו אתה יכול רק להגיד לנו לאיזה מיי מר שלומוביץ: 18 

 19 שישלחו את זה? 

 20 הרגע. 26אמרתי  גב' דלריצ'ה:

 21 .28 מר מתתיהו:

 22 . 26לא,  גב' נתן:

 23 . 27? לי אמרו 26 מר מתתיהו:

 24 רוצים לעבוד עליך. אתה רואה, ככה עובדים עליך. גב' דלריצ'ה:

 25 ואז תפספס את הזמן.  גב' נתן:

 26 אז לא יממנו אותך.  גב' דלריצ'ה:
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 1 להם אחרי וזה והם ישלחו לך,תשלח  מר שלומוביץ:

 2 אני אשאיר מקום לשאלות ולהבהרות.  מר שר:

 3 אנשים בחו"ל, אתה מבין, אם מישהו בלי קליטה וזה שלא,  מר שלומוביץ:

לא, לא, בסדר. לא חייב עכשיו להזדהות מי שלא, בסדר?  מר שר: 4 

ההזדהות תיעשה באופן הבא, שכל אחד יצהיר למעשה על  5 

מזדהה איתה ומי בא כוח שלה. יציג שמו ושם הסיעה שהוא  6 

לי, אני עדיין לא מכיר את כולם, יציג לי תעודה מזהה, ימסור  7 

את הטופס שביקשת ונרשום את זה אחר כך בטופס דיווח  8 

 9 למחוז. 

ככל שניתן תעשו את ההזדהות לפי הסדר של הסיעות, כלומר   10 

נציגים של אותה סיעה אחד אחרי השני, יעזור לי במילוי של  11 

 12 ס. ולאחר מכן נעבור לנושא ועדת בחירות. הטופ

כל נציג למעשה יוכל, כל חבר מועצה יוכל לבחור נציג אחד   13 

 14 לועדת בחירות. כמו שאמרתי, חייבים להיות תושבי הישוב. 

לכשנסיים את שלב בחירת ועדת בחירות, שזה לא יהיה היום,   15 

אנחנו נצטרך לבחור יו"ר ועדת בחירות. לא אנחנו, למעשה  16 

-אתם ואני אהיה נוכח בישיבת מועצה הראשונה, בשאיפה ש 17 

, 18 

 19 ישיבת ועדת בחירות הראשונה. דוברת:

 20 ועדת בחירות, כן, ושם ייבחר היו"ר. מר מתתיהו:

יש נושאים שכבר על הפרק, כמו אישור קלפיות ובקרוב   21 

אישור מועמדים לתפקיד מזכיר הקלפי. זהו. בגדול אפשר  22 

 23 להתחיל. 

, שם הסיעה 022089650אז שמי ליזי דלריצ'ה, תעודת זהות  גב' דלריצ'ה: 24 

של המועצה היוצאת זה רשימת א.ת. בראשות ליזי דלריצ'ה,  25 

יהוי זה א.ת. שם בא כוח תושבים למען גני תקווה. אותיות הז 26 
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חבר הכנסת עופר שלח. תעודת זהות  -הסיעה עמך הנך מזוהה 1 

שם ממלא מקום, שם הנציגה שלי בועדת  -בא כוח הסיעה 2 

בחירות, הכנסתי את זה כאן, עו"ד איילת חכמון, עם המספר  3 

 4 תעודת זהות שלה. חתמתי, בבקשה. 

, אני 036186856הות אוקי, שמי לירון דורון לוי, תעודת ז גב' דורון לוי: 5 

שייכת לסיעת "את" בראשות ליזי דלריצ'ה, תושבים למען גני  6 

אבי גבאי. תעודת זהות של ממלא  -תקווה. שם בא כוח הסיעה 7 

גיא בוסי. ונציגה שלי בועדת הבחירות זה רוני  -מקום 8 

 9 מאירוביץ', תעודת זהות רשומה כאן.

 10 תודה.  מר שר:

, סיעה רשימת א.ת. בראשות ליזי 23037906עומר שלומוביץ',  מר שלומוביץ: 11 

דלריצ'ה, תושבים למען גני תקווה, אותיות א.ת. בא כוח  12 

עו"ד גיא בוסי. ונציגתי בועדת  -הסיעה אבי גבאי. ממלא מקום 13 

 14 לימור קדמי.  -הבחירות

 15 בסדר. תודה רבה.  מר שר:

תעודת זהות. שם הסיעה "יחד",  22650055סמדר מיוחס,  גב' מיוחס: 16 

וי ד.ב. שם בא כוח הסיעה אמיר רחמנינוב כהן, אותיות זיה 17 

תעודת זהות. שם ממלא מקום, יש טעם להגיד? ושם נציג ארז  18 

 19 . תעודת זהות.037621513בן אבי 

 20 טל ועופר.  גב' נתן:

, שם סיעה שאני מזדהה 57181836עופר עזרא, תעודת זהות  מר עזרא: 21 

בר איתה דגל התורה. אותיות זיהוי ג'. שם בא כוח הסיעה ח 22 

 23 -. שם ממלא מקום051218857הכנסת משה גפני, תעודת זהות 

. שם הנציג בועדת 22149058משה שיפמן, תעודת זהות  24 

 25 . 028547388בחירות יצחק אדרי, תעודת זהות 

 26 תודה.  מר שר:
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. שם הסיעה ש"ס, אותיות זיהוי 036401578אני טל מתתיהו,  מר מתתיהו: 1 

ציג בועדת הבחירות ש"ס. שם בא כוח הסיעה חיים ביטון. הנ 2 

 3 . זהו.17182296זה מוריס טפירו, צריך תעודת זהות שלו? 

 4 בבקשה. מר שר:

 5 זהו?  גב' נתן:

 6 ככה נראה.  מר שר:

 7 אם אפשר לקבל את הטלפון שלך, הזמין. מר עזרא:

 8 רגע, דברים שקשורים להזדהות לועדת בחירות.  מר שר:

 9 ההקלטה.יש, רק דקה, אנחנו נסגור את  גב' דלריצ'ה:

 10 לא, יש את הועדת בחירות, אה, מינינו בעצם.  מר מתתיהו:

 11 כל אחד אמר את עצמו.  גב' דלריצ'ה:

 12 כל אחד מיניתם נציג. ברגע שכולם ימסרו,  מר שר:

 13 לא, יש ועדת בחירות עכשיו.  גב' נתן:

לא, אמרנו את זה תוך כדי. כל אחד אמר מתוך הרשימה שלו  גב' דלריצ'ה: 14 

 15 את מי הוא זה 

כמו שאמרתי, רק שכולם ימסרו את הנציגי ועדת בחירות  מר שר: 16 

 17 אנחנו ניכנס, נבקש לכנס ישיבה. 

לגבי מי שלא נמצא פה פיזית הוא צריך לשלוח אליך באופן  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 ישיר הודעה כתובה. 

 20 לכל חברי המועצה. אלי, אלייך ו מר שר:

 21 בסדר, אני, מר שלומוביץ:

 22 אה, לכולם. הוא מטפל בזה, עומר.  גב' דלריצ'ה:

אתה תרשום מייל אחד, עשה לנו טובה, כאילו תשלחו לפה  מר שלומוביץ: 23 

 24 ואני אשלח לכולם שיענו על זה. בסדר? 

 gantik , 25 2018אותו מייל שכתבתי לך, שרשום בחירות  מר שר:

 26 נה למייל הזה, בסדר. תע גב' דלריצ'ה:



 

 

 0058236-03 :פקס       6127715-03 טל:"    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  22.8.18                              מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

8 

 1 לאותו מייל. מר שר:

 2 בסדר, מאה אחוז.  מר שלומוביץ:

 3 לכל חברי המועצה, לליזי, גב' נתן:

 4 מי שלא נמצא.  מר שלומוביץ:

 5 כולל הטופס הזה.  גב' נתן:

מקסימום תעביר בשמם ותכתב אותם שהם יכתבו מאשר את  גב' דלריצ'ה: 6 

יל, הם יתנו לו , ואז זה יקצר לנו את התהליכים, כי המי-ה 7 

 8 ייפוי כוח. 

 9 אי אפשר להזדהות באמצעות ייפוי כוח.  מר שר:

לא, הם יחתמו, הם יעבירו אליו, הוא יסרוק רק והוא יעבר  גב' דלריצ'ה: 10 

לך במייל את זה. אתה תקבל את זה במייל עם הבן אדם. הבן  11 

 12 אדם ישלח במייל. 

 13 מכין לו את זה והוא, הבן אדם ישלח לך את זה. כאילו אני רק  מר שלומוביץ:

 14 זה משנה אם הוא מעביר או שזה,  גב' נתן:

 15 יות מכותב. הוא צריך לה גב' דלריצ'ה:

 16 לא, יהיה אחד אחד.  מר שלומוביץ:

אפשר רגע את הטופס הזה? יש, יש למישהו את הטופס הזה  מר שר: 17 

 18 ? 24-25של הזדהות לפי סעיף 

 19 זה?  מר שלומוביץ:

 20 כן.  מר שר:

 21 כאילו נגיד וליזי לא היתה באה, זה מה שהיא מגישה.  מר שלומוביץ:

 22 לדעתי,  -לא, ברור. אני רק לגבי שאלה מי חייב לשלוח את זה מר שר:

 23 אני לא ראיתי שזה, מר שלומוביץ:

 24 אין פה מניעה שמישהו אחר ישלח.  מר שר:

 25 בסדר. מר שלומוביץ:

 26 כל עוד זה חתום על ידי הבן אדם עצמו. מר שר:
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למה הוא לא יכל להביא לך את זה פיזית עכשיו, אם כבר  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 הבאנו את זה? 

 3 כי עדיף שזה ייעשה בתפוצה במייל.  מר שר:

 4 נעשה גם וגם.  גב' דלריצ'ה:

 5 תפוצה מלאה.  מר שר:

 6 נעשה גם וגם. שים את זה, וגם נעשה ביחד במייל מסודר. גב' דלריצ'ה:

אין לי בעיה לקחת. ככל שיבואו טענות, מספיק שחבר מועצה  מר שר: 7 

 8 אחד לא יקבל את ההודעה הזאת, 

 9 חד משמעית, גב' דלריצ'ה:

 10 , -זה פתח ל מר שר:

 11 לבעיות. אנחנו נעשה בתפוצת נאט"ו, את הכל, שכולם ידעו.  גב' דלריצ'ה:

 12 כל החברי מועצה הוא אמר, ואלייך ואליו. גב' נתן:

 13 גמור. הישיבה תמה. שאלות נוספות? תודה רבה. בסדר גב' דלריצ'ה:

 14 

 15 -תמה ישיבת היום-
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