פרוטוקול
מישיבת ועדת הבחירות ,אשר התקיימה ביום רביעי ,א' בחשון תשע"ט ,10/10/18 -
בשעה  ,18:00בחדר הישיבות ,בבניין העירייה.

נוכחים:

נעדרו:

השתתפו:

מר דוד אבן צור

-

ראש העיר

גב' שיראל בר

-

מ"מ ראש העיר

מר אדם אמילוב

-

סגן ראש העיר

מר ג'נו פלס

-

סגן ראש העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי -

חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש

-

חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם

-

חברת מועצת העיר

מר אלי כהן

-

סגן ראש העיר

מר בנימין אברקי

-

חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי -

-

חבר מועצת העיר

מר אלכס פורטנוי

-

חבר מועצת העיר

עו"ד אלון סיסו

-

חבר מועצת העיר

מר בנימין ינקל

-

חבר מועצת העיר

מר אורן איבגי

-

חבר מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר

-

חברת מועצת העיר

מר יניב שנקר
מר מרק ויין
מר דני פלג

-

מנכ"ל העירייה
מנהל הבחירות ,קרית ים
מזכיר וועדת הבחירות ,קרית ים

סדר היום:
 .1חלוקת רשימות המועמדים והדפסת פתקי הבחירות.
מר אבן צור:

מברך את הנוכחים ומציין ,התכנסנו כאן לצורך אישור חלוקת
רשימות המועמדים ואופן הדפסת פתקי הבחירות.

מר ויין:

שמח לבשר שכל הרשימות אושרו ע"י המפקחת על הבחירות.
כמו כן ,אושרו שני המועמדים לראש הרשות.
נפסלו  2מועמדים  -ברשימות שונות .הדבר לא גרם לפסילה של
הרשימה.
כעת עלינו לאשר את נציגי הרשימות בוועדות הקלפי :בכל קלפי
ניתן להציב  3נציגים :יו"ר ,סגן ,חבר.
מספר הנציגים של כל רשימה נקבע לפי מספר חברי הרשימה
במועצת העיר היוצאת ,בקרית ים יש  60קלפיות ,כלומר סה"כ
 180חברי קלפי .מכיוון שיש  15חברים במליאה .לכל חבר מגיע
 12חברי קלפי.
אני רוצה להדגיש כי לרשימה מותר לשלוח רק נציג אחד לכל
קלפי ,זה כולל יו"ר ,סגן ,חבר ומשקיפים .בנושא משקיפים,
רשימה שאין לה נציג בקלפי יכולה לשלוח משקיף.
דני יציג בהמשך את הטבלה המוצעת לחלוקת חברי הקלפי בין כל
הרשימות.
פתקי הצבעה :יש להגיש לי את פתקי ההצבעה לאישור ,עד .14/10
לאחר שיתקבל אישור ,על כל רשימה להדפיס  60,000פתקי
הצבעה 1,000 .פתקים לכל קלפי .כנ"ל ,פתקים צהובים לראש
הרשות.

מר אבן צור:

לצורך הדפסה מרוכזת של הפתקים ,הוחלט ללכת לבית דפוס
ברחוב ההסתדרות  ,223בית דפוס אלברט ,על פונט ) .(Davidיש
להוציא דוגמא מבית הדפוס ולאשר אותה מול מנהל הבחירות.
טפסי כתבי המינוי יועברו אליכם במייל ע"פ הנוסח הקיים בחוק
הרשויות המקומיות.

מר פלג:

כפי שמרק הציג ,נציגי הרשימות בוועדות הקלפי ,הן של יו"ר ,סגן,
וחבר וועדה .מעביר לכם רשימה רנדומאלית של חלוקת חברי
ועדת הקלפי ע"פ יחס הנציגים של הסיעות היוצאות .אתם
מתבקשים לעבור על הרשימה ולהחליט אם אתם מקבלים את
החלוקה .אני מדגיש ,אין צורך לקבל את הרשימה הזאת,

ובאפשרותכם לנהל דיון על חלוקה אלטרנטיבית או החלפה של
נציגים בין הסיעות השונות ,חשוב להדגיש זאת.
קובץ מרוכז של חלוקת נציגי הרשימות בכל הקלפיות תועבר לכם
במייל.
מר קדוש:

להבנתי ,לא ניתן להחליף יו"ר ,אבקש שתבדקו האם יש הגבלה
בהחלפת יו"ר של חבר ועדת קלפי ומה תהליך ההחלפה במידת
הצורך.

מר כהן:

מהו סכום התשלום לחבר ועדה?

מר אברקי:

מבקש לקבוע  ₪ 500ברוטו למשמרת )חצי יום( כתשלום שכר
לעובדי קלפי ביום הבחירות.

מר ויין:

בכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לכל הסיעות וכן יובטח
שבכל אחת מוועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות סיעה אחת
מתוך אלה שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה של מועצת הרשות
המקומית )קרי  -מהאופוזיציה ,במידה וישנה(.
ועדת הבחירות תקבע תקופה בה הסיעות ימסרו את שם נציגם
בוועדת הקלפי ,במידה וסיעה מסוימת לא הודיעה לוועדת
הבחירות את שם נציגה ,תורכב ועדת הקלפי בלא נציג של אותה
סיעה.
כמו כן ,עלתה שאלה לבדוק העברה של קלפי מס'  950.0בריכוז
 007לריכוז  038בבית ספר סביונים ,היות ולפי פנקס הבוחרים יש
רוב של מצביעים משכונת סביוני ים ,אפנה למחוז חיפה לאשר את
ההעברה.

רשם :דניאל פלג  -מזכיר וועדת הבחירות
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מרק ויין
מנהל הבחירות
קרית  -ים

