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  25.08.2008 –מן המניין שלא שיבת מועצה י

  

  :דר היום סעל 

י "באי כוחה של כל סיעה עפ וכן רישום שמות, הזדהות סיעות המועצה וחבריהן .1

 .בחוק) א (25סעיף 

, בחוק) א (24י סעיף "עפ, בחירת נציגי הסיעות לוועדת הבחירות וממלאי מקומם .2

 . ר לוועדה מבין חברי ועדת הבחירות"וכן בחירת יו
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אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן . ברוכים הבאים, ערב טוב  : יהודה בן חמו

, ישיבה שלא מן המניין. אני שמח להציג, בטרם נתחיל בישיבה. המניין

מנהל /עשהוא , אני שמח להציג בתוכנו כאן את ממן שחר. ליחהס

הוא ישתתף איתנו כאן , הוא יושב לשמאלי. הבחירות בכפר סבא

והיה ותהיינה שאלות למי מבין החברים . כמובן שישתתף בדיון, בישיבה

 תוכלו לקבל את -במידה ולא תהיינה תשובות .  כמובן שהוא יענה-

מי שמנהל . שיר או בכתב או בשיחות איתוהתשובות באמצעותו באופן י

מנהל הבחירות שנבצר ממנו , את הבחירות בכפר סבא זה מר נשאת כיוף

 2-על סדר היום אנחנו דנים ב. ושחר ממלא את מקומו היום, להגיע היום

וכן רישום שמות , הזדהות סיעות המועצה וחבריהן) 1: נושאים היום

בחירת נציגי הסיעות ) 2. בחוק) א(25י סעיף "באי כוחה של כל סיעה עפ

וכן בחירת , בחוק) א (24י סעיף "עפ, לוועדת הבחירות וממלאי מקומם

, מי מבין החברים שלא נמצא פה. ר לוועדה מבין חברי ועדת הבחירות"יו

אליי ואל , יוכל להעביר את ההזדהות שלו בכתב לחברי מועצת העירייה

מספר ,  נתחיל את הישיבהדבר נוסף בטרם. מנהל הבחירות של כפר סבא

שוחחתי איתם , ל לגביהם"אותו כנ, ל והם נעדרו"חברים נמצאים בחו

מי מבין האנשים שחבריהם לא נמצאים כאן , שכל אחד שלא נמצא כאן

לחברי המועצה ואליי את מכתב ,  ידאגו להעביר לפקיד הבחירות-

  ? יש לך משהו להוסיף. ההזדהות

 לחוק 25סעיף .  בנוגע להזדהות וכמובן גם לנציגי הסיעותיש לי שאלה  :ד יעקב אוחיון"עו

מסדיר מה קורה שחבר מועצה נעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו 

 הוא מקנה לו את הזכות לשלוח הודעה בכתב תוך -סיעות המועצה 

 אם אנחנו סופרים את 7.9-זה למעשה על ה. המועדים שקבועים בחוק

עומדת גם לחבר שנמצא פה ונוכח האם הזכות מקל וחומר . מניין הימים

י החוק להודיע תוך המועד שקבוע "בישיבה ורוצה לממש את זכותו עפ

  ? 7.9-להודיע עד ה, היינו, בחוק ולא היום

למנהל , כל חבר יוצא חייב להודיע לוועדת הבחירות, י החוק"עפ  :שחר ממן
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אתה שואל אם הוא נמצא כאן והוא . הבחירות על ההזדהות ועל הישיבה

  -זה, לא רוצה להזדהות

  . זה דבר אחד. הרי הוא אמר לך מקל וחומר  :בני כברה

  . אני שואל  :ד יעקב אוחיון"עו

-אני יכול מחר, גם אם הזדהיתי היום, י החוק"הואיל ועפ, דבר שני  :בני כברה

אני מזדהה 'ההזדהות ולומר מחרתיים לשנות את ההזדהות ולבטל את 

  . 'עם משהו אחר

  . אז התשובה היא מקודם בדברים שאמרת  :יהודה בן חמו

  . הזכותעדיין קיימת , נכון  :בני כברה

  . רציתי לקבל תשובה ברורה  :ד יעקב אוחיון"עו

לכן . 7.9-עד ה, את ההזדהות, עדיין קיימת הזכות לשנות את הבחירה  :בני כברה

  -אני לא רואה את ה

  . ב למנהל הבחירותלהודיע בכת,  יש זכות לשנות7.9-עד ה, אין ספק  :שחר ממן

 מכיוון שהחוק התייחס למצב מסוים של -? למה שאלת ההבהרה הזאת  :ד יעקב אוחיון"עו

גם בתשובות של המפקח על הבחירות יש מצב שאדם יכול . חבר שנעדר

אני רוצה .  גם אם הוא הזדהה היום7.9-לשנות גם את ההזדהות גם עד ה

שלא להזדהות ולממש את שגם אם אדם נוכח הוא יכול , רק שיהיה מובן

כולל מתן נציגי הרשימה , 7.9-הזכות שלו של מתן הודעה בכתב עד ה

  . שלו

   .אנחנו ניתן מכתב ונגמר? אז בשביל מה הישיבה הזאת  :שמעון פרץ

זה לא קשור למה הישיבה . אתה יכול להגיד היום, אם אתה ברור לך. לא  :ד יעקב אוחיון"עו

  . הזאת נחוצה

   ?את לקבוע את הישיבה הז אצה הדרךלמה, ההשאל  :גיא בן גל

 מנהל הבחירות ביקש שאני -סיבה אחת :  סיבות2-הישיבה הזו נקבעה מ  :יהודה בן חמו

שאני לא יודע אם , וכתוב במכתב. אשתדל לקיים אותה במהלך אוגוסט

בספטמבר אני , דבר שני. אבל הוא כתוב, הוא צורף אליכם לסדר היום

יש לי גם לפתוח , בניגוד לאחרים, כי לי, יבותלא יכול לקיים את היש
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, לכן. שנת לימודים והרבה מאוד אירועים סביב פתיחת שנת הלימודים

יש את הזכות לחברים לפנות , וכמו שנאמר פה. מקיימים את הישיבה

  . למנהל הבחירות ולהביע את ההזדהות

  -9-רק חבל ש  :גיא בן גל

  - יועצות משפטיות2 פה יש, אז אולי היועצת המשפטית  :בני כברה

  ...זה לא בגלל ה  :יהודה בן חמו

  ? אולי תבהירו את התמונה  :בני כברה

  ?  מה אתה רוצה,זה לא עניין שלהם  :ד יעקב אוחיון"עו

  . יש יועצות משפטיות, אבל מה? למה לא  :בני כברה

  . אבל הוא יענה  :יהודה בן חמו

  ? וראז אולי תענה באופן בר? הוא יענה, אה  :בני כברה

  . ענה, הוא ענה  :יהודה בן חמו

  ? זה בסדר, ענה  :בני כברה

, חופשות, בגלל שמדובר בחודש אוגוסט. אולי קצת גם לשאלה שלך  :שחר ממן

 אנחנו קיבלנו הנחייה כל מנהלי -תחילת הלימודים , תחילת ספטמבר

על מנת לעמוד על , להשתדל לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, הבחירות

  . ועים בחוקהזמנים הקב

גם אם אדם , גם לפי התשובות של המפקח הארצי על הבחירות, יובל  :ד יעקב אוחיון"עו

 הוא יכול בהודעה בכתב להזדהות 7.9-עד ה', מזדהה היום עם סיעה א

את אופן , הוא יכול לשנות את אופי הבחירה שלו. 'או ד' או ג' עם סיעה ב

הם יכולים לשלוח הודעה , לאלה שלא נוכחים פה, וכמובן. הבחירה שלו

  . 7.9-בכתב עד ה
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י "וכן רישום שמות באי כוחה של כל סיעה עפ, הזדהות סיעות המועצה וחבריהן  .1

   .בחוק) א(25סעיף 

  

ראשון שעל הסעיף האנחנו מעלים את ? הערות, יש עוד שאלות לחברים  :יהודה בן חמו

אני , ל ביאנחנו נתחי. הזדהות סיעות המועצה וחבריהן, סדר היום

, בא כוח הסיעה, מזדהה עם סיעת מעוף בראשותה של יהודה בן חמו

סיעה או שאתה מציע -אתה מציע שנעשה את זה סיעה. יהודה בן חמו

  -שנעשה את זה

  . אני מעדיף  :שחר ממן

  . בבקשה, סיעה-סיעה  :יהודה בן חמו

אחד שכל . זה בא כוח, מה שהכי חשוב. רק משהו להבהיר פה לכולם  :שחר ממן

  . יציין את בא כוח הסיעה

  . מי בא כוח הסיעה  :יהודה בן חמו

  . ושאני אכתוב את זה, ברור, לומר לי את זה לאט. נורא חשוב-זה נורא  :שחר ממן

  ? זה בסדר, אני אמרתי ברור  :יהודה בן חמו

  ? מה הכינוי, רגע  :שחר ממן

  . בראשותו של יהודה בן חמו, מעוף  :יהודה בן חמו

  . ז גם אני לא מזדהה אם ככהא  :בני כברה

  . כי ההזדהות היא אישית. אחד-עדיף לעבור אחד  :ד יעקב אוחיון"עו

  . סיעה-סיעה  :יהודה בן חמו

  . זו הזדהות אישית גם ככה  :ד יעקב אוחיון"עו

  ? תעודת זהות  :שחר ממן

כל אחד ייתן בסוף . כל אחד ייתן לך אחר כך. אני אמלא לך אחר כך  :יהודה בן חמו

  . יבההיש

  . לא נתחיל לקרוא עכשיו תעודות זהות, יהודה  :גיא בן גל

  . לא  :יהודה בן חמו



  .י   25.08.2008  7  מועצה מן המניין 

  ? האותיות  :שחר ממן

  . 'פעם שעברה זה היה פ  :יהודה בן חמו

  ? והכינוי זה מעוף  :שחר ממן

  . מעוף בראשותו של יהודה בן חמו  :יהודה בן חמו

  ? כ סיעה"ב  :שחר ממן

זאת ? ר למישהו לתת ייפוי כוח כשהוא לא נמצא פהמות. יהודה בן חמו  :יהודה בן חמו

  ? חבר מועצה שמייצג חבר, אומרת

  . לא, לא  :שחר ממן

  . הוא יצטרך לתת את ההודעה שלו בכתב לפקיד הבחירות? לא  :יהודה בן חמו

  . או בכתב או כאן,  אפשרויות2יש   :שחר ממן

  ? מה הכתובת שלכם  :בני כברה

  . הוא ישאיר פה כרטיס.  כךתקבל אחר, תקבל  :יהודה בן חמו

  ? את כל הפרטים אנחנו נקבל בסופו של דבר  :בני כברה

  . יש'ר בוקי צ"ד, יש'בוקי צ. הוא הולך לפי רשימה. ברור  :יהודה בן חמו

  . בא כוח יהודה בן חמו, סיעת מעוף בראשות יהודה בן חמו, יש'ברוך צ  :יש'ר בוקי צ"ד

  . כן  :שחר ממן

  . אברהם. נעבור לפי הרשימה שלו, שימה לפי הסיעותיש פה ר  :יהודה בן חמו

  . בראשות יהודה בן חמו. אברהם מולה  :אברהם מולה

  . קודם כל מעוף  :שמעון פרץ

  . מעוף  :אברהם מולה

  . אחר כך, קודם עפים  :בני כברה

  . התכוונת מעופפים  :יש'ר בוקי צ"ד

  . מעופפים  :בני כברה

  ? מי בא כוח  :שחר ממן

  . אריה אברהם. יהודה בן חמו  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, כן  :שחר ממן

  . יהודה בן חמו, מעוף, אריה אברהם  :אריה אברהם
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  ? מי הסיעה הבאה. הוא ישלח לך מכתב, אריק לויטה לא נמצא  :יהודה בן חמו

  ? לאיפה שולחים? מה הכתובת  :אריה אברהם

  .  קובי אוחיון,אני אגיד לך. הוא ישאיר את הפרטים שלו, תיכף  :יהודה בן חמו

  -אני שומר על זכותי להודיע הן על ההזדהות והן על בא כוח  :ד יעקב אוחיון"עו

  . סעיף הבא תודיע  :יהודה בן חמו

  .  תוך המועד שקבוע בחוק  :ד יעקב אוחיון"עו

  . ר אמיר גבע"ד  :יהודה בן חמו

  . גיא בן גל, מפלגת הירוקים  :ר אמיר גבע"ד

  . זה סיעת הירוקים  :גיא בן גל

  . שלא תטעו פה, סיעה, סיעה  :ד יעקב אוחיון"עו

  . כמובן, זו סיעת הירוקים. לא, לא, לא  :גיא בן גל

  . סיעת הירוקים  :ד יעקב אוחיון"עו

  ? מה האותיות  :שחר ממן

  . רק  :גיא בן גל

  ? רק  :שחר ממן

  . רק  :שמעון פרץ

  ? שם  :שחר ממן

  . הוא הנציג, גיא בן גל  :ר אמיר גבע"ד

  . מי שמצהיר זה אמיר גבע, בן גיא גל, בא הכוח  :גיא בן גל

בא . אמיר שם פרטי, גבע שם משפחה, זה אמיר גבע. סליחה, לא, לא, לא  :יהודה בן חמו

  . כוח זה גיא בן גל

  ? גבע אמיר  :שחר ממן

  . כן  :ר אמיר גבע"ד

  ? מי בא כוח  :שחר ממן

   .תבדוק אם הוא רשם נכון, יהודה. גיא בן גל  :ר אמיר גבע"ד

  . הבא בתור  :שחר ממן

גיא.כי הם מזדהים ביחד, אנחנו נלך לפי הסיעות  :יהודה בן חמו  .  
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באיחור של כמה חודשים . בא כוח גיא בן גל, סיעת הירוקים, גיא בן גל  :גיא בן גל

  . אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא, אמנם

  . בבקשה, אבינועם  :יהודה בן חמו

  . סיעת הירוקים,  כוח גיא בן גלבא, אבינועם גרנות  :אבינועם גרנות

  . הירוקים יש להם יותר מנדטים מכולם פה עכשיו  :שמעון פרץ

  . אולי גם זה יהיה ככה במועצה הבאה  :גיא בן גל

  . 7.9-נשכנע את קובי עד ה  :ר אמיר גבע"ד

  ? נכון, למי ניתנה הנבואה אנחנו גם יודעים. אשרי המאמין...   :גיא בן גל

  ? ס ירוק"אין ש  :אריה אברהם

  . ס ירוק כזה"יש ש  :גיא בן גל

  . אני לובש ירוק, הוא מדבר על ירוק  :שמעון פרץ

  . משה אבן חן  :יהודה בן חמו

  . אריה, בירוק הזה מבינים מצוין  :גיא בן גל

  . משה אבן חן  :יהודה בן חמו

  .בי רדבא כוח חיים צ, ל"מפד  :משה אבן חן

  ? שוב את השם של בא הכוח  :שחר ממן

  ...חיים צבי   :אבן חןמשה 

  ? מה השם  :שחר ממן

  .משה אבן חן  :יהודה בן חמו

  . ל"מפד  :משה אבן חן

  . אם הוא רוצה להזדהות, תסתכל אם בני כברה בחוץ, אמיר  :יהודה בן חמו

  ? אתה רוצה להזדהות, בני  :גיא בן גל

  ? אתה רוצה להזדהות, בני  :ר אמיר גבע"ד

  . יאני דוחה את ההזדהות של  :בני כברה

  . 7.9-דוחה ל  :ר אמיר גבע"ד

  . בני כברה, דוחה את ההזדהות  :יהודה בן חמו

  ... אז אני, כשאני אדע מה האותיות  :בני כברה
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  ? אין לו אותיות  :ר אמיר גבע"ד

  . אין לי אותיות  :בני כברה

עמוס גבריאלי , אני מצרף לפרוטוקול את המכתב של עמירם מילר  :יהודה בן חמו

אנחנו החתומים מטה מבקשים להתנצל על היעדרותנו . "ואיציק יואל

וכמו כן שומרים , 25.8.08, מישיבת מועצת העיר שתיערך היום

 על 7.9החתומים מטה על זכותם להודיע בכתב עד המועד הקובע 

  ". הזדהותם לרשימה לבחירות למועצת העיר שיתקיימו בנובמבר

  . הם עסוקים במירוץ לראשות העיר פשוט  :גיא בן גל

  . יואל ברוך לא פה. רינה פז לא פה  :יהודה בן חמו

  . היה והלך  :שמעון פרץ

  . הוא היה פה  :גיא בן גל

אני מצרף מכתב . אריק לויטה לא, עמוס גבריאלי לא, זה לא, עמירם לא  :יהודה בן חמו

כך כותב , "לאור העבודה המשותפת"שהוא מזדהה , בשם סימון גולדמן

אני מביע את הזדהותי עם רשימת מעוף ,  שנים5של ", סימון גולדמן

  ". בא כוח יהודה בן חמו, בראשותו של יהודה בן חמו

  ? אבל זה מותר בכתב לעשות  :ר אמיר גבע"ד

  . אין בעיה, כן  ???

  . עבודה משותפת היתה. אם זה בשביל מעוף  :גיא בן גל

  . אני מודה לחברים,  אותוהסעיף הזה סיימנו  :יהודה בן חמו

אתה . אתה מת להעלים אותי מפה. יהודה בן חמו, אני מודה לך מאוד  :שמעון פרץ

  ? אה, מת להעלים אותי

  . חס וחלילה  :יהודה בן חמו

  . ר מועצה דתית בכלל"בתפיסה שלו אתה יו. ההיפך, שמעון  :גיא בן גל

  . בבקשה, שמעון פרץ  :יהודה בן חמו

  ? לצרף את המכתב הזה לפרוטוקול גםאפשר , יהודה  :קהל

  . הוא לא תקף, הוא לא תופס  :יהודה בן חמו

  ? למה  :ר אמיר גבע"ד
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  . מכיוון שהוא צריך לציין עם מי הוא מזדהה  :יהודה בן חמו

  ? כי הוא לא פנה אל הוועדה  :ר אמיר גבע"ד

תי הוא צריך מ, אילו ייפוי הכוח היה תקף. לא ייפוי הכוח למי הוא נותן  :יהודה בן חמו

  ? להגיע

  ? מה ההבדל בין המסמך שסימון הגיש למסמך הזה, רגע  :גיא בן גל

  . הוא כתב שהוא מזדהה  :ר אמיר גבע"ד

  . פה הוא נתן ייפוי כוח להזדהות בשמו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אתה לא יכול  :יהודה בן חמו

  ? גם אי אפשר, לצרף לפחות לפרוטוקול  :קהל

  . אבל תבקש ממנו שישלח בפקס עם מי הוא מזדהה. תביא, ףנצר, תביא  :יהודה בן חמו

  . 7.9-עד ה  :גיא בן גל

  . יש לו זמן  :ד יעקב אוחיון"עו

  . הוא לא חוזר, ל"אבל הוא הולך לחו, לא  :שמעון פרץ

  . בבקשה, שמעון פרץ  :יהודה בן חמו

  . ס"סיעת ש  :שמעון פרץ

  . זו מפלגה, זו מפלגה  :בני כברה

  . ס"ת שזו סיע  :שמעון פרץ

  ? מה האותיות  :יהודה בן חמו

גם תעודת זהות . בא כוח הסיעה שלמה אלמשעלי.  שום ספק-ס "ש  :שמעון פרץ

  ? צריך

אני מבקש מכל חברי המועצה להעביר למר ממן את תעודת . אחר כך  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה. הזהות

. י ועדת הבחירותאני מציע שגם נעביר בצורה מאורגנת אחר כך את נציג  :גיא בן גל

  ?לא

  . לא, לא, לא  :יהודה בן חמו

  ? או להקריא את השמות  :גיא בן גל

  . צריך להצהיר שמית  :יהודה בן חמו
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כולם ? חבר סיעה שרוצה להזדהות ולא הזדהה, יש פה איזה חבר מועצה  :שחר ממן

  .תודה רבה? שמעו

  

, בחוק) א (24עיף י ס"עפ, בחירת נציגי הסיעות לוועדת הבחירות וממלאי מקומם  .2

  . ר לוועדה מבין חברי ועדת הבחירות"וכן בחירת יו

  

. בחירת נציגי הסיעות הבחירות וממלאי מקומם, סעיף שני על סדר היום  :יהודה בן חמו

ה דנאי כנציג 'בשנים עברו נהגנו לבחור ביוסק, מה שאני מציע, חברים

 מתפקידה ועדת הבחירות. ר ועדת הבחירות"מוסכם על כל החברים כיו

כל הסיעות . לנהל את הבחירות מבחינה ציבורית יחד עם מנהל הבחירות

ה דנאי הוא נציג של סיעת 'יוסק. יהיו להם נציגים וממלא מקומם

  . העבודה מבחינת הנציגות הרשומה

  ? יש דבר כזה  :משה אבן חן

 הביעו את הסכמתם שיילקח פׁה, אני דיברתי היום עם מספר חברים  :יהודה בן חמו

  -ֶפה אחד כנציג

הם עצמם לא . אבל נציגי העבודה לא נמצאים כאן שהם יכולים להגיד  :בני כברה

  .אי אפשר לדבר בשמם ?אז איך אפשר לדבר בשמם, הגיעו לכאן

  ?או שהוא היחיד שמוצע כאן? היה עוד מועמד על הפרק בכלל  :גיא בן גל

ה דנאי עשה 'ושב שיוסקאני ח. צריך להציג מועמד יותר מוסכם על כולם  :בני כברה

  . את שלו

  . אבל אני עוד לא סיימתי. אתה אמרת את דעתך  :יהודה בן חמו

  . אתה אומר מוסכם, בסדר  :בני כברה

יש פה מכתב של אנשי מפלגת העבודה ששלחו בנושא נציגי ועדת , חברים  :יהודה בן חמו

, ה דנאי'ד יוסק"הם מבקשים להציג את מועמדותם של עו. הבחירות

ד תרצה שרייבמן ממלא מקום קרלינסקי "עו, א מקומו בן ציון מילרממל

אלה הנציגים של מפלגת . ד אסף נוי"זאב יואלי ממלא מקום עו, אריה
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  -כל חבר וחבר שיציג. העבודה

  ?  מקוםי ממלא3- נציגים ו3קראת עכשיו   :גיא בן גל

  . כן  :יהודה בן חמו

  .  נציגים6  :בני כברה

  ? ...לעשותם מותר לה  :ר אמיר גבע"ד

  . תודה. ברור, כן  :יהודה בן חמו

הם הודיעו , לא? שלושתם הזדהו עם מפלגת העבודה. שנייה, אבל רגע  :גיא בן גל

אם אחד מהם לא יזדהה עם . 7.9-שבכוונתם לממש את הזדהותם עד ה

  ...  הנציגות שלהם בוועדת הבחירות היא,מפלגת העבודה

  . שאלה נכונה  :יהודה בן חמו

  . לא יכול למנות בא כוח וממלא מקום, מי שלא הזדהה  :עקב אוחיוןד י"עו

  . הוא טוען שמפלגת העבודה לא הזדהו. בבקשה, הוא יענה  :יהודה בן חמו

  .קודם מזדהים  :ר אמיר גבע"ד

  . ולכן גם את מר דנאי לא ניתן בשלב זה לאשר כנציג העבודה  :גיא בן גל

כי אני לא יודע מה , למנות נציגים כרגעאני לא יכול . אני לא הזדהיתי  :בני כברה

  . אני אמנה

  . תן לו לענות, שאלת שאלה  :יהודה בן חמו

ואתם כאן כמועצה ,  של המועצהזה עניינה, בעניין הרכב ועדת הבחירות  :שחר ממן

  . תקבעו מה שתקבעו

  . אבל נציגים? מה תקבעו  :בני כברה

הרכב ועדת . חברים, תכםברשו. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת  :גיא בן גל

  . הבחירות הוא נגזרת של האנשים שמזדהים

  .  תיכף תשמע את היועצת המשפטית-' א  :יהודה בן חמו

  ? איך נקבע מפתח חברי ועדת הבחירות  :גיא בן גל

  . כל חבר  :בני כברה

  . לא נכון  :גיא בן גל

יום הבחירות תבחר  יום לפני 60-לא יאוחר מ' קובע 24סעיף , ה'חבר  :ד יעקב אוחיון"עו
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המועצה ועדת בחירות שתהיה מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות 

  . 'במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה רשות מקומית

  . המיוצגות במועצה היוצאת  :גיא בן גל

  . 'מספר נציגי כל סיעה בוועדה כמספרם במועצה'  :ד יעקב אוחיון"עו

  .בדיוק  :בני כברה

  .  להםאז מותר  :יהודה בן חמו

  . אז זה בסדר  :ר אמיר גבע"ד

  . אז מותר להם  :יהודה בן חמו

  . מותר להם לבחור את הנציג, אסור להם לבחור בא כוח וממלא מקום  :ד יעקב אוחיון"עו

  . נציגי המועצה היוצאת  :גיא בן גל

אתה רוצה . נציגי הסיעות של מפלגת העבודה נרשמו, חברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אלון וינגרטן ,  חבר-נרי גת : נציגי סיעת מעוף. בבקשה? ב הזהאת המכת

  .  סגן-אלי דונסקי ,  חברה-רחל אברהם ,  חבר-שמוליק גוריאן ,  סגן-

  . ממלא מקום התכוונת  :משה אבן חן

  . ממלא מקום, לא סגן  :ר אמיר גבע"ד

,  סגן-וילינגר אייל פר,  חבר-שמוליק גוריאן . הינו הך, סגן, ממלא מקום  :יהודה בן חמו

 -יעקב אביטל ,  חבר-אבי ממן ,  סגן-חתוכה אורי ,  חברה-יש 'תמר צ

אלה . 'חסר לי סגן אחד גיא סיגלוביץ. אלה ששת הנציגים שלנו. סגן

  ? מזדהים, בני כברה, קובי אוחיון, בבקשה. ששת הנציגים

  . אי אפשר, מה, לא  :בני כברה

  .  בחירותחבר ועדת, ה אבן חן'מויש  :יהודה בן חמו

  . צנעניממלא מקום איתן   :משה אבן חן

  ? הוא ממלא מקום שלך, אה  :ד יעקב אוחיון"עו

  . אתה נציג בוועדה הבחירות ואמיר הוא ממלא המקום  :קהל

  . בבקשה, שמעון פרץ. אמיר קולמן ממלא מקום  :יהודה בן חמו

  ? מה זה בכלל  :שמעון פרץ

  . בבקשה, שמעון פרץ  :יהודה בן חמו
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  ? מה  : פרץשמעון

  ? מי הנציג שלך בוועדת בחירות  :יהודה בן חמו

  . שלמה אלמשעלי  :שמעון פרץ

  ? מי ממלא המקום. שלמה אלמשעלי  :יהודה בן חמו

  . שלמה אלמשעלי  :שמעון פרץ

  . בבקשה, אבינועם גרנות  :יהודה בן חמו

 -לע מוני ס,  חבר-נפתלי גרוס . בבקשה, אני אגיד בשם סיעת הירוקים  :גיא בן גל

אמיר גבע , שלושת ממלאי המקום הם גיא בן גל.  חבר-מוטי גובר , חבר

אנחנו נשלים כמובן את תעודות הזהות ואת הכתובות בסוף . גן אלואתי 

  . הישיבה

  ? ממלאי מקום אין  :יהודה בן חמו

  . אמרתי  :גיא בן גל

  . 'ממלא מקום'מתחת כל אחד תכתוב   :ד יעקב אוחיון"עו

ממלא המקום של מוני , לא המקום של נפתלי גרוס הוא גיא בן גלאז ממ  :גיא בן גל

  . גן אלוממלאת המקום של מוטי גובר היא אתי , סלע הוא אמיר גבע

אני מבקש מכל החברים להעביר את ? עוד דברים על סדר היום. תודה  :יהודה בן חמו

  . תעודות הזהות למנהל הבחירות

אני לא ? זה אותו סיפור, נמצא פה שיפתח לא ליכודה? אני יכול להגיב  :קהל

  ? להגידיכול

אבל להעביר את תעודות , הישיבה נעולה. הוא ישלח בפקס. ל"אותו כנ  :יהודה בן חמו

אני מבקש מחברי המועצה . חברי המועצה, סליחה רגע, סליחה. הזהות

  -למנות

  ? יהודה, אתה מוסיף סעיף לסדר היום  :גיא בן גל

  . לא, לא, לא  :יהודה בן חמו

  . זה לא כתוב בסדר היום? אז  :גיא בן גל

  -אנחנו מתבקשים לבחור  :יהודה בן חמו

  . אני מציע הצעה נגדית  :גיא בן גל
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אנחנו , אני לא מסתיר את זה, י בקשת מפלגת העבודה וגם בקשתי"עפ  :יהודה בן חמו

והוא נציג , ר ועדת הבחירות"ה דנאי כיו'ד יוסק"מבקשים לבחור את עו

  . ודהשל מפלגת העב

  . ר ועדת הבחירות"האם יש הכרח שעכשיו אנחנו נבחר את יו  :גיא בן גל

  . בגלל זה חזרתי, זה מה שהעירו לי עכשיו. כן, כן  :יהודה בן חמו

  ? למה זה מחויב המציאות  :גיא בן גל

  . כי זה מה שהיה על סדר היום  :יהודה בן חמו

אני . ין לא אומר שזה חובהוזה עדי, אתה החלטת שזה על סדר היום, לא  :גיא בן גל

ככל שאני מבין מתשובתו הקודמת של נציג ? שואל האם יש הכרח

, יש חברי מועצה שלא נמצאים פה. הדבר נתון לשיקול דעתנו, הבחירות

למה לא לדחות את . וגם באי כוחם, יש כאן חברי מועצה שלא מיוצגים

  ? ר שכולם יהיו"בחירת היו

מכיוון שהפורום הזה לא יתכנס עד     . עתי ואני אענהשמ. שמעתי אותך  :יהודה בן חמו

וחברי ועדת הבחירות ממילא לא , ר" צריך כן שיהיה יו7.9- ועד ה7.9-ה

בגלל זה גם כתבנו את זה על . ר" צריך למנות את היו- 7.9-יתכנסו לפני ה

  . סדר היום

 בוחרים לא היה ברור שאנחנו, סלח לי שאני אומר, סדר היום. תקשיב  :גיא בן גל

  . ר ועדת הבחירות"גם היום את יו

  . כתוב? למה  :יהודה בן חמו

  . גיא, 2כתוב בסעיף   :אבי בן חמו

  . ר ועדת הבחירות"לא היה ברור מה זהות יו  :גיא בן גל

, יש'בוקי צ, יהודה בן חמו. ירים את ידו? ה דנאי'מי בעד לבחור את יוסק  :יהודה בן חמו

  -שמעון פרץ, רהם אריהאב, אברהם מולה, קובי אוחיון

  . ה דנאי'בעד יוסק  :משה אבן חן

  ? אבינועם, שמעון פרץ, משה אבן חן. ר ועדת הבחירות"יו  :יהודה בן חמו

   . לא  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו
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  ? כמה אנשים הצביעו בעד  :גיא בן גל

  . אבינועם וגיא: 2. ירים את ידו? י נמנעמ. בני כברה. ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . אדוני ראש העירייה, תעשה בבקשה הצבעה חוזרת  :גיא בן גל

  . כי זה מתנגד וזה מתנגד וזה מתנגד, אל תרוץ יותר מידי מהר  :בני כברה

ה דנאי 'יוסק. גיא בן גל ואבינועם גרנות, בני כברה, אמיר גבע: מתנגדים  :יהודה בן חמו

  .תודה רבה, ת הבחירותר ועד"נבחר כיו

  ר ועדת הבחירות"ה דנאי כיו'ד יוסק"מחליטים לאשר את עו : 699 ' מסהחלטה
  

 אני מציע את -ר ועדת הבחירות "סגן ממלא מקום של יו, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

  . ה דנאי'כסגנו של יוסק' ד גיא סיגלוביץ"עו

  . ד נפתלי גרוס"אני מציע את עו  :גיא בן גל

, יש'בוקי צ, יהודה בן חמו. ירים את ידו? גיא' ד סיגלוביץ"מי בעד עו  :חמויהודה בן 

  .  שמעון פרץ, אברהם אריה, אברהם מולה, קובי אוחיון

  ? או שהוא מהסיעה שלך, הוא גם מסיעת העבודה, רגע  :גיא בן גל

יר אמ. ירים את ידו? מי נגד. שמעון פרץ, משה אבן חן. כן, הוא נציג שלי  :יהודה בן חמו

נבחר להיות ' ד סיגלוביץ"עו. גיא בן גל ואבינועם גרנות, בני כברה, גבע

  .סגן ממלא מקום

  ר ועדת הבחירות"מ יו"ד גיא סיגלוביץ כמ"מחליטים לאשר את עו : 700 ' מסהחלטה
  

  . הישיבה נעולה, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  

  

  

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 
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  ריכוז החלטות מועצה שלא מן המניין 

  08/0825/מיום 

  ר ועדת הבחירות"ה דנאי כיו'ד יוסק"מחליטים לאשר את עו : 699 ' מסהחלטה
  

  ר ועדת הבחירות"מ יו"ד גיא סיגלוביץ כמ"מחליטים לאשר את עו : 700 ' מסהחלטה
  


