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 22.08.2018 -מן המניין שלא  שיבת מועצהי

 :דר היוםסעל 

קביעת סיעות המועצה וחבריהן )הזדהות הסיעות(, רישום שמות באי  .1

 כל סיעה וממלאי מקומם. כוחה של

בחירת נציגי הסיעות שישמשו כחברים בוועדת הבחירות וממלאי  .2

יו"ר הוועדה וממלא מקומו.  מקומם, ובחירת 
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אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה, . חברים ערב טוב צביקה צרפתי:

ישיבת ההזדהות. נמצא לימיני משה נקש שמנהל את 

צאת מירב, סגנית הבחירות בעיר כפר סבא; לצידו נמ

 המנהל. ומעכשיו, ניהול הישיבה הזו בידיך. בבקשה.

שלום לכולם. כמו שראש העיר הציג אותי, אני משה נקש,  :משה נקש

וס שהיא סגנית מנהל עמנהל הבחירות. איתי נמצאת מירב ד

 הבחירות.

היום למעשה אני אעבור אתכם ככה על כל הנושא. אנחנו  

 זדהות ובחירת ועדת בחירות. היום התכנסנו פה לישיבת ה

אני אתן עוד כמה דגשים ונקודות ככה בסוף, ואם יש  

שאלות גם אין בעיה, אני אשמח לענות. אבל כמה נקודות 

 ככה בשביל ההבהרה, כדי לחסוך שאלות אחר כך.

נעבור לפי הסדר אנחנו כל חבר מועצה,  –מבחינת ההזדהות  

איזו סיעה הוא  וכל אחד יציג את שמו, תעודת הזהות, עם

מזדהה ומי בא כוח, ואם יש גם ממלא מקום בא כוח אז גם 

ממלא מקום בא כוח הסיעה. אפשר להזדהות עם הסיעה 

אפשר להזדהות עם סיעה  ת,שנבחרתם בה בבחירות הקודמו

אחרת. אפשר להזדהות עם סיעה חדשה. אפשר מה שאתם 

 רוצים, בסדר?

וונה להתמודד אפשר גם לא להזדהות. גם מי שאין לו כ 

בבחירות הקרובות, גם יכול להזדהות. הזדהות עם סיעה 

/א. 125אחרת כמובן זה לא נחשב כפרישה לעניין סעיף 

בשביל פרישה יש תהליך שלם, שבסופו רשאים לאשר. גם 

אם מישהו יזדהה עם סיעה אחרת, זה לא נחשב פרישה 

מהסיעה הקודמת שלו. למעשה בשלב ההזדהות אנחנו 
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ת השמות של כל הסיעות של המועצה היוצאת, קובעים א

מספר החברים בכל אחת מהסיעות ואת שמות באי הכוח 

וממלאי מקום, במידה ויש ממלאי מקום. האותיות 

והכינויים בשלב זה הם חסרי משמעות כי זה ייקבע רק 

 אחרי הגשת הרשימות. 

בעצם למה אנחנו מזדהים? למה אנחנו צריכים , החשיבות 

 ה החשיבות של הדבר הזה? להזדהות? מ

הדבר הראשון, זה בשביל שנקבע את הרכב ועדת הבחירות.  

כל חבר מועצה שמזדהה יכול למנות בשמו או את עצמו 

כחבר ועדת בחירות. ובאי הכוח שנקבעים, שאתם תכריזו 

עליהם בהזדהות, הם אלה שיוכלו להגיש רשימות מועמדים 

רך בעירבון וללא ות מועמד לראשות כפר סבא, ללא צועוהצ

צורך ברשימות תומכים. וכמובן שיש לזה גם משמעויות 

לחוק המימון. יחידה אחרת מתעסקת בזה, אז שאלות על 

 זה, אם תרצו, אני אגיד לכם לאן לפנות.

חבר מועצה שנעדר ולא נמצא פה היום, יכול להזדהות  

 26-בכתב לראש העיר, אלי ולחברי הוועדה, בכתב, עד ה

 יום ראשון. לחודש, עד 

. ד"ר אמיר גבע:  מכתב אישי שלו. לא כזה טופס רשמי

הכנתי איזה סטנסיל כי כבר כמה פנו אלי, ואם תרצו יש פה  :משה נקש

כמה עותקים, אני אשאיר, תצלמו, תעבירו למי שרוצה. 

חבר מועצה שנוכח פה ומזדהה לא יכול לשנות את הודעתו 

  לאחר מכן.מי שמזדהה עכשיו, זו ההזדהות.

 אי אפשר לשנות? :שמעון פרץ

 לא.  :משה נקש

 אי אפשר לשנות זה מצוין, זה טוב. :שמעון פרץ



   22.8.2018 5 מועצה שלא מן המניין   

מי  אפשר לא להזדהות עכשיו ולהזדהות בכתב אחר כך, :משה נקש

 עד יום ראשון. אבל מי שמזדהה,  שמזדהה

 זהו, אם אתה אומר מר"צ עכשיו זה אבוד.   עו"ד רויטל לן כהן:

 בשיא המרץ לבחור ש"ס. אני יכול  :שמעון פרץ

 זה אבוד למר"צ.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אין ספק.   עו"ד רויטל לן כהן:

לעניין בא הכוח שאתם מודיעים שהוא מייצג אתכם או  :משה נקש

ממלא המקום, אז אפשר בכל עת לשנות אותו. זה צריך 

להיות בהודעה בכתב לראש הרשות ואלי, ובחתימה של כל 

 תה. חברי הסיעה שהזדה

 מה זה אומר בא כוח? מתי פז:

אני אסביר. אני תיכף אגיע לזה. זה למעשה הסעיף הבא.  :משה נקש

בעצם בא כוח הסיעות, הסיעות בהזדהות נקבעות לפי בא 

אני  –כוח. אני אמחיש את זה בדוגמא. מישהו פה יגיד 

ויבוא  מזדהה עם הליכוד ובא הכוח שלי הוא משה נקש; 

ויגיד  ני מזדהה עם העבודה ובא הכוח שלי א –מישהו אחר 

זה משה נקש; מבחינתי הם מאותה סיעה. בא כוח קובע את 

הסיעה. לא משנה איזה אות תגידו ואיזה שם תגידו, בא 

הכוח קובע את הסיעה. אם תגידו את אותה אות עם שני 

באי כוח שונים, זה שתי סיעות שונות. בא כוח הוא גם זה 

יגיש את הרשימות שלא צריך לא  שכמו שאמרתי קודם, 

עירבון ולא חתימות תומכים. זה הפריבילגיות של סיעות 

כמו שאמרתי, אם רוצים להחליף אותם, אז כל יוצאות. 

חברי הסיעה צריכים לחתום על ההודעה בכתב הזאת 

 שתוגש לראש העיר ואלי. 

עכשיו אנחנו בעצם נעשה את מהלך ההזדהות, כל חבר  
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תעודת זהות, לאיזו סיעה הוא מועצה יגיד את השם שלו, 

משתייך ומי בא כוח ומי ממלא מקום במידה ויש ממלא 

מקום. אחר כך נעבור גם לעניין של בחירת ועדת הבחירות 

 ודגשים נוספים. 

נקש, אמהות מניקות מקבלות פריבילגיה להיות ראשונות  :עו"ד אהוד יובל לוי

 ולברוח? 

 . מבחינתיין לי בעיה אתם תחליטו מי שיהיה ראשון. א :משה נקש

אין שום בעיה, ענת יכולה להתחיל. פה אחד. פרץ, תגיד פה   עו"ד רויטל לן כהן:

 אחד. 

 פה אחד.  :שמעון פרץ

 זהו, הנה.   עו"ד רויטל לן כהן:

 פעם אחרונה בקדנציה. :הנדין-הרסגור עילאי

אנחנו הכנו מראש את הרשימה של חברי המועצה עם  :משה נקש

כל הפרטים שבעצם ידענו וקיבלנו מראש,  תעודות זהות,

אבל בכל זאת, תגידו את זה לאט כדי שלא נפספס ונרשום 

כמו שצריך, יכולים להיות גם שינויים ממה שכתבנו. שוב, 

 כל אחד מזדהה כפי רצונו. 

 חייבים ממלא מקום ובא כוח? :שמעון פרץ

 בא כוח כן, ממלא מקום לא.  :משה נקש

 להיות אני עצמי.ב"כ יכול  :שמעון פרץ

 ענת קלומל מופיעה אצלך ברשימה? :עו"ד אהוד יובל לוי

 כן, מופיעה.   :משה נקש

 כן. למה שהיא לא תהיה ברשימה?  מירב דעוס:

 איך היא מופיעה, כענת קלומל, :עו"ד אהוד יובל לוי

 יג.צוי :משה נקש

 יג, יפה. תעודת זהות? צוי :עו"ד אהוד יובל לוי
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מישהו אחר. כל אחד לה, אף אחד לא מזדהה רגע סליח :משה נקש

 מזדהה בשמו. 

 מה הסדר? אתה תגיד את הסדר. ד"ר אמיר גבע:

 יש סיעות שהחוקים הם קצת שונים.  אורן כהן:

 נתחיל עם האם המניקה ואז נעבור לפי הסדר, מראש העיר.  :משה נקש

 יכולה להיות התפצלות בסיעת יחיד? :עו"ד אהוד יובל לוי

י :משה נקש  ל לנסות. וכאתה 

 הנה, אני רואה לפני.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 יש כאלה עם פיצול אישיות, ואז, אתה יודע,  ד"ר אמיר גבע:

 .025354713 ענת קלומל צוויג:

 כן, עם איזו סיעה את מזדהה? :משה נקש

 יובל לוי.  –ח, יש לנו מנהיג נהדר "עם סיעת תפו ענת קלומל צוויג:

 בא כוח? :משה נקש

 אהוד יובל לוי.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 תעודת זהות? מירב דעוס:

 של בא הכוח? :עו"ד אהוד יובל לוי

. מירב דעוס:  כן

 . היא משוחררת, נכון?022092076 :עו"ד אהוד יובל לוי

 כן.  :משה נקש

 יש ממלא מקום?  מירב דעוס:

 יש ממלא מקום בא כוח או שבא כוח מספיק? :משה נקש

 אנחנו נודיע אחר כך.  :בל לויעו"ד אהוד יו

 בסדר. בבקשה, אדוני ראש העיר.  :משה נקש

 , צרפתי, איך אני מופיע פה, צביקה?057195471 צביקה צרפתי:

 איך שאתה רוצה.  :משה נקש

סיעת  –אני צבי באופן רשמי, אבל צביקה ידוע לכל. מזדהה  צביקה צרפתי:
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 כפר סבא אחת, ב"כ הסיעה. 

ב מירב דעוס:  א כוח של עצמו?הוא 

 כן.  צביקה צרפתי:

 בבקשה.  :משה נקש

. מזדהה עם סיעת 040405458הנדין, ת"ז -עילאי הרסגור:הנדין-הרסגור עילאי

 –מר"צ כפר סבא, סיעת בת של מפלגת מר"צ. ב"כ הסיעה 

 טל גולדמן. תעודת זהות אתם צריכים?

 כן. גולדמן טל, :משה נקש

 .058210832יגאל שמש,  –מלא מקום . מ200631976:הנדין-הרסגור עילאי

   והשם עוד פעם? :משה נקש

 יגאל שמש. :הנדין-הרסגור עילאי

, מזדהה עם סיעת מר"צ כפר 066612565, ת"ז פליאה קטנר :פליאה קטנר

 סבא, סיעת בת של מפלגת מר"צ הארצית. 

סליחה רגע, הישיבה משודרת? לא בטוח שכולם רוצים פה  :עו"ד אהוד יובל לוי

 קריא את תעודות הזהות שלהם לאינטרנט.לה

אנחנו צריכים את זה להזדהות. אז אם אתם רוצים לבטל  :משה נקש

 את השידור, זה עניין שלכם. 

אבל השידור עכשיו, כולם נותנים פה את תעודות הזהות  :עו"ד אהוד יובל לוי

 שלהם. 

 מי שרוצה יעביר לך דף. אורן כהן:

 ת זה עכשיו.לא, לא, אני אצרף א :משה נקש

מי שלא רוצה את תעודת הזהות שלו באינטרנט, וזה לא  :עו"ד אהוד יובל לוי

 חכם. 

אף אחד לא רוצה להיות דומה לי. אני לא דואג. אתה אמרת  צביקה צרפתי:

 גם, לא? 

 מזדהה עם מר"צ כפר סבא, כן, בא כוח, ממלא מקום.  :משה נקש
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לא מקום זה יגאל משה . ממ200631976טל גולדמן, ת"ז  :פליאה קטנר

 . 058210832שמש, ת"ז 

 או קיי.  :משה נקש

 וההזדהות?:הנדין-הרסגור עילאי

 אמרתי, מר"צ כפר סבא.  :פליאה קטנר

 הליכוד, היא אמרה, תקשיב. צביקה צרפתי:

 בבקשה.  :משה נקש

 מח"ל.  ,, הליכוד028660793אורן כהן,  אורן כהן:

 בא כוח? :משה נקש

 תעודת זהות, אז להגיד את השמות? אין לי אורן כהן:

 כן.  :משה נקש

יצחק וגשי ב"כ הסיעה ורענן מור. אני אביא לך תיכף גם  אורן כהן:

 את תעודות הזהות. 

 מי זה רענן מור, זה ממלא המקום? מירב דעוס:

 רענן מור.  –כן. ממלא מקום  אורן כהן:

 זה וקשי או בקשי? :משה נקש

 ו.-ב אורן כהן:

 וקשי לא בקשי. זה משה נקש:

', כן, אני אביא תעודות זהות. אורן כהן:  וקשי בו

 הלאה, בבקשה. משה נקש:

,  :ד"ר דבורה שני . מזדהה עם כפר סבא אחת. ב"כ 55487664דבורה שני

 צביקה צרפתי.

..050169424אמיר משה גבע,  ד"ר אמיר גבע: . 

 רק רגע, זה משהו כאן טעות. עוד פעם.  מירב דעוס:

 . 050169424 בע:ד"ר אמיר ג

 מזדהה עם? :משה נקש
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מזדהה עם סיעת כפר סבא בראש, או כפי שייקבע שמה  ד"ר אמיר גבע:

 ניצב בדימוס יוסי סדבון, ת"ז...כמובן. מיופה הכוח הוא 

 רגע בבקשה. משה נקש:

 יוסי מה? מירב דעוס:

ן. ת.ז. ד"ר אמיר גבע:  .051648590סדבון ס.ד.ב.ו.

 לא מקום?או קיי, יש ממ :משה נקש

 . 059738823אמיר עשבי, ת"ז  –ממלא מקומו  ד"ר אמיר גבע:

 איך קראו לו רק? מירב דעוס:

 . אמיר עשבי. אמיר בא' משה נקש:

 עכשיו גבע אמיר. מירב דעוס:

 ף."תרשמי את השם של הסיעה כי זה לא מעו משה נקש:

 בסדר, אח"כ אני אעשה סדר. מירב דעוס:

  תודה. כן, בבקשה. :משה נקש

 מתי פז, מתי פז:

 מה זה, מתתיהו או מתי? :משה נקש

 . מזדהה עם כפר סבא אחת. 1523554מתתיהו.  מתי פז:

 בא כוח? :משה נקש

.  מתי פז:  צביקה צרפתי

 או קיי.  :משה נקש

בראשות עו"ד איתן  –, תנופה 031844723איתן צנעני,  עו"ד איתן צנעני:

 צנעני.

 רק רגע, תנופה? מירב דעוס:

. ואני ממלא 034916262אמיר קולמן,  –תנופה, כן. ב"כ  איתן צנעני: עו"ד

 המקום שלו. 

 .רויטל לן כהן עו"ד רויטל לן כהן:

' נכון? משה נקש: ו  רויטל עם 
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.  עו"ד רויטל לן כהן: . מזדהה עם סיעת כפר סבא מתקדמת. ב"כ 027758614נכון

 הדר לביא. אין לי כרגע את תעודת הזהות שלה. 

 לביא זה לוי? ס:מירב דעו

 לביא. לא לוי, לביא.  עו"ד רויטל לן כהן:

 לביא הדר? משה נקש:

אמיר  –אני אעביר את תעודת הזהות שלה. וממלא מקום  עו"ד רויטל לן כהן:

 סילבר,

 רק רגע, שניה, דקה, תני לי למצוא אותך פה? מירב דעוס:

 יש לך תעודת זהות? :משה נקש

 . תעודת זהות של הדר לביא, 036164044  עו"ד רויטל לן כהן:

 רק רגע, שניה, איך קוראים לו?  מירב דעוס:

 . 039637319אמיר סילבר. ותעודת הזהות של הדר זה   עו"ד רויטל לן כהן:

? :משה נקש  אמיר, דרך אגב, עם א'

.  עו"ד רויטל לן כהן:  א'

 או קיי. בבקשה. :משה נקש

א מתקדמת. בא כוח הדר . כפר סב033530254יהודה יוגד,  יהודה יוגד:

 לביא. להקריא שוב את תעודת הזהות?

 לא. זה גם ממלא המקום? מירב דעוס:

.  יהודה יוגד:  אמיר סילבר, כן

ח, בראשות ". אני מסיעת תפו14721773אסתר הדנה, ת"ז  אסתר הדנה:

 יובל לוי. 

 אהוד יובל לוי.  –ב"כ  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מן.כנראה רשמתי את לוי... על קולגן, עשיתי כאן בל מירב דעוס:

 מתחת. משה נקש:

 אחליף אותם אח"כ, אני אעשה. יאז אנ מירב דעוס:

... הוא משה נקש:  לוי אהוד יובל. נכון? לא. 
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. משה נקש:  נכון

 אהוד יובל. :עו"ד אהוד יובל לוי

. משה נקש:  אהוד יובל לוי

 מי ב"כ? זה אותו ב"כ? מירב דעוס:

. משה נקש:  כן

 לשניהם? וס:מירב דע

. משה נקש:  כן

 בבקשה. :משה נקש

יובל לוי, ת"ז  :עו"ד אהוד יובל לוי , מזדהה עם סיעת תפוח 022092076אהוד 

יובל לוי. ב"כ   אהוד יובל לוי.  –בראשות 

. סיעת תפוח בראשות 030240907שיינפיין,   אברהם ממה :אברהם שיינפיין

יובל לוי.   עו"ד אהוד 

 כן, בא כוח? :משה נקש

 אהוד יובל לוי.  :אברהם שיינפיין

 , סיעת ש"ס כפר סבא. 012102547שמעון חגי פרץ,  :שמעון פרץ

 בא כוח? :משה נקש

 שמעון חגי פרץ.  :שמעון פרץ

 ממלא מקום? :משה נקש

 שמעון חגי פרץ. :שמעון פרץ

. מזדהה עם סיעת מפלגת 003292083עמירם מילר, ת"ז  עמירם מילר:

 העבודה. 

 שנה אתה לא מפתיע.  40כבר :הנדין-ורהרסג עילאי

 בא כוח? :משה נקש

 .אליעד דרמן –אני בא כוח של הסיעה. ממלא מקומי  עמירם מילר:

 זה ממלא מקום. משה נקש:

. עמירם מילר:  כן. ממלא מקומי. אליעד דרמן
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 עם ד? משה נקש:

.  עמירם מילר:  . 300031309ת"ז  כן. עם ד'

בחירת ועדת בחירות.  –ר לנושא השני נעבובואו, ברשותכם,  :משה נקש

 אני אתן גם על זה כמה דגשים, כמה נקודות.

לייעץ למנהל הבחירות  למעשה, תפקיד ועדת הבחירות הוא 

וכן לסייע בניהול חוקי ותקין של הבחירות. יש כמה דברים 

שבהתאם לסעיפי החוק אני אמור להתייעץ עם ועדת 

ים, הרכבי הבחירות, מקומות קלפי או דברים נוספ

הוועדות, אז אנחנו נעשה את זה ותיכף אני אגע בעוד כמה 

 נקודות.

הוועדה בעצם מורכבת מנציגי הסיעות  –הדבר השני  

המיוצגות במועצה, בהתאם להזדהות שעשינו היום. אנחנו 

בהתאם לזה קובעים את הרכב ועדת הבחירות, כל אחד 

ן שכל כמוביכול לתת נציג מטעמו וגם ממלא מקום קבוע. 

מי שרוצה להיות נציג בוועדת הבחירות חייב להיות מישהו 

חברי ומקרב בעלי זכות הבחירה בכפר סבא.  17מעל גיל 

ועדת הבחירות יבחרו את יו"ר ועדת הבחירות מבן חברי 

הוועדה. ככל שלא תגיעו להסכמה או עד אשר תבחרו יו"ר 

 לוועדת הבחירות, מנהל הבחירות, כלומר אני, אהיה יו"ר

 ועדת הבחירות. 

 צריכים לבחור את זה עכשיו?  :אברהם שיינפיין

 מה הקריטריונים ליו"ר הוועדה? :עו"ד אהוד יובל לוי

אין קריטריונים. אתם צריכים להחליט מי אתם רוצים  :משה נקש

שיהיה. זו אחריות שלכם. למעשה זו לא אחריות שלי, של 

צריכים המדינה, זה לא שלנו, זו אחריות שלכם. אנחנו 

לדאוג שזה קורה. אז אם אתם תסכימו ותבחרו, אני סתם 
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אתן לכם דוגמא: בבחירות קודמות הייתי מנהל בחירות 

בכוכב יאיר, החליטו כל חברי הוועדה על מישהו שגר שם, 

שהוא היה שופט בדימוס, שהחליטו והסכימו שהוא יהיה 

יו"ר ועדת הבחירות. אז אתם יכולים להחליט ביניכם, אתם 

יו"ר ועדת הבחירות מבין צ ריכים להחליט ביניכם מי יהיה 

 החברים, ועד שתחליטו אני יו"ר ועדת הבחירות. 

שאלה: אנחנו עכשיו בחרנו מיופי כוח. אז מיופי הכוח  ד"ר אמיר גבע:

 צריכים לעשות את הבחירה הזאת של החברים. 

.   עו"ד רויטל לן כהן:  אבל זה החוק. יש חוק, החוק אומר מי

ניתן להחלפה, אם אנחנו עכשיו מציעים חבר ועדת בחירות  ר אמיר גבע:ד"

מסוים, נגיד אני אציע את מיופה הכוח שלי, אבל הוא יוכל 

יוכל להחליף את זה, נכון?   לשנות את זה. הוא 

 נכון. אחר כך.  :משה נקש

 אני יוצא מהתמונה והוא יעשה מה שהוא רוצה.  ד"ר אמיר גבע:

נבחר את מזכיר ועדת הבחירות, אז בעניין הזה  אנחנו גם :משה נקש

יש לנו את בן, שעד עכשיו מסייע בכל התהליך של הבחירות. 

 בן הוא עובד העירייה פה. נדבר על זה עוד מעט.

 31המועד האחרון למעשה למינוי ועדת בחירות זה  

באוגוסט, יום  26באוגוסט. המועד האחרון להזדהות זה 

 31חירת ועדת בחירות זה ראשון. המועד האחרון לב

באוגוסט. למען הנוחות וכדי לא לכנס את כולם שוב, אנחנו 

 נעשה את זה היום, כי אנחנו כבר פה כולנו.

הרכב ועדת בחירות משפיע על הרכב ועדות הקלפי. בהתאם  

להרכב שיהיה פה כאשר נעשה את חלוקת ועדות הקלפי, זה 

 יהיה באופן יחסי לחברי ועדת הבחירות. 

נחנו גם נקבע עכשיו את המועד לישיבה הראשונה של א 
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 ועדת הבחירות שאנחנו נבחר כרגע.

ודבר חשוב, שמנהל הבחירות וסגנית מנהל הבחירות  

צריכים להיות נוכחים בישיבות ועדת הבחירות, בכל 

הישיבות. בישיבה הראשונה, שאנחנו נקבע אליה מועד, 

ימנו כבר סיור אנחנו נדון בעצם במקומות הקלפי. אנחנו סי

 בכל מקומות הקלפי. 

מתי הישיבות האלה? הן כבר באוקטובר יהיו מן הסתם,    עו"ד רויטל לן כהן:

 לא?

 עוד לפני, הרבה לפני אוקטובר.  :משה נקש

 אני שואלת, כי יש עכשיו חגים, אוקטובר.   עו"ד רויטל לן כהן:

וגוסט עד אוקטובר יש לנו, כמו שאמרת נכון, את סוף א :משה נקש

ואת כל ספטמבר, שבין לבין יש חגים ובין לבין יש ימי 

עבודה. אנחנו לא יכולים לחכות עד אוקטובר, כי אנחנו 

 .'  צריכים לאשר מקומות קלפי וכו

בגלל זה אני שואלת, פשוט כי כל ספטמבר הוא חג אחד    עו"ד רויטל לן כהן:

 גדול.

 אז אנחנו נעשה את זה לפני.  :משה נקש

 שירבו כאלה. ץ:שמעון פר

 אמן כן יהי רצון.    עו"ד רויטל לן כהן:

חברי ועדת הבחירות, יום למחרת הבחירות יהיו אלה  :משה נקש

שביחד איתנו יספרו את המעטפות הכפולות. זה יכול להיות 

משמעותי ולכן חשוב שתתייחסו לעניין הזה מאד ברצינות. 

מהו  אחרי שתיבחר הוועדה, ראש העיר יודיע לשר הפנים

הרכב ועדת הבחירות ואחר כך אני גם אוציא מכתב ממני, 

בעצם מכתב הסבר, מכתב הדרכה, על כל החוקים, על כל 

מה  –התקנות, על כל הסמכויות של חברי ועדת הבחירות 
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 צריך לעשות, מהם סדרי העבודה.

 כמה אנשים בוועדת בחירות? ממה שנייפן:

ממנה חבר לוועדת  בהתאם להזדהות. כל חבר בהזדהות :משה נקש

 הבחירות.

הוא יו"ר ועדת הבחירות צריך להיות מבין חברי הוועדה,  איתי צחר:

הסיעות צריך להצהיר  א יכול להיות סתם דמות ש... נציגל

 שהוא המייצג שלו בוועדה.

יו"ר ועדת הבחירות הוא מבין  –אני אחדד אם לא הובנתי  משה נקש:

שופט בדימוס שהיה חברי ועדת הבחירות. הדוגמא שנתתי ל

יו"ר ועדת הבחירות, הוא גם היה חבר מטעם אחד מחברי 

המועצה בהזדהות. אז הוא היה חבר ועדת בחירות והוא 

יו"ר ועדת הבחירות.   היה גם 

 אבל אפשר גם למנות אותך כיו"ר ועדת הבחירות.  :עמירם מילר

 אנחנו מעדיפים אותך.  :עו"ד אהוד יובל לוי

ו אותי. אתם לא תמנו אותי, אתם תמנו מישהו אתם תחליפ :משה נקש

 מבין החברים. 

מי זה אנחנו חוץ משלושתכם? אני רגילה שאתה אומר    עו"ד רויטל לן כהן:

 אנחנו, 

חברי ועדת בחירות בוחרים מביניהם. אני לא חבר ועדת  :משה נקש

 בחירות. 

 כרגע לא בוחרים יושב ראש.  עמירם מילר:

יו"ר, עד שאתם תחליטו.  עד שלא תבחרו :משה נקש  אני 

כל אחד מכם, כל אחד מציע  –לפשט את הדברים חבר'ה,   

גיל  והוא תושב כפר סבא והוא  17חבר מטעמו שהוא מעל 

בעל זכות בחירה בכפר סבא. כל אחד מציע מישהו אחד 

מטעמו, מישהו או מישהי מטעמו. אחד מבין חברי ועדת 



   22.8.2018 17 מועצה שלא מן המניין   

ועדת הבחירות.  הבחירות שאתם תציעו צריך להיות יו"ר

 אז אני מקווה שתצליחו להסכים על זה. 

 לפי רוב זה נבחר? :אברהם שיינפיין

תחליטו ביניכם. אני מקווה שתצליחו להסכים על זה, ואם  :משה נקש

עד שתסכימו על  ,לא תצליחו להסכים על זה, אז אני אהיה

 זה. אין לנו הרבה זמן. 

 צריך רוב מוחלט או יכול להיות כל רוב? :אברהם שיינפיין

עוד פעם, אתם תחליטו. אתם חברי ועדת הבחירות. אתם  :משה נקש

 או מי שתמנו מטעמכם. 

 אז נעשה את עצמנו, אנחנו חברי ועדת הבחירות, :שמעון פרץ

 בבקשה, אתם יכולים.  :משה נקש

 כולנו נהיה ועדת הבחירות ונבחר את זה עכשיו.  :שמעון פרץ

 אתם יכולים.  :נקש משה

 זה הכי קל. לא  צריכים לסבך את העניינים. במי בוחרים? :שמעון פרץ

ומוסכם על כולכם שכל אחד הוא בעצמו חבר ועדת  משה נקש:

 הבחירות? יש פה מישהו שרוצה לשים מישהו אחר במקומו? 

 יש משקל לכמות החברים או נציג אחד לסיעה?  :עו"ד אהוד יובל לוי

וודאי, בוודאי. הוא שאמרתי, הכמות בהתאם להזדהות. ב :משה נקש

כל חבר בוועדת הבחירות, אם סיעה מסוימת יהיה לה, 

הוועדה יכולה לכנס את הדיונים שלה גם לא בהשתתפות 

 כולם. 

בוועדת הבחירות שיתקבלו החלטות, זה מחייב הסכמה? זה  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מחייב רוב החברים? 

יוק ככה, כי זה לא החלטות, בסופו של דבר עיקר זה לא בד :משה נקש

 תפקיד ועדת הבחירות זה לייעץ למנהל הבחירות. 

.  עו"ד רויטל לן כהן:  לוודא שזה מתנהל נכון
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נכון. לוודא שהבחירות מתנהלות בצורה תקינה, בצורה  :משה נקש

חוקית, ולייעץ למנהל הבחירות. בסופו של דבר ברוב 

נהל הבחירות. אני מעדיף הדברים ההחלטה היא של מ

לעשות את הדברים בשיתוף פעולה כמובן. אנחנו מעדיפים 

 לעשות את הדברים בהסכמה ושיהיה מקובל על כולם. 

האם פה, כמו במועצה, למשל, אם כל סיעה היו לה ארבעה  :עו"ד אהוד יובל לוי

חברים או חבר אחד, זה לא אומר שיהיו לה ארבעה קולות 

 או קול אחד. 

זה כן אומר, וזה גם כן אומר לגבי הרכבי ועדות הקלפי  :נקשמשה 

אחר כך, בקלפיות. מן הסתם, סיעה שיהיו לה יותר חברים 

בוועדת הבחירות, יהיו לה יותר נציגים בוועדות הקלפי. לא 

 או,  19יהיו בכל ועדת קלפי 

 -למה לא מפתח קבוע לפי כמות ה :עו"ד אהוד יובל לוי

 ע לפי הכמות של החברים. זה מפתח קבו :משה נקש

 לפי כמות ההזדהות. :אברהם שיינפיין

מן הסתם, סיעה שמזדהה עם בן אדם אחד, לעומת סיעה  :משה נקש

שיש לה חמישה או ששה או שבעה, יהיה לה פחות נציגות 

 בוועדות הקלפי השונות. 

 בבחירות לכנסת.  כמוזה ידוע.  :שמעון פרץ

אומר שכולם פה עכשיו יהיו חברי לא מסתדר לי. אם אתה  איתי צחר:

 ועדת הבחירות, 

 לא, אני לא רוצה בכלל.  ד"ר אמיר גבע:

... מי שמתנדב, מה. :שמעון פרץ  גם אני לא רוצה, אני 

 )מדברים ביחד(

.   איתי צחר: .  אז זה אומר שזה יהיה מישהו מפה. .

ז יהיה לא, אבל אם אמיר גבע בוחר במקומו מישהו אחר, א עו"ד רויטל לן כהן:
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 מישהו אחר. 

 )מדברים ביחד(

. לפי איך שאני מבין את החוזר יש שתי אפשרויות איתי צחר: ..

האופציה הראשונה זה שזה מי שנמצא פה ואז רק מי ו

 שנמצא פה ומיוצג יוכל להצביע. 

עוד פעם, אם מישהו בוחר לשים מישהו אחר במקומו, הוא  משה נקש:

 לא פה. פשוט לא יוכל עכשיו להצביע כי הוא

 . , אבל זו בעיה שלוזה מה שאני אומר איתי צחר:

 לא, לא בעיה שלו.  :שמעון פרץ

 ה שזה יהיה אחד מבין חברי המועצה. יאז האופציה השני איתי צחר:

אני מציע שוועדת הבחירות, כל אחד יגיד את המועמדים  :עמירם מילר

תתכנס, תבחר הבחירות שלו לוועדת הבחירות, ועדת 

 שב ראש,לעצמה יו

 )מדברים ביחד(

 נקש, אנחנו רוצים לבחור היום ליושב ראש אותך, :עו"ד אהוד יובל לוי

אתם יכולים לא לבחור ואז אני אהיה היו"ר. ובישיבה  :משה נקש

הראשונה אנחנו נבחר יושב ראש. הבעיה היא שהישיבה 

 31-באוגוסט כיוון שה 31-הראשונה תצטרך להיות לפני ה

 -האחרון לבאוגוסט זה היום 

 אין שום בעיה. מחר בבוקר.   עו"ד רויטל לן כהן:

 אני רוצה להיות חבר. :שמעון פרץ

 האיש הכי פראקטי בשולחן.    עו"ד רויטל לן כהן:

אני עוד פעם אומר, נעשה עוד פעם את זה בצורת סבב, כל  :משה נקש

יגיד אם הוא בעצמו הוא חבר ועדת הבחירות או שהוא  אחד 

טעמו. ואנחנו נקבע ישיבה ראשונה לבחירת רוצה מישהו מ

יו"ר הוועדה, בהנחה, שוב, שלא כולכם תחליטו שאתם 
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 רוצים ואתם כבר פה. 

זכותך להגיד שפלוני אלמוני הוא המייצג שלך לוועדת  איתי צחר:

הבחירות. וכשתתכנס כל הוועדה הם יבחרו מקרבם יושב 

 ראש.

 האדם ומחליף?  תגם פה אנחנו בוחרים א  עו"ד רויטל לן כהן:

 הוועדה בוחרת.  איתי צחר:

 אבל חייב להיות מישהו מאיתנו?    עו"ד רויטל לן כהן:

 לא, הוועדה, הוועדה בוחרת מקרבה.  איתי צחר:

חברים, בשלב ראשון, בואו נעשה סדר. בשלב ראשון נעבור  משה נקש:

 אחד אחד, כל אחד יגיד מי נציגו בוועדת הבחירות. 

 לא חייב להיות מתוך המועצה.  :אברהם שיינפיין

. מיכול להיות הוא בעצמו, יכול להיות מישהו מבחוץ משה נקש: .. . צוין

, בעל זכות בחירה בכפר סבא. אז לפי הסדר. 17מעל גיל 

 ראש העיר, בבקשה. 

.  צביקה צרפתי:  עו"ד אמיר דנאי

נציגך בוועדת הבחירות. אני, ברשותכם, אעשה את זה  משה נקש:

הסדר שלי. אני אגיד את השם. רביטל שלום עמר  הפעם לפי

 לא נוכחת, נכון? אמיר גבע. 

הנציג שלי זה יוסי סדבון וקיבלתם זה אני, אמיר משה גבע,  ד"ר אמיר גבע:

 קודם את תעודת הזהות שלו. הוא מיופה הכוח שלי. 

 הוא בעצמו רוצה להיות בוועדת הבחירות? עמירם מילר:

 להחליף. הוא יכול  ד"ר אמיר גבע:

 הוא בן אדם מאד ערני.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 אם הוא עסוק, הוא ימנה מישהו אחר. ד"ר אמיר גבע:

 מתי פז. משה נקש:

 מציע את עצמי.  מתי פז:
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שאלה לפני שאתה קורא את השם הבא, אפשר להוסיף אחר  :אברהם שיינפיין

 כך בן אדם נוסף אם רוצים?

 ממלא מקום קבוע. א להוסיף... להחליף. ממלא מקום. ל משה נקש:

לא החלפה. אבל אין לנו כרגע. ואם אני רוצה להוסיף,  :אברהם שיינפיין

 אפשר אחר כך?

. אנחנו נקבע מועד לישיבה, ועד למועד הזה, לפני בסדר משה נקש:

 המועד הזה תתן לי את השם, בסדר? דבורה שני. 

 ר אלי. אנחנו מתייעצים. תעבור הלאה, תחזו :ד"ר דבורה שני

 הנדין.-יעקב אביטל גם לא פה. עילאי הרסגור משה נקש:

 אנחנו נמנה אחר כך את הנציגים. :הנדין-הרסגור עילאי

 פליאה קטנר.  משה נקש:

 יצאה. נמנה אחר כך. :הנדין-הרסגור עילאי

. משה נקש:  רויטל לן כהן

.   עו"ד רויטל לן כהן:  צריך ממלא מקום או רק,אני

 חייב. יהודה יוגד. אפשר לא  משה נקש:

סליחה, אז אני רוצה להוסיף גם ממלא מקום, לא ידעתי  ד"ר אמיר גבע:

 שאפשר.

 מי זה אני? משה נקש:

אמיר גבע. אני עושה כמו שעשיתי עם מיופה הכוח. ממלא  ד"ר אמיר גבע:

תעודת זהות המקום של יוסי סדבון יהיה אמיר עשבי. 

 אצלך.

 יהודה יוגד. משה נקש:

הדר לביא שהיא מיופת הכוח שלי, יש לך את תעודת הזהות  ד:יהודה יוג

 שלה. ואמיר סילבר מחליף.

 לביא הדר. משה נקש:

 נכון. ואמיר סילבר מחליף, ממלא מקום.  יהודה יוגד:
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 אהוד יובל לוי.  משה נקש:

 יובל קדוש.  –אהוד יובל לוי חבר. ממלא מקום  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מי ממלא מקום? משה נקש:

 יובל קדוש. :עו"ד אהוד יובל לוי

 אסתר הדנה. משה נקש:

 גיא דרשר.  -חברת ועדה. ממלא מקום  –אסתר הדנה  אסתר הדנה:

 אנחנו יכולים שיהיה לנו בסיעה ממלא אחד לכולם? :עו"ד אהוד יובל לוי

 כן. גם לא חייב לשים ממלא מקום.  משה נקש:

 ענת קלומל צוויג.  משה נקש:

 היא תהיה חברה בעצמה.  :לוי עו"ד אהוד יובל

 איפה היא? לא, אתה לא בשמה. משה נקש:

 היא יצאה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 זו המניקה.   עו"ד רויטל לן כהן:

.  משה נקש:  איתן צנעני

 . 55938294 –כן. הנציג שלי זה משה שמעוני  עו"ד איתן צנעני:

 ממלא מקום יש? משה נקש:

 לא.  עו"ד איתן צנעני:

 אוי ואבוי לו אם הוא לא יבוא.   רויטל לן כהן: עו"ד

.  משה נקש:  אמיר קולמן גם לא פה. אורן כהן

 וגשי יצחק, וממלא המקום זה רענן מור.  אורן כהן:

 וקשי יצחק. משה נקש:

 -הוא הנציג ורענן מור הוא ממלא אורן כהן:

 ממה שיינפיין.  משה נקש:

 שיינפיין.  ורדה –אני. וממלא מקום  :אברהם שיינפיין

 היא צריכה להיות בראש.  עמירם מילר:

 אתה צריך להיות ממלא מקום שלה.  ד"ר אמיר גבע:
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 אנחנו נקבל את ההמלצה של מר מילר.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 עמירם מילר.  משה נקש:

יש לי גם כתובת , 52191475אבי יבין קלוגר, ת"ז  –חבר  עמירם מילר:

גדעון  –שיו. ממלא מקומו אבל אתם לא צריכים אותה עכ

 . 3061512נצר, ת"ז 

 שמעון פרץ. משה נקש:

 שמעון חגי פרץ.  :שמעון פרץ

 )מדברים יחד(

,  משה נקש:  חברים, אפשר ביום ראשון

 רגע, אבל לא גמרנו את השמות. :ד"ר דבורה שני

 מי לא גמרנו? משה נקש:

.    עו"ד רויטל לן כהן:  הם החליטו. דבי ומתי החליטו

 אמרתי לך לחזור אלי בסוף, זוכר? :דבורה שניד"ר 

 כן. דבורה שני, כן? משה נקש:

 –. ממלא מקום 655207440או קיי, אז הרצל יצחקי, ת"ז  :ד"ר דבורה שני

 . 023675374נועם עציוני, 

 בטוחה שהם תושבי כפר סבא? ד"ר אמיר גבע:

. :ד"ר דבורה שני  כן

 .היא תבדוק את זה והיא תתן תשובה מתי פז:

 ומתי פז משנה את השמות. פז מתתיהו המצביא.   עו"ד רויטל לן כהן:

 מתתיהו פז.  :ד"ר דבורה שני

 פז מתי אמר שהוא הנציג, לא?  משה נקש:

 אמר כן,  מתי פז:

 אמר אבל התחרט.    עו"ד רויטל לן כהן:

 .אלי חיון מתי פז:

 זה הנציג? משה נקש:
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 זה הנציג של הוועדה, חבר ועדה. מתי פז:

 אלי? משה נקש:

. מתי פז:  אלי חיון

 ?ת.ז. משה נקש:

 . 024454589. וממלא מקום, עו"ד ירון תשבי, 058257874 מתי פז: 

תוסיף תיקון רק, ממלא מקום לאמיר דנאי, עו"ד אהרון  צביקה צרפתי:

 שוורץ.

 עוד מישהו שלא נתן פרטים? כולם נתנו?  משה נקש:

 סדר? אני יכול להציע הצעה ל עמירם מילר:

 עילאי הרסגור לא נתן.  משה נקש:

נכון. אנחנו ניתן יותר מאוחר. אתה יכול לרשום אותי :הנדין-הרסגור עילאי

 בתור נציג זמני בוועדה. 

.    עו"ד רויטל לן כהן:  הפתעת אותנו, עילאי

משפחת  .ני רוצה להעיר הערה לחברי המועצהסליחה, א עמירם מילר:

 נים, י לדורותיה, מזה עשרות שדנא

 אנחנו מודים לך על ההצעה. מודים לך, עמירם. :אברהם שיינפיין

 חבל, עמירם.    עו"ד רויטל לן כהן:

 שיא העליבות. שיא העליבות.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 שיא העליבות?  עמירם מילר:

כן. כי פעם קודמת נאמר שהבן אדם הוא לא קשור לאף  :עו"ד אהוד יובל לוי

הזדהה פה בתור נציג של מפלגה, ועם  מפלגה ואחרי זה הוא

 כל הכבוד, 

 לא נאמר דבר כזה.  עמירם מילר:

 נאמר יותר מפעם אחת.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לא, לא נאמר. אתה ממציא.  עמירם מילר:

תשחק משחקי חברה, אנחנו ממהרים, יש לנו יום  שב :עו"ד אהוד יובל לוי
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 עבודה. 

בוא תציע את זה כשנעשה את הישיבה  אבל, עמירם, עו"ד רויטל לן כהן:

 הראשונה ובה בוחרים. בכל מקרה, עכשיו לא בוחרים. 

 אני יכול להציע מה שאני רוצה. עמירם מילר:

 נכון.  עו"ד רויטל לן כהן:

 אבל היתה הזדמנות עכשיו למועצה לבחור.  עמירם מילר:

 ועדה בוחרת. זה לא המועצה בוחרת, זאת הולא. ממש לא.   עו"ד רויטל לן כהן:

הוא עדיין מתפרנס מעסקים  –אז בוא אני אחסוך לך שאלה  :עו"ד אהוד יובל לוי

 שפועלים במבנים של עיריית כפר סבא? 

 מה קשור? עמירם מילר:

קשור. הוא פסול. הוא לא יכול לכהן. תפסיק כל הזמן  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לפסול אנשים. 

... ועדת שות את הדיון עכשיו? לא, אבל באמת, למה לע ד"ר אמיר גבע:

 אני לא רוצה לדון בזה עכשיו. הבחירות, 

 ,8טוב, חברים, ביום ראשון בשעה  משה נקש:

 בבוקר?  עו"ד רויטל לן כהן:

בערב, אנחנו נעשה את הישיבה הראשונה. אני אודיע לכם  משה נקש:

 אני מאמין שכבר מחר.  ,על מקום

ם כל האנשים? לא ביקשת טלפונים אתה תדע ליצור קשר ע ד"ר אמיר גבע:

 שלהם.

 אני מבקש. אני מניח שיש אותם גם במועצה, נכון?  משה נקש:

 חלקם זה אנשים חיצוניים.  ד"ר אמיר גבע:

אנחנו נסייע, כל אחד מול חברי המועצה שלו, מול חברי  איתי צחר:

 הוועדה. 

ניסים ליומן, רק שאלה, כמה זמן זה ישיבה כזאת, אם מכ  עו"ד רויטל לן כהן:

 שעה, שעתיים? 
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 שעה זה מספיק. אני מעריך  משה נקש:

 שעה זה מספיק. מצוין.   עו"ד רויטל לן כהן:

בערב. אני אקבל את הטלפונים של כולכם ואנחנו  8בשעה  משה נקש:

בערב, אנחנו נודיע לכם  8נודיע לכם, ביום ראשון בשעה 

 איפה זה יתקיים, בסיועו של בן.

 ני יכול להעביר נניח לאיתי את הטלפונים והוא יעביר לך?א עמירם מילר:

. משה נקש:  כן. כן

 הוא איש קשר שלך? עמירם מילר:

 כן. בן יעזור לנו.  משה נקש:

עוד כמה נקודות נוספות שכתבתי לי לישיבה הזאת. אז דבר  

אני מניח  –ראשון, ככה קצת מידע כללי, לגבי מידע פנקס 

עים, אבל אם לא, אז שליפה שחלק מהדברים אתם כבר יוד

. מידע פנקס זה רשימת בוחרים 3.6-ראשונה כבר היתה ב

 . פוטנציאלים

 לא נתנו לנו כלום. עמירם מילר:

יש טופס חת הארצית על הבחירות, אז אפשר לבקש מהמפק משה נקש:

 של משרד הפנים. מקוון באתר 

 הוא לא עובד כמו שצריך.  :אברהם שיינפיין

עבוד. אם יש תקלה טכנית, אני מניח שגם יש שם אמור ל משה נקש:

 למי לפנות בעניין הטכני. 

והשליפה השניה, בעצם הפנקס הסופי של הבוחרים יהיה  

בספטמבר, זה היום האחרון שבו אפשר לשנות  20ביום 

 כתובות על מנת שיהיה ניתן להצביע בכפר סבא.

ות אני מעדכן את כולכם, כל פני –בעניין תעמולת בחירות  

שיש בדבר תעמולה אסורה לכאורה שמתרחשת כעת או 

שאתם יודעים שעתידה להתרחש, הכתובת לפניות בעניין 
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הזה להגיש עתירה לצו מניעה ליו"ר ועדת הבחירות 

המרכזית, בסדר? הפרטים גם נמצאים באתר של משרד 

הפנים. פניות בדבר פעולה אסור לכאורה שבוצעה כבר 

 היא המשטרה. בעבר, הכתובת לעניין הזה 

גם זה מפורט באתר של  –כל הנושא של מימון בחירות  

המפקחת, באתר של משרד הפנים. כל סיעה ורשימה זכאית 

לקבל מימון בחירות בהתאם למנדטים שזכתה בהם 

 ולתוצאות הבחירות לראש הרשות. 

 כמה שווה היום מנדט אגב, נקבע סכום?  ד"ר אמיר גבע:

 ערך.אלף שקל ב 180 שמעון פרץ:

 לא יודעלא יודע לענות לך על זה.  משה נקש:

 סדר גודל גם לא יודע? ד"ר אמיר גבע:

לא יודע. בזה אנחנו לא צריכים להתעסק. מה שאנחנו לא  משה נקש:

צריכים להתעסק אנחנו לא מתעסקים. יש גם לזה טפסים 

מקוונים באתר של משרד הפנים. המועד האחרון להגשת 

 .2018וקטובר בא 25בקשות למימון זה 

 איפה הם יושבים? :שמעון פרץ

מה זה משנה? זה טופס מקוון. זה לא קריטי. באינטרנט,  משה נקש:

, משרד הפנים. תרשום שם, אתה תגיע לזה, NOINבאתר 

 מגישים להם טופס מקוון. 

גם הקמת הסיעה, גם הטפסים של רשימת המועדים, הכול  :עו"ד אהוד יובל לוי

 היום באתר? 

 זה לא באתר. רשימת בוחרים? ש:משה נק

רשימת מועמדים של הסיעה, להגיע לירושלים או מגישים  :עו"ד אהוד יובל לוי

 פה?

 באיזה עניין? בעניין של מימון? משה נקש:
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הרשימה עצמה, לא למימון. הרשימה עצמה, שמגישים את  :עו"ד אהוד יובל לוי

 הרשימה.

על זה. אני אקדים קצת  תגישו אותה בכפר סבא. תיכף נדבר משה נקש:

את המאוחר, כי עוד כמה ימים אנחנו נפרסם את המודעה, 

 אבל אני קצת אדבר על זה.

אני מדגיש כי הגשת בקשה למימון היא תנאי לקבלת מימון  

לאחר הבחירות ולא רק אפשרות לקבלת מקדמה. אפשר 

לקבל מקדמה, זה נכון, אבל גם כדי לקבל אחר כך את 

 באוקטובר. 25-ש את זה עד ההמימון צריך להגי

בכלל, באתר של משרד הפנים ובאתר של העירייה, אנחנו  

מעדכנים באופן שוטף כל מיני דברים רלוונטיים. כבר יש 

באתר 'באנר' של בחירות, באתר של העירייה. מעלה לשם 

 מדי פעם חוזרים והודעות, תוכלו להתעדכן שם. 

רה בכפר סבא בעלי זכות בחי –סתם נתונים כדי שתדעו  

. 108,903 –. תושבים בכפר סבא 82,500המשוער זה 

 19חברים. במועצה הזאת  21במועצה הבאה יהיו חברים 

 חברים.  21חברים יש פה, במועצה הבאה יהיו 

קצת על ההודעה הראשונה שתתפרסם בימים הקרובים, זה  

לעניין הגשת הרשימות, הצעות מועמד לראש רשות 

היו יומיים שבהם, זה יוצא בחול ורשימות מועמדים: י

המועד סוכות, יומיים שבהם אני אשב באחד המשרדים פה, 

נכון בן? פה. אני אשב פה ביחד עם מירב ואנחנו נקבל את 

הרשימות. השעות יפורסמו, הכול ייתלה במודעות, אנחנו 

 27-ו 26-נעלה את זה גם לאתר. זה בימים רביעי וחמישי, ב

 בספטמבר. 

, בשביל לקבל את החוברות כדי למלא, אני את החוברות 
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בחודש הזה כבר יהיה לנו את החוברות.  30-מניח שב

 במודעה יפורסמו האפשרויות. 

.  :עו"ד אהוד יובל לוי  ... הסיעות שלא קיימות עדיין

 סיעה יוצאת צריך למלא,שזה לא כן. מי  משה נקש:

 .לפני סוכות היה כבר פרסום שזה הוקדם מהקהל:

 מה? :משה נקש

 מועד הגשת הרשימות.  מהקהל:

מועד הגשת הרשימות, כמו שאמרתי עכשיו, הוא בחול  משה נקש:

המועד סוכות. לא ניתן לשנות את זה, זה קבוע בחוק 

 המועד. 

 , הוקדם. 16-17 מהקהל:

בספטמבר. המועדים קבועים  27-ו 26לא, לא, לא הוקדם.  משה נקש:

 בחוק וזה התאריכים. 

 מאיר, אתה תגיש לפני.  :בל לויעו"ד אהוד יו

 אפשר להגיש לפני, לא? עמירם מילר:

לא, אי אפשר. אי אפשר להגיש לפני, מגישים רק במועדים  משה נקש:

האלה ורק פה ולא דקה אחרי כי הדלת נסגרת. עוד פעם, זה 

 . חדשות לעניין רשימות

 מי צריך להיות חתום על הרשימות? עמירם מילר:

כמו שהזדהית פה, בא כוח בהזדהות הוא זה  בא כוח, משה נקש:

שמגיש. בשביל לא להביא תומכים ועירבון, אז בא הכוח. מי 

שמגיע רשימה חדשה, צריכה תומכים וצריכה עירבון, הכול 

 יפורט במודעה. 

עוד פעם, את החוברות אתם תוכלו לקבל בתיאום או עם בן  

 פה במשרדי המועצה או עם מירב. 

 הטלפון שלו גם בסטנסיל? :ויעו"ד אהוד יובל ל
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 המייל שלו.  משה נקש:

אתה יכול להשאיר כל חומר אליו אצלי במזכירות. הוא לא  איתי צחר:

יושב פה, הוא מסתובב, אבל אתה יכול להשאיר כל חומר 

 עבורו, אם לא במייל, אז אצלנו במזכירות. 

 את הרשימות מגישים אך ורק אצלי, אצלנו.  משה נקש:

 החוברות. :יובל לויעו"ד אהוד 

 30אני מניח,  -את החוברות, אתם תוכלו לקבל אותן החל מ משה נקש:

באוגוסט. עוד פעם, החוברות יהיו אצלנו, אני מקווה, כמו 

באוגוסט. אתם  30-שהבטיחו לנו במשרד המפקחת, ב

תתאמו עם מירב, אתם תתאמו עם בן לקחת אותם מפה, או 

יך אנחנו מעבירים למי אם יש אצלנו אנחנו נתאם ונראה א

 שצריך. 

 מירב, טלפונים אפשר לקבל?איך מתאמים עם  :שמעון פרץ

כן, תקבל טלפונים. במודעה יפורסם הטלפון. תהיה רגוע,  משה נקש:

 הכול בסדר. אנחנו לא בורחים, אנחנו פה. 

במודעה אני אעדכן גם בעניין קביעת מספר המועמדים.  

אז כל רשימה צריכה חברי מועצה,  21בגלל שיהיו פה 

 מועמדים.  42-ולא יותר מ 7-להיות לא פחות מ

 אלף שקל.  25 –סכום העירבון  

 זה לכולם או רק לחדש?   :אברהם שיינפיין

 לא, רק לחדשים.  :שמעון פרץ

יש גם מועד להתקשרויות בין רשימות מה שנקרא הסכם  משה נקש:

חנו באוקטובר. גם פה אנ 21עודפים. המועד של זה הוא 

 נקבל את הטפסים האלה. 

 מר"צ וש"ס יכולים להודיע על הסכם עודפים?  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מי שרוצה יכול להגיש, הכול ייבדק.  משה נקש:
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יש לי שאלה, מתי אפשר לפרסם את האותיות ואת  :אברהם שיינפיין

 הרשימות?

האותיות יוגשו בחוברות אלינו, במועד הגשת החוברות,  משה נקש:

אחרי שאנחנו נסיים את כל הבדיקות אנחנו נודיע לכל ו

 אחד איזה אותיות הוא יכול לקבל. 

 סיעות שרוצות שם או אות שדומה לסיעה קיימת. :עו"ד אהוד יובל לוי

ניכנס לזה עכשיו  משה נקש: יש לזה כללים, יש לזה חוקים, אנחנו לא 

 כי זה יום עיון. אני אגיד באותה הזדמנות, אני עושה למי

שלא כל כך מתמצא או למי שרוצה לקבל עוד מידע או 

, גם זה 18:30-בספטמבר ב 6-למועמדים חדשים, בתאריך ה

..12ייזל ברחוב גאולה יפורסם במודעה, בבית ר  , נעשה ערב.

 שיבה מקדימה?נעשה י :עו"ד אהוד יובל לוי

חוברות, לא ישיבה. אני אעשה שם הדרכה לעניין מילוי  משה נקש:

. הגשת הרש  אז זה יהיה הזמן והמועד.ימות וכל השאלות..

 כולל מועדים. עמירם מילר:

כן. שוב, כל מה שאמרתי עכשיו יפורסם באתר העירייה  משה נקש:

תחנת ה'באנר' של הבחירות, יפורסם בלוחות המודעות 

 ברחבי העיר. 

 טלפון.  שמעון פרץ:

 ניתן לכם. אין שום בעיה.  משה נקש:

 רבה למשה. אני נועל את הישיבה הראשונה. תודה  צביקה צרפתי:


