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 חבר המועצה - יאיר דהן

 חבר המועצה - אייל מסיקה

 
 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה -  וןמשה מימ

 יועץ משפטי -  עו"ד יריב סומך

 
 :מוזמנים
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  :חסרים

 חבר המועצה - דוד פורטל
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 :סדר יום

ויו"ר ועדת הבחירות העירונית. בחירת ועדת  (1  בחירות 

 הודעה על הזדהות חברי המועצה.  (2

 

 

 

רענן אבטבי יאמר כמה מילים להזכיר מה מהות   :מר יחיאל זוהר
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קיבלו את שהם ההתכנסות כאן. ויש גם חלק מחברי המועצה הבנתי שלא הגיעו, 

ידגיש  בבקשה רענן, בוא נשמע ואחר כך נכתוב, כל אחדההזדהות שלהם בכתב. 

 ויאמר בקולו הוא לאן הוא מזדהה ובאיזה סיבה הוא מזדהה. 

ערב טוב. אני רענן אבטבי. אני מוניתי ע"י שר הפנים   :רענן אבטבימר 

עיריית נתיבות, אז באתי לסייע בקיום להיות פקיד הבחירות, מנהל הבחירות של 

שכל אחד  - ( ישיבת הזדהות1ה הזו: הבחירות בצורה הטובה ביותר. מטרת הפגיש

יזדהה ואנחנו נרשום את הסיעה אליה הוא משתייך. אחרי שאנחנו מזהים אותו 

 .בפרטים האישיים שלו ואנחנו קובעים מי בא כוח הסיעה

שיקבע את הסיעה שאותה הוא מוביל. לצורך בא כוח הסיעה הוא זה שמו של 

העניין  העניין, אני סתם נותן דוגמא, אם יש מפלגה בכנסת שקוראים לה לצורך

, הן שתי סיעות 'הצדק, סתם דוגמא, ויש שני אנשים שבא הכוח שלהם הוא שונה

 הן מתמודדות כשתי סיעות שונות.שונות. 

מאחר ואנחנו מקדימים את זה לפני המועד האחרון, שזה בעוד מספר ימים, גם 

הוא יצטרך לשנות בכתב אחרי הישיבה הזו אם מישהו יחליט שהוא רוצה לשנות, 

 יר עותק לכל חברי המועצה, לראש העיר ואליי. ולהעב

 עד סוף שבוע הבא.   :מר יחיאל זוהר

אני אתן את התאריך המדויק. וזה במידה והוא מחליט   :רענן אבטבימר 

לשנות. יש משמעות לשם של הסיעה עכשיו ולאותיות, את האותיות כבר הורדנו, 

ת שאנחנו נותנים, אבל הם שינינו השנה, לא יהיו אותיות. אבל יש משמעות לשמו

וניתן לשנות אותם גם בהמשך.   אם יש שאלות אני אשמח.לא סופיים 

העבירו לי רשימה אקראית של כל חברי המועצה. אין פה חשיבות לסדר לכן אני גפ 

 אתחיל לפי, 

מה שאמרתי לכם לפני כן, מה זה שינוי של אותיות, רק   :מר יחיאל זוהר

  -לגבי השמות שהם לא

לא, זה רשימות שהן חדשות לצורך העניין, והרשימות   :ענן אבטבירמר 

של היום במידה ויש לי הסכמה מול המפלגה בכנסת, במקרים מאוד חריגים ואנחנו 

לא ניכנס אליהם אלא אם כן יש משהו נקודתי. לקראת הסוף אני אשאיר לכם גם 

אתם כנראה  את הספראת הטלפון שלי, אני מציע לרשום אותו גם על הספר, כי 
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אני לרשותכם. באתי תחזיקו אותו אתכם. אם יש שאלה, כל שאלה, כל נושא, 

  לעזור ולסייע.

 העבירו לי את הרשימה של חברי המועצה, מראש העיר, 

 עכשיו? ועדת הבחירות?  2אתה מתחיל עם סעיף   :מר אבי מור יוסף

 לא. ועדת הבחירות אחרי זה.   :מר יחיאל זוהר

"הזדהות של חברי המועצה רק . 2אתה מתחיל עם סעיף   :סףמר אבי מור יו

אילו כונסה מועצה, חבר המועצה רשאי לפנות למנהל הבחירות בלי להודיע. ברגע 

זה חשוב מאוד מבחינת המינוח של זה. שכונסה מועצה לקביעת סיעות המועצה". 

 יש סעיף של הזדהות ויש סעיף של קביעת סיעות, 

 תה מבקש עכשיו? מה א  :מר יחיאל זוהר

לא, פשוט זה יהיה נכון מבחינת החוק. יש יועץ משפטי   :מר אבי מור יוסף

 פה? מה זה, יש הבדל בין הזדהות לבין קביעת סיעות המועצה. לכן מה שרשום פה, 

 כשאתה צודק אני שותק.   :מר יחיאל זוהר

 שלא תהיה איזושהי בעיה משפטית.  :מר אבי מור יוסף

אומר לאיזה יש עכשיו הזדהות. במהלך הזדהות אתה גם   :רענן אבטבימר 

 סיעה אתה שייך. יש לזה משמעות לסיעה שאתה תאמר שאתה משתייך אליה. 

 הפה שיגיד. יש לזה אינטרפרטצי יש פה יועץ משפטי  :מר אבי מור יוסף

משפטית. מה שנקרא היום זה קביעת סיעות המועצה, כל אחד קובע לאיזה סיעה 

 קובעים את הסיעות של המועצה. הזדהות, הוא שייך. 

 

ויו"ר ועדת הבחירות העירונית.  (1  בחירת ועדת בחירות 

 

חבר'ה, בואו נקצר. אנחנו מדברים חצי שעה בשביל זה.   :מר יחיאל זוהר

בחירת הוועדה זה המועצה. כל חברי  -בחירת ועדת בחירות ויו"ר ועדת בחירות 

  יש איזה הצעות? המועצה.

יו"ר ועדת הבחירות.     :???  מר יחיאל זוהר 

 יש מישהו אחר?  :מר יחיאל זוהר

 זאת אומרת, זה כל המועצה עפ"י נציגיה.  :מר אבי מור יוסף
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כן, זה החוק. מועצת העיר זה ועדת הבחירות. בדרך כלל   :מר יחיאל זוהר

ראש העיר הוא היו"ר. הוא הציע אותי. אם יש מישהו אחר שמתמודד, בבקשה. אם 

 לא, אז בואו אנחנו גמרנו את הסעיף הזה ונתקדם קדימה. 

קביעת יו"ר ועדת הבחירות, אם אתה רוצה לקבוע עכשיו   :רענן אבטבימר 

יו"ר ועדת בחירות, אני יוצא מתוך הנחה שקבעתם שכל חבר מועצה הוא גם  קביעת 

אני בא, הוא לצורך העניין חבר, והוא צריך למנות לעצמו עכשיו גם ממלא מקום. 

מניח שאני לא אוכל לעבוד ואתם לא תוכלו לעבוד רוב הזמן ולהתכנס, ולהגיע לכל 

  הדיונים של ועדת בחירות. 

היא כל המועצה. יו"ר הוועדה  עפ"י מה שהצעת, הוועדה  :מר יחיאל זוהר

הוא מוצע כרגע, שאני אהיה. אם יש מישהו אחר, בבקשה. אם אין אז בוא נקבע גם 

ם פה רשאי לתת שם של ממלא מקום לרענן. ובזה גמרנו את זה. וכל אחד מהיושבי

 יש הסכמה? הלאה.  את העניין.

 

ר ועדת לאשר את מר יחיאל זוהר, ראש העיר, כיו"הוחלט פה אחד  החלטה:

 בחירות.

 

 הודעה על הזדהות חברי המועצה.   (2

 

, הוא יקריא את השמות ההודעה על הזדהות חבר מועצה  :מר יחיאל זוהר

אחד, ובזה גם נגמר -לפי הסדר שהוא הכין לעצמו. הוא ישמע במו אוזניו אחד

 הסיפור. 

אחד במו אוזניו, יש פה שני -רגע, אם הוא שומע אחד  :אייל מסיקהמר 

 שים שהשאירו פתקים. אנ

 רשאים האנשים הנעדרים להעביר בכתב,   :רענן אבטבימר 

זה למשל הזדהות, כשהם לא נמצאים במועצה, כותבים   :מר אבי מור יוסף

מכתב למנהל הבחירות, זוהי הזדהות. מה שאנחנו יושבים פה זה קביעת סיעות 

יועץ משפטי, למה צריך להתווכ   ח על העניינים האלו?המועצה. אני לא מבין יש פה 
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 אנחנו פועלים עפ"י סעיף,   :עו"ד יריב סומך

, נכון.  25  :מר אבי מור יוסף  א'

קובעים את סיעות המועצה. זו פעולה כמו שמתאר אותה   :עו"ד יריב סומך

 רענן היא נכונה, לא הבנתי כל כך מה אתה כרגע מתעסק, 

של חברי מועצה. אוקי? שזה הזדהות  2א'  25כי סעיף   :מר אבי מור יוסף

שלא כונסה המועצה. ואם לא כונסה המועצה חבר המועצה פונה למנהל הבחירות. 

אני רק אומר בקביעת סיעות המועצה היום,  יש הבדל מבחינת הפרשנות המשפטית.

 . 2א'  25עכשיו, קביעת סיעות המועצה. זה לא הזדהות אבל. זה 

 מר יחיאל זוהר, הסיעה?  :רענן אבטבימר 

 הליכוד זה הסיעה. האותיות מחל.   :מר יחיאל זוהר

 תעודת זהות, בבקשה.   :רענן אבטבימר 

 .067745604אתם רוצים שאנחנו נעשה את זה תוך כדי?   :מר יחיאל זוהר

 השם המלא כפי שמופיע בתעודת הזהות זה יחיאל זוהר?   :רענן אבטבימר 

 כן.   :מר יחיאל זוהר

 וח הסיעה? זה אתה?מי בא כ  :רענן אבטבימר 

כאן, כן. מקומי. אבל בא כוח הסיעה הארצי זה חבר   :מר יחיאל זוהר

 כנסת, 

 רון שטרן.  ממלא מקום לסיעה.  :רענן אבטבימר 

 ליכוד, מחל.   :רון שטרןמר 

 מספר תעודת זהות.   :רענן אבטבימר 

 . בא כוח הסיעה יחיאל זוהר. 029080223  :רון שטרןמר 

 ואתה גם מופיע בשם המלא 'רון שטרן' בתעודת הזהות?   :רענן אבטבימר 

 רון שמעוני שטרן.   :רון שטרןמר 

  .דניאל אזולאי  :רענן אבטבימר 

 מחל, ליכוד.   :דניאל אזולאימר 

 תעודת זהות.  :רענן אבטבימר 

 . 027701063  :דניאל אזולאימר 

 ובא כוח?   :רענן אבטבימר 
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 יחיאל.  :דניאל אזולאימר 

 איליה אטינגר.   :רענן אבטביר מ

.   :איליה אטינגרמר   ישראל ביתנו, ל'

 מספר תעודת זהות.   :רענן אבטבימר 

 ...3039393  :איליה אטינגרמר 

 מי בא כוח?   :רענן אבטבימר 

 פאינה קירשינבאום. מקומי אני. הארצי,   :איליה אטינגרמר 

, צריך אם יש למישהו תואר כמו רב או   :רענן אבטבימר  דוקטור וכו'

 אנטולי אברבוך.לציין. 

.  :אנטולי אברבוךמר  ..30607414ישראל ביתנו, ל' . 

 בא כוח הסיעה?   :רענן אבטבימר 

 איליה אטינגר.  :אנטולי אברבוךמר 

 חיים הרוש.  :רענן אבטבימר 

 ש"ס.   :חיים הרושמר 

 תעודת זהות?   :רענן אבטבימר 

 . 024230294  :חיים הרושמר 

  הרב משה אילוז.  :רענן אבטביר מ

 .058898982ש"ס, תעודת זהות   :אילוזמר משה 

 בא כוח הסיעה?   :רענן אבטבימר 

 הרב חיים הרוש.  :אילוזמר משה 

.  :רענן אבטבימר   יצחק אפשטיין

. דגל התורה, סיעת בת של יהדות התורה.  :יצחק אפשטייןמר  אותיות ג'

53191060. 

 נוסף? שם   :רענן אבטבימר 

 חיים יצחק.  :יצחק אפשטייןמר 

 בא כוח הסיעה?   :רענן אבטבימר 

. :יצחק אפשטייןמר   פה במקומי? אני

 רחמים חניה.   :רענן אבטבימר 



 תיבותנעיריית 

 07/08/2013, מיום 18מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
 

 8 

 . 055855183ש"ס. תעודת זהות   :רחמים חניהמר 

 בא כוח הסיעה?   :רענן אבטבימר 

 חיים.   :רחמים חניהמר 

 .  הרב דוד פורטל  :רענן אבטבימר 

 לא נמצא.  :מר יאיר דהן

 יאיר דהן?   :רענן אבטבימר 

    . הליכוד, מחל. 032095796ת.ז   :מר יאיר דהן

 בא כוח הסיעה?   :רענן אבטבימר 

 יחיאל זוהר.   :מר יאיר דהן

 אייל מסיקה?   :רענן אבטבימר 

 . מפנה. 028679678אייל ניסים מסיקה.   :אייל מסיקהמר 

 א כוח הסיעה? ב  :רענן אבטבימר 

 אברהם מוריסוס.  :אייל מסיקהמר 

 אברהם?   :רענן אבטבימר 

. . מפנה. ...063020879אברהם מור יוסף.   :מר אבי מור יוסף  אותיות פ'

 בא כוח הסיעה?  :רענן אבטבימר 

 אברהם מור יוסף.  :מר אבי מור יוסף

בא  יש מישהו שרוצה להציע ממלא מקום בסיעה שלו?  :רענן אבטבימר 

אפשר לשנות. במידה ואתה רוצה לשנות את בא כוח הסיעה או להוסיף  כוח? אין?

ממלא מקום, אתה והנציג הנוסף ומר מסיקה, ביחד חותמים על מסמך שאתם 

 את פלוני אלמוני להיות בא כוח הסיעה או ממלא מקום הסיעה. מבקשים למנות 

ראשון כשאין בא יחיאל, ברשימת המועמדים המועמד ה  :מר אבי מור יוסף

 כוח הוא בא הכוח השני, ממלא מקומו. 

 אבל נותנים פה את הצ'אנס לכולם.   :רענן אבטבימר 

 אני ממלא את הפרטים מיד. סיימנו.   :מר יחיאל זוהר

הטלפון שלי מי שמעוניין כולם קיבלו העתק. מספר   :רענן אבטבימר 

 . רענן.050-6207587זור. לרשום וליצור קשר, בכל שאלה, כל נושא, אני אשמח לע
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    _____________ 
 משה מימוןמר 

 מנכ"ל העירייה

    _____________ 
 יחיאל זוהרמר 

 ראש העירייה
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 ובץ החלטותק

 בחירת יו"ר ועדת בחירות (1

 

הוחלט פה אחד לאשר את מר יחיאל זוהר, ראש העיר, כיו"ר ועדת  החלטה:

 בחירות.

 

 


