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נוכחים:
מר יוסף לונדון

 -יו''ר ועדת הבחירות

מר יוסי קוממי

 -הליכוד הרצליה

מר שמעון ביטון  -התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה
מר יוסי בן דרור  -דרך חדשה
מר יעקב דקל

 -חזון וניסיון בראשות משה פדלון

מר אלי עצמון

 -יש עתיד

מר שמוליק לוי  -קהילה צעירים וסביבה נטו

יוסף לונדון :מעדכן שב 8 -קלפיות יש מחסור בחברי קלפי .שמוליק לוי ,עושה מעל ומעבר לאייש את
הקלפיות החל מ 18:00 -בערב .מר לונדון מבקש מכל הנוכחים לסייע באיוש קלפיות אלו.
להלן הקלפיות שזקוקות לאיוש:
 -52צביה
 -80חט''ב בן גוריון
 -83ברנדיס
 -94קרסני
 -99בי''ס הנדיב
 -107מתנ''ס נוף ים
 -152בי''ס ברנדיס
מעדכן כי מנהל הבחירות ,מר אופיר לוי סיים את עבודתו בשבוע שעבר וגב' מירי יוזלרי פועלת
כמנהלת הבחירות.
שמעון ביטון :מבקש לעדכן שלא היו פתקים של ש''ס בשעה  ,7:30במספר קלפיות בעיר.
מירי יולזרי :מעדכנת ,שחוץ מקלפיות בודדות ,הרוב המכריע של הקלפיות נפתח בזמן.
פונה לחברי הועדה ומבקשת שאם יש תקלות ,ליידע את מטה הבחירות מיד.
נכון לרגע זה ,כל הקלפיות מתפקדות ויש כאן מערך לטיפול בתקלות.
אחוז ההצבעה נכון לשעה  11:00הינו .6.7%
מאחלת לנו יום פורה ומוצלח.
יעקב דקל :מודה למר אופיר לוי על מה שעשה ,המערכת עובדת ,הקלפיות עובדות.
מעדכן שיש קלפיות שאין בהן פתק צהוב ריק ,שיש קלפיות שבהן מסתובבים אנשים ,שאינם בעלי
תפקידים.
העיר שיש קלפי שבה היו''ר יושב בשולחן נפרד מיתר חברי ועדת הקלפי .מנהלת הבחירות הבהירה
שכל חברי ועדת הקלפי כולל היו''ר צריכים לשבת באותו השולחן.
אלי עצמון :מצטרף לדבריו של יעקב דקל לגבי אופיר לוי.

יוסי בן דרור :היה צריך לעדכן במועד את כל חברי ועדת הבחירות על סיום עבודתו של אופיר לוי.
יוסף לונדון :משרד הפנים היה צריך להוציא הודעה מסודרת בנושא.
קיבלנו דיווחים שבמספר קלפיות יש מאבק על מיקום הדוכנים .קיימת אי בהירות מה החוק קובע לגבי
מיקום הדוכנים .לצערנו ,ממשלת ישראל שקבעה שיום הבחירות הינו יום שבתון ,לא נתנה היתרי
עבודה שיאפשרו להעסיק מספיק אנשי אבטחה לסייע בשמירת הסדר.
יוסף לונדון שב וקרא לחברי הועדה ,להנחות את הפעילים שלהם לפעול לפי החוק ולהימנע מאלימות.
יעקב דקל :החוק אוסר על הצבת דוכן הסברה במרחק הקטן מ 25 -מטרים מתיבת הקלפי (ולא
משער הכניסה למתחם).
יוסף לונדון :כאשר יש חיכוכים בין פעילים מסיעות שונות ,יש לפנות למשטרה.
פונה למירי  -היה מקרה שמזכיר קלפי לא הכניס חבר קלפי לאולם ההצבעה ,כי היה שיבוש במספר
תעודת הזהות בכתב המינוי.
מירי :הנושא טופל.
יוסף לונדון :מסר לחברי הועדה את מספרי הטלפון בחמ"ל הבחירות.
יעקב דקל :בקלפי  73בן גוריון ,יושב הראש דיבר בלחש ,וכתוצאה מכך הייתה אי התאמה ,בין
האלפון לזהותון.
מירי יולזרי :אנחנו אחראים למזכירים וכולם הוכשרו ונבחנו.
בשעה  22:00הקלפיות תנעלנה ותתחיל ספירת הקולות .בספירת הקולות חייב להיות מזכיר ולפחות
חבר אחד מבין חברי ועדת הקלפי.
מבקשת שחברי ועדת הקלפי המשובצים במשמרת האחרונה יגיעו עד השעה  20:00לקלפי בה הם
משובצים.
רשאים להיות בספירה :חברי ועדת הקלפי ,משקיפים שהיו בקלפי בעת סיום ההצבעה ,מנהל
הבחירות או סגנו ושוטר בתפקיד.
יעש להנחות את חברי הקלפי שברגע שהקלפי נסגרת לצורך הספירה ,אסור לאף אחד להיכנס או
לצאת ואסור להשתמש במכשירים סלולריים .אי מילוי הנחייה זו ,עלול לפסול את הקלפי.
בשעה  23:00צריכים להיות במטה הבחירות ,אשכול פיס "זאב" ,יו''ר ועדת הבחירות ושני נציגים של
ועדת הבחירות .יתר חברי ועדת הבחירות מוזמנים להיות במטה הבחירות בשעה זו.

