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אופיר לוי  -דברי פתיחה
סביב השולחן המרכזי מבקש את חברי ועדת הבחירות בלבד.
שלום לכולם וברוכים הבאים.
להלן סדר הדברים ,אתחיל בסעיפים הקשורים לועדת הבחירות לאחר מכן נבהיר את סוגיות בחירת
היו"ר .מודע לכך שיש המון שאלות ומבטיח לתת מענה לכולן.
תת קיים ועדה נוספת באוקטובר ,ויחד עם זאת נוסיף עוד ועדה עוד קודם לכן על מנת לתת מענה לכל
השאלות שיעלו בהמשך.
מר יוסף לונדון השתתף בישיבת המועצה שנערכה ב 21.8.18-אמר את שמו וסרב להזדהות עם
סיעה כלשהיא .זו זכותו .במהלך אותה ישיבה הועלתה הצעה למנות את מר יוסף לונדון כיו"ד ועדת
הבחירות .הצעה זו התקבלה ברוב קולות ע"י חברי המועצה.
לאחר הישיבה הועלה העניין בפני היועמ"ש והמפקחת הארצית על הבחירות.
מר לונדון בסיעה יוצאת ,ונשאלת השאלה האם הפסיד למעשה את מקומו בועדה או לא .לדברי
היועמ"ש אין פסילה בחוק שמונעת ממנו לכהן כיו"ר .ויחד עם זאת עדיין יש התלבטות והנושא עדיין
בדיון.
אי לכך ,בשלב זה קיבלתי החלטה שמר יוסף לונדון יישאר עד להחלטת היועמ"ש .אם יש למישהו
התנגדות להחלטה זו הוא מוזמן להגיש אותה בכתב.
יונתן יסעור :הביע התנגדות
צבי וייס :תומך בהחלטתו של אופיר לוי ,שמר לונדון ימשיך לכהן כיו"ר עד להחלטת היועמ"ש.
יונתן יסעור :מדוע הנושא לא נבדק מהר יותר
אופיר לוי :ב 21.8-נערכה ישיבת ההזדהות ,ב 22.8-כבר הנושא הועלה בפני היועמ"ש.
מניעה בחוק לא נמצאה .חוזר ואומר שמי שרוצה להביע הסתייגות מוזמן לפנות בכתב.
לגבי נושא ועדת הבחירות והסעיפים הכלולים בחוק ,אני רוצה לדון בכל בקשה ו/או שאלה בכובד
ראש .יחד עם זאת לא מדובר בהדרכת בחירות .אני כאן על מנת לתת מענה לנושאים שיעלו.
יוסף לונדון :מבקש לציין כי לא ביקש את התפקיד ,התפקיד הוטל עליו ,ויכבד כל החלטה שתתקבל
בהמשך לגביו.
אופיר לוי :מבקש להמשיך
אקריא את הסעיפים המרכזיים בחוק הקשורים לועדת הבחירות .סעיף 24,26,27,28,33
ואעבור על כל הסעיפים כדי שהדברים יהיו ברורים.
כמו כן מבקש לציין כי באתר הארצי של הבחירות יש קובץ של דיני הבחירות וניתן להוריד אותו.
מציין כי בהמשך תוקם עוד ועדת משנה שתפקידה לספור את המעטפות הכפולות ביום שאחרי ה-
 .30.10.18מציע שלא נמנה אותה כעת .מציע שנקבע את זה בישיבה הבאה.
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אורלי וולף :בהרצליה  135קלפיות ב 34-ריכוזים.
אופיר לוי :ביצענו סיורי קלפיות במהלך חודש אוגוסט ,ראינו את ההערות וצריך את אישורכם.
בריכוז בי"ס בר אילן יש שיפוצים במבנה .אי לכך מצאנו את החלופה הכי קרובה במבנה הנמצא
בנדיב ( 2בניין העירייה הישן) .שם אמורות להיות  5קלפיות כולל קלפי נגישה מיוחדת.
יונתן יסעור :השיפוע הקיים שם לא מתאים לקלפי נגישה.
אופיר לוי :אם הבעיה רק בשיפוע נבדוק כיצד ניתן לטפל
יוסף לונדון :הבעיה הובנה נרשמה ותיבדק.
אופיר לוי :שבט שחף (קרסני) נבדק ,המקום דורש שיפוץ ולכן נמצא כלא מתאים .עכשיו נעשים כל
התיקונים שנדרשו.
אופיר לוי :כרגע הבעיה היא הנגישות ברחוב הנדיב .את שאר הקלפיות לא שינינו.
יונתן יסעור :כיו"ר ועדת הנגישות של העירייה ,מבקש לבדוק שכל הקלפיות אכן נגישות ע"י אדם
שהוסמך לכך.
אופיר לוי :אני אפרט .אילולא היינו פיזית במקום הייתי מקבל את הטענה .אך מכיוון שאני ,מירי
יולזרי ואורלי וולף סיירנו במקום ,וידאנו שכל קלפי נגישה מאיזור החנייה ועד לקלפי עצמה .צר לי
לומר ,שעל אף שאני מסכים לדעתך לא ניתן לדרוש שכל  135הקלפיות יהיו נגישות.
דבר נוסף ,חוזר ואומר שתקבע ישיבה נוספת של הועדה במהלך החגים .בכל מקרה הגשת הרשימות
תהיה ב 26,27.9.18-כפי שפורסם.
הדר לוסטיג :מה הגיל המינימלי לאיוש הקלפיות
אופיר לוי17 :
הסמכות שלכם לקבוע את חברי ועדות הקלפי ואת המזכירים .אתם תקבעו את הרכב הועדה
בהתאם להרכב הסיעתי .בבחירות הקרובות הולך להיות שינוי לגבי התגמול למי שבועדה ואינו
מזכיר .בהתאם לתיקון  51לחוק ,יהיה תגמול כספי לטובת העניין מאוצר המדינה.
הדר לוסטיג :מבקשת לדעת מי רשאי להיות בועדה ומה הרכב הועדה .כמה ייצוג מקבלת כל סיעה.
ומאיזה גיל ניתן לקבל תפקיד בועדה.
אופיר לוי :ככל שהסיעה גדולה יותר יהיה לה יותר ייצוג בועדות .וכל אדם מגיל  17ומעלה יכול להיות
ממונה.
אלי עצמון :כמה חברי ועדת קלפי מתמנים ?
אופיר לוי :יו"ר ,סגן ,חבר ומזכיר.
עו"ד פארן ראובן :מבקש לדעת האם יש כיסוי לכל בתי האבות
אופיר לוי :בבדיקה מהרישומים להלן בתי האבות בהם יוצבו קלפיות :בית פרוטיאה ,שבעת הכוכבים
דיור מוגן ,אנוסי משה"ד ,בית שלום.
עו"ד פארן ראובן :חייבים למקם קלפיות גם בבית שירנה ובית יוליאנה.
אופיר לוי :נבדוק את הנושא.
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ציון דנוך :בקשר לנאמר על חברי הקלפי ,מבין שיש גם משקיפים.
גל ניצן :סיעת מאה אחוז הרצליה בראשות ירון עולמי מבקשת לוותר על ייצוג בועדות הקלפי .מדגיש
ייצוג בקלפי ולא על משקיפים.
בנוסף ,מבקש שבלוחות המודעות תהיה חלוקה שוויונית בין הסיעות ושתהיה אכיפה של הנושא.
אופיר לוי :לא מכיר תקנה שמנהל הבחירות אחראי לכך .יחד עם זאת חושב שוועדת הבחירות יכולה
לקבל החלטה בנושא והיא תהיה מחייבת.
אורלי וולף :הנושא הזה קשור לרשות .יש לוחות מודעות שהעירייה פרסה בשבוע האחרון ברחבי
העיר.
גל ניצן :בוא נסכם לבדוק ולהחזיר תשובה בסמכותו של מי לאכוף זאת.
אופיר לוי :שוב מציין שזה משהו שניתן להחליט עליו כרגע בועדה.
יוסף לונדון :בהמשך לדבריו של גל ניצן על ויתור ייצוג בקלפיות ,זו זכותו ואיני מתערב בזה .אך לאור
נסיון העבר סיעות רבות רצו לקבל כמה שיותר נציגים בקלפיות והתקשו בסופו של דבר לאייש אותן.
אשמח שנציגי הסיעות יאיישו את הקלפיות אך לפני שמבקשים יש לוודא שיש כ"א לכך.
לגבי הנושא של לוחות המודעות  -אני תמים דעים שצריכה להיות הוגנות ושוויוניות .כאן כרגע יש
ייצוג לרשימות הקיימות ולא לחדשות .לכן מציע לא להעלות את הנושא כרגע להצבעה.
עומרי קורן :לגבי הרכב ועדות הקלפי  -מבקש לברר את נושא המשקיפים ,איך מתבצע.
אופיר לוי :משקיף מייצג סיעה שאין לה ייצוג בועדת הקלפי .מי שנותן כתב מינוי למשקיף ,זו הסיעה
עצמה .אם יש לסיעה ייצוג בועדת הקלפי לא יוכל להיות משקיף מטעמה.
יעקב דקל :מבקש לדעת מה שכרו של מזכיר קלפי
אופיר לוי ₪ 1970 :ברוטו .מי שמשלם למזכירים הוא המפקח על השכר באוצר.
יעקב דקל :עד היום הייתה הלימה בין שכר המזכיר לשכר יו"ר הקלפי .מציין שהפער כיום לאור
התיקון בחוק ,לא סביר.
אופיר לוי :מפנה אותך לחוק ,לא נתון להחלטתי.
יעקב דקל :מבקש לקבל חקיקה בנושא השכר.
אופיר לוי :מסכים בהחלט ויעביר.
יעקב דקל :האם המפתח יהיה חלקי  18או ? 19
אופיר לוי :תקבלו את זה בכתב.
יעקב דקל :מבקש לקבל פרמטרים לקביעת מיקומי קלפיות.
אופיר לוי :זה קיים בחוק ,מוזמן לעיין ולקרוא את לשון החוק.
אופיר בן גור :מהן הישיבות המתוכננות
אופיר לוי :אין כרגע מועד .נקבע מועד נוסף במהלך השבועיים הקרובים ולאחר הגשת הרשימות.
ציון דנוך :האם ניתן לפנות אליך בשאלות
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אופיר לוי :בהחלט ,גם בנייד וגם במייל.
יוסי בן דרור :האם חלוקת מפתח חברי הקלפי אזורית ?
אופיר לוי :תקבלו מפתח לפיו תחלקו את חברי הקלפי .תאייש את הקלפיות כראות עיניך .אנא קראו
את החוק .בסופו של יום ההחלטה היא של ועדת הבחירות.
אלי עצמון :למיטב הבנתי מהדברים שנאמרו ,יתקיים מו"מ על איוש הקלפיות.
אופיר לוי :אכן
יונתן יסעור :לגבי נושא לוחות המודעות ,לעניות דעתי יש כ 13-סיעות שמתמודדות ,העירייה צריכה
לדאוג שיהיו  13לוחות או חלוקה של הלוחות הקיימים.
בנושא איוש הקלפיות  -האם ניתן לאייש את ועדות הקלפי דרך חברות כ"א.
חברי הועדה :כל חברי הועדה סרבו פה אחד להצעה זו.
יוסף לונדון :מודה לאנשים שקיבלו על עצמם להיות חברים בועדה הזו .מציין שהיה דיון נאות.
אפעל שהפרוטוקולים של הועדה יתפרסמו באתר העירייה ,על מנת שכל תושבי העיר יקבלו מידע על
הישיבות המתנהלות כאן.
לגבי סוגיית הנגישות של הנדיב  - 2מבקש מאורלי וולף לבדוק מול קרן טלקר ,מנהלת תחום הנגישות
בעירייה ,את הסוגיה.
אופיר לוי :במידת הצורך יאויש המקום ע"י סדרן נוסף שתפקידו הבלעדי יהיה לסייע למצביעים
הזקוקים לכך.
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