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 פרוטוקול 

 2018ן לשנת ייבמנ ב'מן המניין מס' שלא ישיבת מליאה 

 21.8.2018 ,חתשע"י באלול , שלישימיום 

-  : ן קולים בע"מ, טלפו נוס פרוטו : בו י 03הופק ע" -5373237 - 

  :מוזמנים

 ראש המועצה -    מר אלי לוי חברים:
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 חבר מועצה -   מר תמיר אמר  

 חבר מועצה -    ינמןמר לב ב  

 חברת מועצה -   ד לימור לוגסי”עו  

 חבר מועצה -    מר יוסי ניסן  

 חברת מועצה -    ד"ר יעל סנה

 חבר מועצה -   מר ניסים פרץ
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 יועץ משפטי -   עו"ד קרין כהן  סגל:
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 על סדר היום:

 הזדהות הסיעות במועצה. .1

ויו"ר ועדה. .2  בחירת ועדת בחירות 

 מינוי מזכיר ועדת בחירות.  .3

4.  .  אישור מקומות קלפי

 

ו המועצה המקומית להבים עובדי נ, למעשה מבחינתברשותכםתיי רבו  מר אלי לוי:
ב' שלא הבחירות נפתחת היום. וזו הישיבה המועצה, מבחינתנו מערכת 

למעשה אנחנו פותחים עם ההזדהות, אבל לפני כן, מעיין . 2018המניין 
קוראים לזה פקידת הבחירות, אבל היו מנהלת הבחירות, פעם בחוק 

הבחירות. עליזה מזכירת ועדת הבחירות שהיא מבחינתנו היא מנהלת 
למעשה עשתה את זה כבר כמה, גם בחירות לכנסת גם בחירות לרשות 

 חולון.  ,המקומית. מעיין מגיעה אלינו מתל אביב
 

 חולון.   גב' מעיין כהן:
 

 -חולון, עובדת  :מר אלי לוי
 

 . רואת חשבון , מפקחת במס הכנסה  גב' מעיין כהן:
 

מפקחת במס הכנסה, אז תזהרו ממנה כל העצמאים. רבותיי אני רוצה   :מר אלי לוי
זה  סייע.אלבקש משהו, באמת ואני מוכן לסייע איפה שרק אפשר ל

ואחרים ולא ההיא שהביאו הבחירות הראשונות שלה, זה לא השופט אליעז 
  -המשפט בבחירות הקודמות מנהלת בת

 
 זרד. איריס א :עו"ד לימור לוגסי

 
זרד הייתה מרגלית אשכנזי ולפני כן הייתה אלקיים, ולפני כן אזרד, ולפני א  :ימר אלי לו

מאשקלון. זאת אומרת כל אלה באו לפה עם  טןהיה ההוא מאשקלון, סול
ניסיון. הבחורה היא בחורה צעירה, לא עם ניסיון. אם אתם שואלים אותה 

צאת שאלה ואין לה את התשובה במקום, אל תלחצו, שום דבר לא יכול ל
מזה טוב, אם תלחצו. תנו לה את הזמן שלה לבדוק ולעשות את העבודה על 
הצד הטוב ביותר. אני אמרתי לה שאני אהיה לה לעזר בכל מה שהיא 

 תרצה. בבקשה. אני אציג לך את חברי המועצה ואחרי כך תציגי את עצמך. 
אז עו"ד לימור לוגסי חברת המועצה והיא תכף תזדהה והיא תגיד מהי,   

ד"ר יעל סנה חברת המועצה, אלון בנדט חבר המועצה וממלא מקום ראש 
יזר יושבת ועצה ויו"ר ועדת כספים, הגברת טוהמועצה, תמיר אמר חבר מ

פה כממלאת מקום, אחר כך היא תגיד, במקום חברת המועצה שנמצאת 
בחופשה וסגנית ראש המועצה הגברת רונית עייאש. חבר המועצה ניסים 

צה לב בינמן, חבר המועצה יוסף ניסן, לטובת הבחירות הוא פרץ, חבר המוע
 יוסף ניסן, כי זה מה שכתוב בתעודת זהות. 
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  -אוקיי, אז נעים מאוד  גב' מעיין כהן:
 

 -את רוצה להכיר פה עוד מישהו, יש פה את קרין היועצת המשפטית  :מר אלי לוי
 

 את קרין הכרתי.   גב' מעיין כהן:
 

 דרור שהוא גם כן יהיה חבר בוועדת הבחירות.שלמה   :מר אלי לוי
 

. במקצועי אני רו"ח עובדת 32אז נעים מאוד שלום לכולם, אני מעיין בת   גב' מעיין כהן:
שנים. ומוניתי ביישוב להבים,  3-במס הכנסה כמפקחת מס בכירה כבר כ

מהיכרותי הראשונה את הנפשות הפועלות חבל על הזמן, אני בטוחה שגם 
בחרה בקפידה על ידי תושבי היישוב נחמדה ואני אשמח שנעבוד המועצה שנ

בשיתוף פעולה לכל אורך התקופה. היום אנחנו למעשה מבצעים את ישיבת 
ההזדהות ובחירת ועדת הבחירות והיו"ר כמובן. יש למישהו עוד איזה 
שהיא שאלה משהו לפני שנתחיל? כמובן שכל אחד, אני בטוחה שאתם 

תר טוב ממני, לבחור לא להזדהות, להזדהות עם יודעים את החוקים יו
קיימת או עם סיעה חדשה. לגבי כל הנושא של הגשת הרשימות סיעה 

הדרכות, אנחנו נפרסם בימים הקרובים את המועדים באתר של הרשות. אז 
 תתעדכנו בהתאם. 

 
 של הרשות המקומית?  :עו"ד לימור לוגסי

 
 כן.   גב' מעיין כהן:

 
 כי זה מפורסם במשרד הפנים.  :עו"ד לימור לוגסי

 
 גם וגם.   גב' מעיין כהן:

 
 וגם באתר.   :???

 
כן, אבל בכל רשות המועד של ההדרכות שונה. לגבי המועד של הגשת   גב' מעיין כהן:

  -ת זה משהו קבוע, כמובן לפי הורשימ
 

 )מדברים יחד( 
 
 

 הזדהות הסיעות במועצה. - 1לסעיף 
 

ברשותכם, ההזדהות  ,אני אתחיל הראשוןנתחיל בהזדהויות. אז אנחנו   :מר אלי לוי
 צריכה להיות שם מלא ומספר תעודת זהות וההזדהות עם הסיעה. 

 
חבריי לסיעה, אני חושב שמי שמזמין אותך אליו הביתה  2-אני פונה ל  :מר יוסי ניסן

ומכניס אותך אליו הביתה בהכנסת אורחים, יש איזה שהיא הגינות והוגנות 
  -מת, ולזה אני מצפה, ואנחנו צריכים לחיות פה עודמסוי

 
 
 )מדברים יחד(  
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 זה בינו לבינה, אני לא נכנס לסכסוכי זוגיות.   :מר אלי לוי
 

 אני חושב שההגינות מחייבת... לתמוך בי בהזדמנות הזו.   :מר יוסי ניסן
 

 עזוב את ההגינות.   :מר אלי לוי
 
 

מזדהה עם סיעת אופק ללהבים  051104438ות תעודת זהאליהו לוי   :מר אלי לוי
 עייאש. דמרי שות הגברת רונית אבר

 
 מי בא כוח.   גב' מעיין כהן:

 
 

 תכף נגיע לשם שלה.   :מר אלי לוי
 

 בא כוח הסיעה זה ממלא מקום?  :עו"ד לימור לוגסי
 

 מה?   :מר אלי לוי
 

 -זה ממלא המקום ב :עו"ד לימור לוגסי
 

  -זה מגיש הרשימות, זה שאחראי על ה לא,  גב' מעיין כהן:
 

בא כוח זה האיש שחותם, אבל היא כתבה לי מי בא כוח, היא כתבה לי.   :מר אלי לוי
 -אבל נגיע אליה כשהיא תזדהה

 
 לא, כי כל אחד צריך לציין.   גב' מעיין כהן:

 
 בא כוח של הרשימה שלה?   :מר אלי לוי

 
 יעה. כן, של ההזדהות של הס  גב' מעיין כהן:

 
 -אז היא קבעה  :מר אלי לוי

 
 של הסיעה שאיתה אתה מזדהה.   גב' מעיין כהן:

 
דקה, דרך אגב על פי חוק גם אפשר היה לא לבוא, ולא היה צריך קוורום   :מר אלי לוי

  -לישיבה הזו, כל אחד גם יכל לשלוח את זה במכתב
 

  -לא ידענו, צריך להודיע  :ד"ר יעל סנה
 

 ם מכירים את החוק. את  :מר אלי לוי
 

 עדיף, לא, לא, צריך לכנס ישיבה.   גב' מעיין כהן:
 

 לא, כי יש גם ועדת בחירות, וצריך לאשר קלפיות.  :גב' עדנה זטלאוי
 

דקה, חבר'ה אני עובר על מה שכותבים שבמערכת הבחירות, ואני מבין   :מר אלי לוי
זה ואני לא שאתם מכירים את החוקים טוב מאוד, אז אני עוקב אחרי 
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  -אתקן אתכם
 

 אף אחד לא ידע.   :ד"ר יעל סנה
 

 מה זה לא ידע.   :מר אלי לוי
 

 למה אף אחד לא ידע?   :מר יוסי ניסן
 

 בבקשה.   :מר אלי לוי
 

רשום. קודם כל צריך לכנס ישיבה, במידה וחבר מועצה לא נמצא אבל זה   גב' מעיין כהן:
 אז זה משהו חריג, זה לא הכלל. 

 
  -אוקיי, בא כוח  :לי לוימר א

 
אלי אמר בישיבת המועצה הקודמת שאתם הייתם, שאם יש למישהו  :גב' עדנה זטלאוי

שאלות בקשר להזדהות בקשר לבחירות הוא יכול לפנות לקרין, והיא יכולה 
 לענות. 

 
 בהחלט כן.   :מר אלי לוי

 
אם הוא לא יודע אני יודעת, הוא יכול לפנות אליי, הוא יכול לפנות אליו,  :גב' עדנה זטלאוי

 אם אני לא יודעת היא יודעת. 
 

 לא, בבחירות לא לפנות אליי, יש מנהלת בחירות.   :מר אלי לוי
 

 , כי זה לא רק הזדהות. אנחנו פה וחשוב שאנחנו נהיה פה :גב' עדנה זטלאוי
 

 אני אומר את זה חד וחלק.   :מר אלי לוי
 

 דקות הסבר על ישיבת ההזדהות?  2 אפשר לקבל מקרין :עו"ד לימור לוגסי
 

 כן.   :ד"ר יעל סנה
 

 ומה המשמעות? שכולם פה יבינו.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 אני אסביר לכם, תקשיבו זה לא עניין משפטי.   :מר אלי לוי
 

  -בסדר, אבל :עו"ד לימור לוגסי
 

א, היא מה יש בהזדהות, סיעה חדשה ולא סיעה מסיעות הבית הזה שיוצ  :מר אלי לוי
צריכה להפקיד סכום של כסף כערבות שמתמודדים, היא צריכה להחתים 

  -250או  200איזה 
 

 רשימת תומכים.   גב' מעיין כהן:
 

  -רשימת תומכים אבל יש  :מר אלי לוי
 

 מהבוחרים.  3%-ו 200זה לפחות   גב' מעיין כהן:
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 מסך הכול הבוחרים.  3%  :מר אלי לוי

 
 נמוך מבין השניים, בהתאם למספר התושבים. מה 2%  :מר אלון בנדט

 
כן. זה סיעה יוצאת. זאת אומרת אם אנחנו עכשיו מזדהים, למשל אצל   :מר אלי לוי

רונית יש סיעה חדשה ואנחנו מזדהים בסיעה חדשה שלה, אז היא נחשבת 
 1כסיעה יוצאת, אז היא פטורה מהדברים האלה. עכשיו את, בין יזדהו לך 

זה לא רלוונטי הדבר הזה. אז לכן כל הדבר הזה של  9-ה או יזדהו לך כל
 הזדהויות. 

 
 זה רלוונטי גם למפתח של ועדות הקלפי בהמשך.   גב' מעיין כהן:

 
מפתח ועדות הקלפי בהמשך, זה ההרכב בוועדת הבחירות. אבל זה בסדר,   :מר אלי לוי

יר, הכול כמו בלהבים זה לא משנה מי יהיה יו"ר ומי סגן ומי חבר ומי מזכ
 זורם. 

 
 כולם חברים.   :מר לב בינמן

 
 למרות שהפעם אני רואה כמו פרובוקטורים. כולם חברים כן.   :מר אלי לוי

 
אתה רוצה להקריא את של רונית, אם תקריא את של רונית, אז כל סימני  :גב' עדנה זטלאוי

  -השאלה שלה
 

 אז אני אקריא את של רונית.   :מר אלי לוי
 

 רגע, אתה מזדהה עם אותו בא כוח?   כהן: גב' מעיין
 

 כן, כן, בהחלט.   :מר אלי לוי
 

 אתה מזדהה עם אותו בא כוח של, אז תקריא את שלך כבר קודם.   גב' מעיין כהן:
 

 את בא הכוח?   :מר אלי לוי
 

 כן.   גב' מעיין כהן:
 

הגברת אז רונית ביקשה, דקה אחת, בא כוח הרשימה מאיה טויזר,   :מר אלי לוי
  -שיושבת פה תעודת זהות

 
 ... לפי תעודת הזהות.   גב' מעיין כהן:

 
 -. מאיה יש פה ספרת ביקורת29744331טוב, מאיה טויזר תעודת זהות   :מר אלי לוי

 
 נכון חסרה ספרה.   גב' מעיין כהן:

 
 בהתחלה.  0  :מר אלי לוי

 
 ? 1טוב, אני אתקן אחרי זה, בסדר. בסוף   גב' מעיין כהן:
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. עכשיו ממלא מקום בא כוח שלמה דרור יושב מולך 1בסוף הביקורת   :מר אלי לוי
 תעודת זהות, שלמה? 

 
 .008892648 מר שלמה דרור:

 
 מה שם המשפחה בבקשה?   גב' מעיין כהן:

 
 דרור.  מר שלמה דרור:

 
 אוקיי בסדר. אז נעבור לרונית עכשיו.   גב' מעיין כהן:

 
  -ה, יש לי שאלהיש לי שאל  :מר לב בינמן

 
 דקה תן לי לסיים, תן לי לסיים.   :מר אלי לוי

 
  -חסר לנו פשוט מספר תעודת זהות של  :מר לב בינמן

 
 לא משנה, אחר כך תביא, אני כבר אומר לך.   :מר אלי לוי

 
 אפשר להביא גם אחר כך. אבל אתם צריכים לקרוא את כל המכתב.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 אפשר להחליף גם בא כוח...  גב' מעיין כהן:

 
 )מדברים יחד( 

 
רבותיי, אני אקרא את כל המכתב לפי בקשה של עדנה. "לכבוד ראש   :מר אלי לוי

." למעשה 21.8.18-המועצה מר אלי לוי. הנדון ישיבת מועצה שנקבעה ל
ישיבת מועצה וישיבת הזדהות. "הריני להודיעך, כי עקב נסיעה לא אוכל 

ועצה בתאריך הנדון. חשוב לי להביע את עמדתי לקחת חלק בישיבת המ
לתת את  –ולהצביע בסעיפים שעומדים על סדר היום. לפיכך אבקש להצביע 

..... הזדהות: שמי רונית דמרי עייאש", 1עמדתי לפי סדר הסעיפים: 
ברשותי. ואז  משתייכת לסיעת אופק ללהבים ....22758916תעודת זהות  

 היא כותבת: "נא רשמו את" 2ף קראתי פה את באי הכוח. בסעי
 

 . 2, נעזוב את זה, כשנגיע לסעיף 2עוד לא הגענו לסעיף  :גב' עדנה זטלאוי
 

 זה בוועדת הבחירות.   גב' מעיין כהן:
 

 טוב את צודקת.   :מר אלי לוי
 

 תאפשר לאחרים כדי שנוכל להתקדם, כי אנחנו לא מתקדמים.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 יוסי.  :מר אלי לוי
 

 עם מי מתחילים?   גב' מעיין כהן:
 

  -יוסף ניסן מספר תעודת זהות :גב' עדנה זטלאוי
 

  -241  :מר יוסי ניסן
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 מאיה אני רגיל להוציא אנשים מהישיבה.   :מר אלי לוי
 

  -0241 :גב' עדנה זטלאוי
 

  -27730  :מר יוסי ניסן
 

 מזדהה?  :גב' עדנה זטלאוי
 

  עם יוסי ניסן.  :מר יוסי ניסן
 

 זאת הסיעה?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 לא, סיעת שי.   :מר יוסי ניסן
 

 לא, השם המלא. זה האותיות שי.   :מר אלי לוי
 

 להבים שלנו.   :מר יוסי ניסן
 

 להבים שלנו הסיעה בלי האותיות, שי זה האותיות.   :מר אלי לוי
 

 מזדהה עם סיעת להבים שלנו.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 כן.   :מר יוסי ניסן
 

 בא כוח?  :גב' עדנה זטלאוי
 

זה סיעת בת של מפלגת העבודה, בא כוח זה אבי גבאי וממלא המקום זה   :מר יוסי ניסן
 -גיא

 
  -יש לך את הפרטים? תעודת זהות  גב' מעיין כהן:

 
לא, בא כוח זה לא אבי גבאי. בא כוח זה סימון אלפסי יו"ר ועדה   :מר אלי לוי

 העבודה. מוניציפאלית של מפלגת 
 

 זה מה שכתבו לנו.   :מר יוסי ניסן
 

 לא יודע. בא כוח זה סימון אלפסי.  :מר אלי לוי
 

 יש לך את תעודת הזהות.   גב' מעיין כהן:
 

 אין לו.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 אז אתה חייב להביא את זה אבל.   :מר אלי לוי
 

 תצטרך להביא את הפרטים של בא הכוח.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 אתה מתמודד לא מטעם מפלגת העבודה, כסיעת בת... שהיא נתמכת בצד.   :אלי לוי מר
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 כן.   :מר יוסי ניסן

 
 גבאי אבי זה בא כוח?   גב' מעיין כהן:

 
 אני חושב שהוא טועה, אבל לא משנה, תביא...   :מר אלי לוי

 
 לא משנה, אני אחליף אחר כך.   :מר יוסי ניסן

 
 המקום, הוא יודע להגיד כרגע?  מי ממלא  גב' מעיין כהן:

 
 עורך דין גיא בוסי.   :מר יוסי ניסן

 
 גיא בוסי.   גב' מעיין כהן:

 
 לב בינמן.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 . מזדהה עם עתיד שלנו בלהבים לימור לוגסי. 016946451לב בינמן....   :מר לב בינמן

 
 . עתיד שלנו בלהבים בראשות עו"ד לימור לוגסי  :מר אלי לוי

 
 ראשות זה כרגע לא משנה.   גב' מעיין כהן:

 
 ראשות לא משנה.   :מר אלי לוי

 
 בא כוח?   גב' מעיין כהן:

 
 אני חייבת למנות בא כוח?  :עו"ד לימור לוגסי

 
 כפיר דניאל.   :מר לב בינמן

 
 )מדברים יחד(

 
 את באת כוח? באת כוח עו"ד לימור לוגסי.   :מר אלי לוי

 
 ת כוח עו"ד לימור לוגסי. בא  :מר לב בינמן

 
 אם יהיו לכם ערעורים תערערו.   :מר אלי לוי

 
 טוב תעודת זהות?   גב' מעיין כהן:

 
 -0248 :עו"ד לימור לוגסי

 
 ? 96508  גב' מעיין כהן:

 
 כן. מספר חשבון בנק?  :עו"ד לימור לוגסי

 
 לא.   גב' מעיין כהן:
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 )מדברים יחד( 
 

 . ם שרגא קמיןמקוממלא  :עו"ד לימור לוגסי
 

  -ממלא מקום בא כוח או ממלא  :מר אלי לוי
 

 לא, ... ממלא מקום בא כוח.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 הוא לא ממלא מקום בא כוח.   :מר אלי לוי
 

 )מדברים יחד( 
 

 שרגא יכול להיות גם וגם?  :עו"ד לימור לוגסי
 

 כן.   :מר אלי לוי
 

 אז גם וגם.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 תביאי תעודת זהות שלו.  שרגא קמין  :י לוימר אל
 

 רגע אני אסמס לו.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 לא משנה לא עכשיו.   :מר אלי לוי
 

 אחר כך תיתנו לעליזה בסדר? לעליזה את הפרטים.   גב' מעיין כהן:
 

רבותיי, מי שחסרים לו פרטים אני מבקש שעד סוף השבוע להביא את זה   :מר אלי לוי
  לעליזה.

 
 לעליזה, כן, כי צריך להעלות את זה לאתר של משרד הפנים.   גב' מעיין כהן:

 
 זה לא חשוב.   :מר אלי לוי

 
 זה חשוב.   גב' מעיין כהן:

 
 באמת?  :מר אלי לוי

 
 כן.   גב' מעיין כהן:

 
 טוב.   :מר אלי לוי

 
 אם לא מטרידים אותי. ואז אני מטרידה...   גב' מעיין כהן:

 
 ניסים פרץ.  :טלאויגב' עדנה ז

 
 . 61963039  :ניסים פרץמר 

 
 מזדהה עם?  :גב' עדנה זטלאוי
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 ניסים מזדהה עם?   :מר אלי לוי
 

 עם קובי נודלמן.   :ניסים פרץמר 
 

 לא, אבל איך קוראים לסיעה?   :מר אלי לוי
 

 אני לא יודע.   :ניסים פרץמר 
 

 צלצל אליו תביא את שם הסיעה.   :מר אלי לוי
 

 אני חייבת את השם.   גב' מעיין כהן:
 

אני לא צריך את השם שלו, אני צריך את שם הסיעה. ושיגיד גם מי בא כוח   :מר אלי לוי
 שלו. 

 
 מעיין תרשמי תעודת זהות של שרגא.  :עו"ד לימור לוגסי

 
 כן.   גב' מעיין כהן:

 
 -050346 :עו"ד לימור לוגסי

 
 )מדברים יחד( 

 
 לי אותו. תשיג   :מר אלי לוי

 
 נעבור לתמיר אמר?  :גב' עדנה זטלאוי

 
 תמיר אמר.   :מר אלי לוי

 
 . 025414871  :מר תמיר אמר

 
 מזדהה עם?  :גב' עדנה זטלאוי

 
 להבים מצוינת בראשות כפיר מימון.   :מר תמיר אמר

 
 בא כוח הסיעה?   גב' מעיין כהן:

 
 כפיר מימון.   :מר תמיר אמר

 
 כוח? הוא בא   :מר אלי לוי

 
 כן.   :מר תמיר אמר

 
 מה תעודת זהות יעל?  :גב' עדנה זטלאוי

 
 תעודת זהות.   :מר אלי לוי

 
 . 34968768  :ד"ר יעל סנה
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 )מדברים יחד( 

 
 אלון בנדט.   :מר אלי לוי

 
  -אלון בנדט  :מר אלון בנדט

 
 אלון משה בנדט.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 אלון משה בנדט.   :מר אלון בנדט

 
 זהות?  :' עדנה זטלאויגב
 

 . 052058278  :מר אלון בנדט
 

 מזדהה?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 מזדהה, לא מזדהה!  :מר אלון בנדט
 

 לא מזדהה.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 לא מזדהה?   גב' מעיין כהן:
 

 לא מזדהה.   :מר אלון בנדט
 

 אוקיי, לא מזדהה. נשאר לנו יעל פרץ ניסים.   גב' מעיין כהן:
 

 יעל סנה כהן.   :יעל סנה ד"ר
 

 כהן?   גב' מעיין כהן:
 

 , מזדהה עם להבים מצוינת כפיר מימון. 053603734יעל סנה כהן.   :ד"ר יעל סנה
 

 בא כוח?   גב' מעיין כהן:
 

  -בא כוח ליאור מימון, אבל אלי  :ד"ר יעל סנה
 

 לא, איך בא כוח...  :מר אלי לוי
 

 )מדברים יחד( 
 

 ז יש כבר בא כוח, יש לנו כבר. א  :ד"ר יעל סנה
 

 אם זה לא אותו בא כוח זה סיעה נפרדת.   גב' מעיין כהן:
 

 זה כפיר, במקום ליאור כפיר.   :מר אלי לוי
 

 ממלא מקום אבל צריך?   :ד"ר יעל סנה
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  -איך את  :מר אלי לוי
 

 צריך ממלא מקום אלי?   :ד"ר יעל סנה
 

 קום. יש בא כוח וממלא מ :גב' עדנה זטלאוי
 

 ממלא מקום.   :ד"ר יעל סנה
 

 הוא לא אמר לי, תמיר לא אמר מי ממלא המקום.   גב' מעיין כהן:
 

 אני אגיד, אני אגיד.   :ד"ר יעל סנה
 

 מי ממלא מקום?   :מר אלי לוי
 

 . 40596447ממלא מקום ליאור מימון תעודת זהות   :ד"ר יעל סנה
 

 )מדברים יחד( 
 

 לוגסי זה השם? לימור  :גב' עדנה זטלאוי
 

 כן.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 מספר זהות.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 העתיד שלנו בלהבים.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 מספר זהות לימור.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 בינמן. , תעתיקי מהעתיד שלנו בלהבים :עו"ד לימור לוגסי
 

 בא כוח?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 פשוט תעתיקי.  לימור לוגסי. :עו"ד לימור לוגסי
 

 וממלא מקום? זה אותו דבר?   גב' מעיין כהן:
 

 כן.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 שרגא?  קמין  גב' מעיין כהן:
 

 כן.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 תעודת זהות לימור?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 יש לה.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 קול. לא, תקריאי אותה, אני צריכה את זה לפרוטו :גב' עדנה זטלאוי
 

 . 024896508 :עו"ד לימור לוגסי
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 עם מי אמרנו?  :גב' עדנה זטלאוי

 
 העתיד שלנו בלהבים.  :עו"ד לימור לוגסי

 
 סיימנו את ההזדהויות?   :מר אלי לוי

 
 סיימנו הזדהות.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 לא, מישהו חסר. פרץ ניסים.   גב' מעיין כהן:

 
 הא פרץ ניסים.   :מר אלי לוי

 
  -הוא לא אמר איך קוראים  מעיין כהן:גב' 

 
 הוא יצא החוצה הוא מדבר.  :גב' עדנה זטלאוי

 
רבותיי ברשותכם, אני רוצה פה גם בהמשך למה שאמר יוסי קודם, אני   :מר אלי לוי

רוצה פה באמת קודם כל להגיד לאלון שאפו. בין אם אני מסכים איתך ובין 
 אם אני לא מסכים איתך, שאפו. 

 
 רגע, הוא צריך להגיד את זה בפרוטוקול, תכף.   יין כהן:גב' מע

 
 את מפריעה לי.   :מר אלי לוי

 
 סליחה, זה עליזה.   גב' מעיין כהן:

 
 היא ישר יודעת להפיל אשמה. למדה את העבודה מהר.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 זה אני למדתי מהנישומים במס הכנסה.   גב' מעיין כהן:

 
 ד צודקים. ואתם תמי  :מר אלי לוי

 
 לא תמיד אבל בסדר, מתפשרים בסוף.   גב' מעיין כהן:

 
 אני שותק...   :מר תמיר אמר

 
רבותיי, קודם כל אני רוצה להודות לך, אני חושב שעשית פה מעשה, מאחר   :מר אלי לוי

לא מתמודדת, לקחת צעד אחד אחורה וזה שלך ואתה לא מתמודד והסיעה 
ציע לך אותו שתמלא אותו, זה חשוב מאוד. גם חשוב לתפקיד שאני הולך לה

למרות שאני אמרתי קודם, כל הנושא הזה של ההזדהות, ברגע שאפילו יש 
למועמד אחד חבר אחד וזה מונע ממנו את כל הפרוצדורה של ההגשות 
והכול, חברי ועדת קלפי או לא חברי ועדת קלפי זה פחות חשוב. אנחנו 

, זה המועצה היוצאת, 1יעות של ס 2, 2סיעות של  3מקבלים פה למעשה 
שהיא יוצאת בלי לקחת איתה איזה שהיא נדוניה, אז זה בסדר  1וסיעה 
 גמור. 

 
 לא צילמתם אף אחד מכם שלט של נודלמן?   :מר אלי לוי
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 )מדברים יחד(
 

  -זה סלוגן זה לא  :ניסים פרץמר 
 

 אז אתה לא משיג אותו בטלפון?   :מר אלי לוי
 

 לי הוא פרש? או  :מר תמיר אמר
 

 מה פתאום, הוא עוד לא פרש.   :ד"ר יעל סנה
 

 )מדברים יחד( 
 

דיברתי עם מישהו ממפלגת העבודה, הרי מפלגת העבודה עשתה לפני שבוע   :מר אלי לוי
ימים פה סקר, פחות או יותר אני יודע איך זה עומד היום, אם לא יהיו  10

ללכת, כבר יש לי כל מיני שינויים אני מאוד מצטער כי אני רוצה לסיים ו
דברים בראש, אנחנו לקראת סיבוב שני, אם לא יהיו שינויים, לקראת 
סיבוב שני במערכת הבחירות הזו, שזה אף פעם לא קרה בלהבים. בפעם 

 הקודמת כמה היו? 
 . 25%, אחד לא יכול להגיד יש לי 25%אף מועמד לא יכול להגיד היום יש לי   

 
 )מדברים יחד( 

 
 זה מוקדם מידי.  :ימור לוגסיעו"ד ל

 
 לא, אבל היום אני אומר אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד.   :מר אלי לוי

 
הוא חייב לתת לך את זה היום? הוא אמר את מה שהוא אמר והוא ייתן לך  :גב' עדנה זטלאוי

 את הפרטים מחר.
 

  -בסדר. אבל מי בא כוח  גב' מעיין כהן:
 

 לך גם את זה מחר. הוא ייתן  :גב' עדנה זטלאוי
 

 הוא ייתן לך את זה. תרשמי פה קובי נודלמן.   :מר אלי לוי
 

 בסדר, בראשות קובי נודלמן.   גב' מעיין כהן:
 

 ניסים, עזוב אותך מזה, תרים אליו טלפון שיתייצב מחר אצל עליזה.   :מר אלי לוי
 

 בדיוק, הכי טוב.  :גב' עדנה זטלאוי
 

רבותיי, למעשה ההזדהות היום, זו הזדהות אתה מסתבך.  עזוב אותך, מה  :מר אלי לוי
שאנחנו קיימנו אותה, אבל אם מישהו רוצה לשנות את ההזדהות של היום 
או להוסיף הזדהות או לגרוע הזדהות, יכול לעשות את זה מול מנהלת 

 לחודש.  26-הבחירות עד ה
 

 בחירת ועדת בחירות ויו"ר ועדה. - 2לסעיף 

 



 

 16 

 תיי, בחירת ועדת בחירות ויו"ר ועדה. רבו  :מר אלי לוי
, זה מה שעשינו בשנים האחרונות, וזה מה שעושים בכל כל מליאת המועצה  

מקום, כל מליאת המועצה משמשת כוועדת בחירות. יש למישהו התנגדות? 
 כולם בעד? 

 
 פה אחד?  :גב' עדנה זטלאוי

 
ת יהיה ממלא מקום, אני פה אחד, תודה. בבקשה לכל חבר בוועדת בחירו  :מר אלי לוי

 מבקש לקבל את ממלאי המקום כתובת וטלפון, מה עוד צריך? 
 

 צריך תעודת זהות.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 שם כתובת וטלפון.   גב' מעיין כהן:
 

 אם אפשר גם עד סוף השבוע.   :מר אלי לוי
 

 וגם את המייל.   :מר אלון בנדט
 

 וגם את המייל.   :מר אלי לוי
 

 גם מייל, טלפון, להתקשר איתו.  :זטלאויגב' עדנה 
 

 תעבירו את זה מרוכז אליי.  :טחזו גב' עליזה
 

תעבירי לעליזה. רבותיי, כל האדמיניסטרציה עוברת דרך עליזה. אנחנו   :מר אלי לוי
 ממנים עכשיו את עליזה. 

 ועדת בחירות. ל: הוחלט פה אחד למנות את כל חברי המליאה החלטה
 

 -מינוי מזכיר 3יף סע  :מר אלי לוי
 

 יו"ר ועדת בחירות אלי. אמרת שאתה עומד להציע אבל לא הצעת.  :גב' עדנה זטלאוי
 

יו"ר הוועדה כן, אני מציע את אלון בנדט, וגם כן אנחנו דיברנו על זה   :מר אלי לוי
השבוע. האמת אני אגיד לכם את האמת, אני חשבתי לקחת את זה על 

  -. מאחר ואני מזוהה אני לא רוצהעצמי, אבל אחר כך החלטתי לא
 

 אם היית מציע את עצמך אז ניסן...   :מר תמיר אמר
 

 לא, אני לא חושב שהוא היה מתנגד, לגמרי לא היה מתנגד.   :מר אלי לוי
 

 )מדברים יחד( 
 

 אם היית מציע את עצמך...   :ד"ר יעל סנה
 

 לא בטוח?   :מר אלי לוי
 

 לא.   :ד"ר יעל סנה
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 4נו בסדר, אז אני לא סמכתי עליך אז בגלל זה, הרי היד שלך שווה פה   :ימר אלי לו
 קולות. אני מציע את אלון בנדט, מי בעד? 

 
 הצבעה.  :גב' עדנה זטלאוי

 
  -דרך אגב אני מבקש לצרף, כתבה לי פה גם הגברת  :מר אלי לוי

 
 פה אחד.  :גב' עדנה זטלאוי

 
  -גם הגברת רונית עייאש  :מר אלי לוי

 
 עכשיו תקרא את החלק השני שלה.  :גב' עדנה זטלאוי

 
הנה היא כותבת: "כמו כן אבקש לכלול את קולי בעד בחירתו של אלון   :מר אלי לוי

 . "בנדט כיו"ר הוועדה
 
 

 אוקיי, אז נבחר ברוב קולות.   גב' מעיין כהן:
 

 יא עושה? אני מתפלא על רונית איך היא עושה חוגי בית בכלל, למה ה  :מר אלי לוי
 

 האמת אני לא יודעת איך היא בכלל הגישה מועמדות.   :ד"ר יעל סנה
 

 באמת אני לא מבין את זה.   :מר אלי לוי
 

 אני את האמת לא מבינה.   :ד"ר יעל סנה
 

 אני איתך במקרה הזה.   :מר אלי לוי
 

 אז יופי.   :ד"ר יעל סנה
 הוועדה.  למנות את מר אלון בנדט כיו"ר: הוחלט פה אחד החלטה

 
 מינוי מזכיר ועדת בחירות. - 3לסעיף 

 
 אוקיי רבותיי, סעיף אחרון.   :מר אלי לוי

 
  -לא, לא :גב' עדנה זטלאוי

 
 לא אחרון, מינוי מזכיר ועדת בחירות.   :מר אלי לוי

מנהלת משאבי אנוש במועצה, אני מקווה  חזוטמינוי ועדת בחירות, עליזה  
מה יהיה יום אחרי, כל אחד פה מכין צוות  שכך תמשיכי, אף אחד לא יודע

 להחלפות, כאילו אנחנו ממשל טראמפ. 
 

 )מדברים יחד( 
 

 יש כאלה כבר בחוסר תקנים.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 , מי בעד? חזוטכן, כן. עליזה   :מר אלי לוי
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 הצבעה.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 לא מכירים אבל מצביעים לה.   :מר תמיר אמר

 
 פה אחד. לא, היא עשתה את זה כל הזמן, והיא עושה את זה טוב.    :מר אלי לוי

 
 מערכות של בחירות.  2לפחות  :גב' עדנה זטלאוי

 
 כמזכירת ועדת בחירות.   חזוט: הוחלט פה אחד למנות את גב' עליזה החלטה

 
 אישור מקומות קלפי.  - 4לסעיף 

 
דקה אני אגיע למעיין. ודני היה  אישור מקומות קלפי, עליזה עדנה, 4סעיף   :מר אלי לוי

  -שם נדמה לי
 

 אני לא הייתי.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 קצין...  :חזוטגב' עליזה 
 

 קצין אג"מ? למה אנחנו בצבא?   :מר אלי לוי
 

 קצין משטרה צריך להיות.  :גב' עדנה זטלאוי
 

קלפיות.  8 הא קצין אג"מ של המשטרה. טוב רבותיי, בבית הספר יש לנו פה  :מר אלי לוי
קלפיות בלהבים. בסך הכול נדמה לי שיש לנו קצת אפילו נושק כבר כמעט  8

 בעלי זכות בחירה.  5,000
 

 . 5,000 :חזוטגב' עליזה 
 

לא גרים בלהבים, אין  150בעלי זכות בחירה, תחפשו תמצאו  5,000  :מר אלי לוי
5,000... 

 
 יוסי כמה לא גרים בלהבים? :עו"ד לימור לוגסי

 
 ברים יחד( )מד

 
 בר דר גם עבר לגבעותאאני הבנתי שנפתלי   :מר אלי לוי

 
 לא, רק זמני.   :ד"ר יעל סנה

 
 )מדברים יחד( 

 
אני מציע לכם דבר אחד, תגידו לאנשים שלכם, תמיר דקה אתם מפריעים   :מר אלי לוי

לי, אני רוצה לסגור וללכת, תציעו לאנשים שלכם בעניין הזה, חוק במדינת 
יום חייב לשנות את  30אדם שעובר מגורים ממקום למקום תוך ישראל 

הכתובת שלו במשרד הפנים, שלא ייווצר מצב. פעם יוסי הגיש תלונה 
 2:00-במשטרה והשתרבב אפילו שמו של הרב נפתלי מרינובסקי, באו ב
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בלילה לנפתלי ולקחו אותו לחקור אותו במשטרה, כי הוא לא תושב 
אתה מבין? והיו כמה כאלה. היה אלי גרוסמן,  היישוב, הנה הוא יושב פה,

נתת רשימה, היו כמה. אלי גרוסמן ממקימי היישוב, הרב נפתלי, אז בואו 
תבדקו את זה עם האנשים שלכם. אני חוזר לקלפיות, הכול בבית הספר 
בלהבים. הייתה צריכה להיות קלפי אחת ואני לא רואה אותה, קלפי נגישה 

 -לנכים
 

 יש.  :חזוטגב' עליזה 
 

 הראשונה תמיד.  :גב' עדנה זטלאוי
 

לא, כי אני רואה אותה גם בבית הספר בלהבים, כי הקלפי הנגישה של   :מר אלי לוי
הנכים למי שזוכר היא הייתה במתנ"ס. אתם לא זוכרים יוסי... הביא את 

נכים  4-נכים שהצביעו בקלפי הזו, וכל ה 4עליו השלום עכו, והיו בסך הכול 
  -ולםנתנו את ק

 
  -שאתה רואה נכות נכים, זה לא רק :גב' עדנה זטלאוי

 
לא  4-, וה4-היו נכים שהצביעו בקלפי הזו, ויוסי... הביא את כל ה 4לא,   :מר אלי לוי

 לא לאלי לוי, אני לא יודע למי הצביעו.  הצביעו ליוסי ניסן, למי הצביעו?
 

   לא נכון, רוזי עליו השלום הצביע לך.  :מר יוסי ניסן
 

 לא, רוזי לא היה בנכים.   :מר אלי לוי
 

 סיימנו?   :מר אלון בנדט
 

 אתם מאשרים קלפיות.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 מיקום הקלפיות. אלון, אני מאחל לך בהצלחה.   :מר אלי לוי
 

 תודה רבה.   :מר אלון בנדט
 

 בעניין הזה.   :מר אלי לוי
 

 יש לנו פה אחד לקלפיות?  :גב' עדנה זטלאוי
 

אתה תשב בעיקר עם הממלא מקום. עכשיו רק דקה, מאחר בואו נהיה   :מר אלי לוי
הגונים עד הסוף וישרים עם עצמנו, מאחר ויש מועמד שאין לו חברות לא 

של סיעה, אני פה פונה אליכם  הכרזה בוועדת הבחירות ואין לו חברות ולא
נחנו מציעים ואומר, וזה לא פונה אליכם, הוא ילך ויבקש ויקבל את זה, א

למר שלומי שטרית משקיף בוועדת הבחירות. אז פה אני מבקש להצביע 
 בשביל זה. 

 
 אז אנחנו נרשום. יש לנו פה אחד. לא?  :גב' עדנה זטלאוי

 
 נגד.   :מר תמיר אמר

 
 אתה נגד.   :מר אלי לוי
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  -משקיף לשלומי שטרית :גב' עדנה זטלאוי

 
 אני נגד.   :ד"ר יעל סנה

 
 אין לך דעה?   :ימר אלי לו

 
 אם תמיר נגד, גם אני נגד.גם אני נגד.   :ד"ר יעל סנה

 
אתה יודע מה, אם אתה מחר בבוקר לא תגיד בוקר טוב לכפיר, אני רוצה   :מר אלי לוי

 לראות איך היא תתייחס אליך. 
 

 תמיר ויעל נגד?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 אני גם נגד.   :מר יוסי ניסן
 

 וסי נגד. גם י  :ד"ר יעל סנה
 

 גם יוסי נגד?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 אז מי בעד? בואו... הצבעה.   :מר אלי לוי
 

 אבל שינמקו.   :ניסים פרץמר 
 

 עזוב אותי לא רוצה לנמק לא רוצה שום דבר, לא נכנס לזה.   :מר אלי לוי
 

 . 3נגד  4יש לנו  :גב' עדנה זטלאוי
 

  -אני מציע  :מר אלי לוי
 

 אני באמת לא מבינה.  :יעו"ד לימור לוגס
 

  -עזבי לימור  :מר אלי לוי
 

 את לא חייבת להבין אותנו.   :מר תמיר אמר
 

 לימור, למה צריך להבין, לא צריך להבין, כל אחד אומר את דעתו.   :מר אלי לוי
 

 )מדברים יחד( 
 

 ... את משקיף ועדת הבחירות.   :מר יוסי ניסן
 

יוק כמוהו. רבותיי, גם לך היה משקיף בבחירות אם אתה היית אתה בד  :מר אלי לוי
 הראשונות, תזכור תחזור אחורה, שלא היה לך אף אחד בבחירות. 

 
 תגיד מי בעד.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 מה זה משקיף? רבותיי מי בעד לאשר משקיף למר שלומי שטרית ולסיעתו?   :מר אלי לוי
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 . 5 :גב' עדנה זטלאוי
 

 . 3 . מי נגד?5  :מר אלי לוי
 

 אולי רונית.   גב' מעיין כהן:
 

 אני לא שואל את רונית, רונית לא נוכחת.   :מר אלי לוי
 

 לא, אני לא נגד.   :מר יוסי ניסן
 

 אתה אמרת נגד.   :מר אלי לוי
 

 אמרת נגד.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 גמרנו.  ,נגד  :מר אלי לוי
 

 אני נמנע.   :מר יוסי ניסן
 

שיבה נסגרה. נגד, הנה אתה תופס רגליים קרות, כמו שהיא רבותיי הי  :מר אלי לוי
 איבדה גם, נגד. 

 כפי שהוצגו על ידי מנהלת הבחירות לאשר את מקומות הקלפי: הוחלט פה אחד החלטה
 

לאשר למנות את מר שלומי שטרית ו ברוב קולות לקבל הצעת ראש המועצה: הוחלט החלטה
 כמשקיף בבחירות. 

 
 
 
 
 
 
 

___(-)_____ 
 אליהו לוימר 

 ראש המועצה

___(-)____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 

 הערה: מסטנוגרמה זו הושמטו חלקי דברים אשר אינם שייכים לסעיפי סדר היום.


