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פרוטוקול ישיבת וועדת בחירות מספר  1מיום .17..70.10
משתתפים :עידו צ'פניק – מנהל הבחירות ,בקי לויפר – מזכירת ועדת הבחירות ,יהודה שמעון – יו"ר
ועדת הבחירות ,אנט שגיא – חברת ועדת הבחירות ,אריאל משה – חבר ועדת הבחירות ,אהוד כלפא –
חבר ועדת הבחירות ,יצחק סנדרוי – חבר ועדת הבחירות ,צחי דיקשטיין – משקיף מטעם יוסי דגן,
הושעיה הררי – משקיף מטעם שריה דמסקי ,ישראל בלונדר – משקיף מטעם אלי רוזנפלד.
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מנהל הבחירות מסביר כי כל בא-כוח רשאי למנות נציג אחד מטעם המועמד לכל אחת
מישיבות ועדת הבחירות.
בהתייעצות עם ועדת הבחירות אישר מנהל הבחירות את כל הצעות המועמדים .חברי ועדת
הבחירות ,והם בלבד ,רשאים לערער על החלטה זו עד ( 19.7.15כולל).
מנהל הבחירות מסביר כי התפטרות מועמד יכולה לעשות רק ע"י המועמד בעצמו ובכתב בפני
מנהל הבחירות (אם נמצא בחו"ל :חתימה מאומתת ע"י קונסול ישראל או נוטריון) עד 10
ימים לפני הבחירות .הרשימה יכולה להציע מועמד אחר במגבלת הזמן הקבועה בחוק.
עד  26.7.15נדרשת ועדת הבחירות למנות את ועדות הקלפי .לשם כך תיקבע מזכירת ועדת
הבחירות ישיבה נוספת ליום  20.7.15או ליום .23.7.15
מנהל הבחירות מסביר כי בכל קלפי תפעל ועדת קלפי המורכבת מיו"ר  2 +חברים לפחות +
משקיף אחד מטעם כל מועמד שלא מיוצג בוועדת הקלפי  +מזכיר (קוורום מינימלי :מזכיר
ועדת הקלפי) .החלטות ועדת הקלפי מתקבלות ברוב ,כאשר במקרה של שוויון קולות מכריע
קולו של היו"ר .חברי הוועדה חייבים להיות תושבי המועצה האזורית (אין הכרח שיהיו
תושבי היישוב בו נמצאת הקלפי).
הוחלט כי בכל ועדת קלפי ימונו פרט ליו"ר  3חברים נוספים ,כך שלכל מועמד יהיה נציג בכל
קלפי .כן הוחלט כי מספר יושבי הראש יחולקו באופן שווה בין המועמדים ( 15לכל מועמד).
עד  26.7.15נדרשת ועדת הבחירות לקבוע את מקומות הקלפי באישור מנהל הבחירות ,ומנהל
הבחירות נדרש למנות את מזכירי ועדות הקלפי.
מנהל הבחירות מסביר כי כל קלפי שבה עד  350בוחרים רשומים (כולל) תפעל בשעות 15:00-
 ,21:00בעוד שקלפי שבה מעל  350בוחרים רשומים תפעל בשעות .8:00-21:00
מנהל הבחירות עדכן כי ערך סיורים ביישובים ביחד עם מזכירת ועדת הבחירות לשם בדיקת
מקומות הקלפי האחרונים שאושרו בבחירות קודמות .החוק קובע שקלפי שבה מעל 500
בוחרים רשומים יפוצל פנקס הבוחרים שלה רק בדרך של סדר א'-ב' של שמות המשפחה של
הבוחרים .לאור האמור לעיל נדרש מנהל הבחירות לאשר  60מקומות קלפי ,בהתאם לרשימה
שהוצגה לוועדת הבחירות.
מנהל הבחירות מעדכן כי נעשה ניסיון מול המפקח הארצי על הבחירות לפצל את פנקס
הבוחרים של תושבי חיננית לפי מקום מגורים ,כך שביום הבחירות תפעל קלפי בטל מנשה
בנפרד מחיננית ,אך נמסר לו כי מבחינה חוקית הדבר לא אפשרי.
כמו כן ,מעדכן מנהל הבחירות כי בנופים קיים צורך להעביר את מקום הקלפי מהספרייה
למועדון הקשיש ,בעלי זהב קיים צורך להעביר את מקום הקלפי מריכוז המעונות (יפעל ביום
הבחירות) למועדון היישוב ובשבי שומרון קיים צורך להעביר את מקום הקלפי מהמזכירות
הישנה לחדשה .מקומות הקלפי נקבעו ,באישור מנהל הבחירות ,בהתאם למפורט ברשימה
הנ"ל.

לשכת מנכ"ל המועצה
טל / 03-9066400 :פקס 03-9757628 -

bekil@shomron.org.il
.11
.12
.13

.14

הוראות החוק הרלוונטיות לבחירות ורשימת הקלפיות יפורסמו באתר המועצה באינטרנט.
מנהל הבחירות הודיע כי יהיה בכוונתו לאשר רק פתקי הצבעה שיכללו את שמו הפרטי של
המועמד ואת שם משפחתו ,כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו ,בהתאם להוראות החוק בעניין.
מנהל הבחירות הסביר כל הצבעת חיילים תתקיים ביום חמישי שלפני הבחירות בין השעות
 ,16:00-22:00ביום שישי שלפני הבחירות מהשעה  7:00ועד שעתיים לפני כניסת השבת
ובמוצ"ש משעה לאחר צאת השבת ועד  .23:00בקלפי חיילים ועדת הבחירות מורכבת משני
נציגים של מנהל הבחירות.
הוחלט כי תהיינה  3קלפיות חיילים :במשרדי המועצה בברקן ,במנהלת צפון השומרון
ובמנהלת גב ההר.

רשמה :בקי לויפר
העתק:
משתתפים

