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היו"ר:

בחירות למועצת העיר ולראשות העיר  -הזדהות הסיעות:
אני פותח את הישיבה .נציגת משרד הפנים ,גב' אורלי צרפתי.

ערב טוב לכולם .רובכם מכירים אותי ,שמי אורלי צרפתי,
צרפתי אורלי:
מנהלת במחוז מרכז במשרד הפנים .אני נמצאת כאן בכובע משרד
הפנים ,מוניתי על ידי השר להיות מנהלת הבחירות של עיריית נס
ציונה .לפני שנתחיל בהזדהות ,מספר מילים .הזדהות היא בעצם
זכות שניתנת לפי סעיף  25לחוק הבחירות ,פעילות המגדירה
השתייכות של חבר מועצה לסיעה .אותו חבר מועצה מציג את עצמו,
שם משפחה ,שם פרטי ,תעודת זהות ולאן הוא משתייך .האותיות זה
לאו דווקא מה שהוא יכול לרוץ איתו .עד הגשת הרשימות הוא יכול
לשנות את זה .מה שחשוב פה זה ב"כ הסיעה ,שיש לו זכות להגיש
רשימה ללא תומכים ,ללא עירבון ואת מי שהוא יבחר להגיש באותה
רשימה .בא כוח יכול להתחלף בכל עת.
ההזדהות זה סוג של מראה בוועדת הבחירות שנקבע אותה בהמשך,
זו אפשרות להגיש רשימות ללא תומכים וללא ערבון ויש לכך יתרון
בחוק המימון.

היו"ר:

אני מבין שמי שמזדהה יש לו בעיה אחר כך להיות בתפקיד ברשות?

צרפתי אורלי :מי שמזדהה הוא חבר מועצה.

הרי לא מציגים היום את כל המועמדים של הרשימות .שאלה
זילברמן ציפי:
עתידית ,כשראש סיעה מציג את המועמדים שלו ברשימה
והמועמדים הללו לא נבחרים ,האם הם יכולים להיות אחר כך אנשי
מקצוע ברשות? להתקבל לעבודה ברשות?

צרפתי אורלי :אני לא יודעת לענות על כך ,צריך לבדוק את זה משפטית.
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משפטית אני חושבת שהיועמ"ש העבירה את התקשי"ר ושם
זילברמן ציפי:
נרשם שזה נראה לא טוב ולא יתכן כזה מצב.
אם ישנה מפלגה חדשה ואין לה רשימה ואחד החברים רוצים
מזרחי שמואל:
להזדהות עם הרשימה הזאת?
צרפתי אורלי:

הוא יכול.

מזרחי שמואל:

ואם פתאום הוא לא רוצה להיות?

היו"ר:

שמואל (שולי) שואל אם אחד שמזדהה עם מישהו שאין לו רשימה,
הוא צריך להביא  850חתימות ועירבון?

צרפתי אורלי :הוא יכול עד הגשת הרשימות לשנות מה הוא רוצה .לאותיות ולשם
הסיעה אין חשיבות כרגע .לדוגמא ,הוא יכול להגיד אני בנס ציונה
הירוקה ובהגשת רשימות הוא יגיד נס ציונה אדומה.

זילברמן ציפי:

אז לצורך מה הישיבה הזאת?

צרפתי אורלי :אני חוזרת ואומרת ,רק בא כוח יכול להגיש רשימות .היום אתם
קובעים מי בא הכוח שלכם והוא רק יכול להגיש רשימה ללא תומכים
וללא עירבון.

היו"ר:

יוסי שבו  -תעודת זהות  - 42187021הזדהות  -בא כח סיעה נס ציונה
נטו ,האותיות שלנו טל .ממלא מקום הוא שמואל מזרחי.

ת"ז  - 054320833סיעת נס ציונה נטו-סיעת בת של הליכוד,
מזרחי שמואל:
אותיות טל .בא כח סיעה יוסי שבו.
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זילברמן ציפי:

ת"ז  - 052150778סיעת קול נס ציונה בראשות עמוס לוגסי,
בא כח עמוס לוגסי.

אבירז-חייט טלי:

ת"ז  - 031882624סיעת לב ,אותיות רק .בא כח שחר רובין.

רובין שחר:

ת"ז  - 025594367סיעת לב ,אותיות רק .בא כוח שחר רובין.

יגודה לירן:

ת"ז  - 049027451הזדהה בכתב ,מפלגת לב ,בא כוח שחר
רובין.

יגאנה אורן:

ת"ז  - 040290678מזדהה סיעת לב ,צעירים וירוקים .בא כוח
שחר רובין.

ד"ר שחורי הדס:

ת"ז  - 038253555הזדהתה בכתב עם מפלגת לב ,בא כוח שחר
רובין.

קורץ יעקב:

ת"ז  - 056739915מזדהה עם סיעת יש עתיד .בא כוח עופר
שלח.

חיימוביץ' יהודה:

ת"ז  - 024519514מזדהה עם סיעת יש עתיד .בא כוח ח"כ
עופר שלח.

לוגסי עמוס:

ת"ז  - 54683776מזדהה עם סיעת קול נס ציונה .בא כוח עמוס
לוגסי.

אהרוני סמדר:

ת"ז  - 57144628מזדהה עם טוב לנס ציונה .בא כח הסיעה
סמדר אהרוני.

לוי אליהו:

ת"ז  - 58070673אני אזדהה עד ה.26.8-
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צרפתי אורלי:

ב"כ רשאי להגיש רשימות וב"כ אפשר להחליף תמיד .ב"כ
יכול להגיש רשימה ,נגיד אני אורלי צרפתי ובא כוח זה
עמיקם ,בבוא העת בא הכוח יכול להגיש רשימה בלעדיי,
למרות שאני זו שנתתי לו את הכוח ,הוא יכול להכין רשימה
בלעדיי ולכן תשימו לב למי אתם נותנים את הכוח.

כהן יצחק:

ת"ז  - 053946620מזדהה עם סיעת הבית היהודי ,בא כח
הסיעה יצחק כהן.

ההזדהות חייבת להיות עד ה ,26/08/18-לאחר מועד זה ,חבר
צרפתי אורלי:
מועצה שלא הזדהה ,יגיש רשימה עם תומכים ועם ערבון כרשימה
חדשה .ההזדהות הסתיימה .אני רוצה לעדכן שתצא מודעה ביום שני,
לגבי הגשת רשימות 27.9 ,26.9 .נשב פה בחדר ישיבות ,אני אפרסם
את השעות ברביעי וחמישי בחוה"מ סוכות .במודעה רשום כמה
תומכים צריך וכמה מועמדים צריך.
מי שרוצה לשים ממלא מקום לבא כוח הוא רשאי ,בהגשת הרשימות
ממילא יהיה בכך צורך.
היו"ר:

אצלי מ"מ הסיעה הוא שמואל מזרחי.
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וועדת בחירות  -מינוי בא כוח הסיעה ,ממלא מקומו וחברי
.25
הסיעה:

לגבי וועדת הבחירות  -כמו בכל סבב של בחירות גם כאן בסבב
לוי-נגר עמיקם:
הזה הוא משקף את מאזן הכוחות שיש במועצה ואתם צריכים
בהמשך הדרך להגיד מי הנציגים שלכם בוועדת הבחירות .לגבי
היו"ר ,אנחנו מציעים שהיו"ר יהיה עמי הרמן ,הוא עושה זאת
בהתנדבות .מי בעד שעמי הרמן ימונה ליו"ר וועדת הבחירות?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

למנות את מר עמי הרמן נושא ת"ז מס'  ,001260225ליו"ר וועדת
הבחירות.

היו"ר:

האם יש למישהו שאלות ,תגובות? תודה רבה ,אני נועל את הישיבה.

הישיבה

ננעלה!

______________________

___________________

עמיקם לוי -נגר ,מנכ"ל העירייה

יוסי שבו  -יו"ר ,ראש העיר
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