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מר יובל לוי
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על סדר היום :
 . 1ישיבת הזדהות סיעו ת.
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.1

ישיבת הזדהות סיעות.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

מאחר ויש לנו קוורום ,אנחנו נפתח את ישיבת המועצה

מספר  , 58ישיבת הזדהות .אני רוצה להזכיר ,לאחר שאנחנו מסיימים את הישיבה הזו
אנחנו סוגרים אותה ונפתח את ישיבת המועצה מספר  . 58אז אני פותח את  , 58שזאת
ישיבת ההזדהות .אני מבקש ממנהל הבחירות ,יובל ,לפתוח ולהגיד כמה מילים.

מר יובל לוי :

שלום רב ,שמי יובל לוי ,אני עובד משרד הפנים ,אני אהיה

מנהל הבחירות באריאל וכרגע אנחנו בהליך של הזדהות הרכב המועצה הנוכחית.
להזדהות יש חשיבות בנושאים הבאים :בעצם הרכב ועדת הבחירות  ,ההרכב הסיעתי
של ועדת הבחירות ייקבע בהתאם להזדהות .כמו כן ,יש משמעות לעניין המימון .ודבר
נוסף – באי הכוח של הסיעות המזדהות יוכלו להגיש רשימות מועמדים ולא עירבונו ת
או חתימות שנדרשות מסיעות חדשות.
כרגע אני אעבור בעצם חבר מועצה אחד אחד ,אקבל את הפרטים שלו ,מי באי הכוח
שלו ומי ממלאי בא הכוח שלו ונמלא את הפרטים האלה.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

או קיי ,בואו נתחיל .אני אתחיל .לי קוראים שבירו אליהו,

ת"ז שלי זה  , 688924558סיעת ' אריאלי '  ,ב"כ הסיעה שלי זה אבי עזר ,מ"מ ב"כ
הסיעה זה רותם פריזנט.

מר יובל לוי :

ת"ז של אבי עזר ,יש לך פה?

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

אני אעביר לך אחרי זה.

מר יחיאל טוהמי :

יחיאל טוהמי  ,סיעת ' אופק חדש ' ,

מר יובל לוי :

איזה נציג מספר בסיעה?
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מר יחיאל טוהמי :

.5

מר יובל לוי :

או קיי .מספר תעודת זהות?

מר יחיאל טוהמי :

. 83888452

מר יובל לוי :

ממלא מקום?

מר יחיאל טוהמי :

ממלא מקום – רותם פריזנט.

מר פבל פולב :

פבל פולב ,ת"ז . 364863535

מר יובל לוי :

סיעה?

מר פבל פולב :

' אריאל ביתנו ' – נציג אחד.

מר יובל לוי :

ב"כ הסיעה?

מר פבל פולב :

פאינה קירשנבאום ,ת"ז . 58844328

מר יובל לוי :

ממלא מקום ב"כ הסיעה?

מר פבל פולב :

אני אתן לך יותר מאוחר.

מר יובל לוי :

במהלך הישיבה.

מר פבל פולב :

במהלך הישיבה.
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מר יובל לוי :

או קיי.

מר מקס צ'רנוגלז :

מקס צ'רנוגלז –  , 355386855סיעת ' אריאלי '  .מזדהה עם

אותה סיעה כמובן.

מר יובל לוי :

מספר בסיעה?

מר מקס צ'רנו גלז :

מספר  2עכשיו.

מר יובל לוי :

בבחירות הקודמות?

מר מקס צ'רנוגלז :

כן ,כן ,מספר . 2

מר יובל לוי :

מי ב"כ?

מר מקס צ'רנוגלז :

אבי עזר ורותם פריזנט.

מר יובל לוי :

או קיי.

מר אבי סמו :

סמו אברהם. 696354885 ,

מר יובל לוי :

סיעה?

מר אבי סמו :

' אריאלי ' .

מר יובל לוי :

שלישי?
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מר אלי שבירו  -ראה"ע :

רביעי.

מר יחיאל טוהמי :

שלישי ,שלישי.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

צודק.

גב' שירה דקל:

שירה כץ – . 639235654

מר יובל לוי :

סיעה?

גב' שירה דקל:

' אריאלי '  .אבי עזר ורותם פריזנט.

מר יובל לוי :

או קיי.

מר פיני כהן :

פיני כהן – . 86885854

מר יובל לוי :

סיעה?

מר פיני כהן :

'ראם' .אנחנו שניים.

מר יובל לוי :

אתה מספר ? 5

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

מספר . 2

מר יובל לוי :

מי ב"כ?

מר פיני כהן :

אבי עזר ורותם פריזנט.
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עו"ד אריאל עזריה :

אריאל עזריה – סיעת 'בוחרים לאריאל' .ת"ז . 629898488

ב"כ – מילי אספרנסה  -אלון  .מ"מ – לב רוזנראוך .סיעה יוצאת ,של אדם אחד.

גב' לודמילה גוזב :

לודמילה גוזב –  . 329949966סיעת 'לב' .ב"כ הסיעה –

שמואל שופ ,ת"ז  . 629968959מ"מ – חיים סגל ,ת"ז . 83592288

מר יוסי חן :

יוסי חן – 'דרך חדשה לאריאל' .ת" ז  . 688555985ב"כ הסיעה

– אבנר משרקי . 688368838 ,מ"מ – בת  -אל בנימין. 265533544 ,

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

יש לי הצהרה של עמנואל (מנו) יעקב ,מספר ת"ז שלו זה

 , 698886936משתייך לסיעת 'ראם' .ב"כ הסיעה שלו – אבי עזר .מ"מ ב"כ הסיעה –
רותם פריזנט.

מר יובל לוי :

אני צריך ממלא מקום.

מר פבל פולב :

אני יכול להיות ממלא מקום? אז תרשום אותי – פבל פולב.

מר פיני כהן :

בהזדהות הקודמת נאמר שאי אפשר ,שחבר שהוא מועמד לא

יכול.

מר פבל פולב :

לפי התקנון אפשר.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

אני אתן לך ,אבי עזר ,מספר ת"ז שלו זה  . 89584539רותם,

מה מספר תעודת זהות שלך?

מר רותם פריזנט :

. 635435269

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

יובל יסביר לגבי נושא של בחירת ועדת הבחירות ,אז
5

ישיבת מועצה מספר ( 58שלא מן המניין) 113.531.

בבקשה ,יובל.

מר יובל לוי :

מועצת העיר צריכה לבחור את ועדת הבחירות .הרכב הוועדה

מתבסס על הזדהות של המועצה שהתבצע כרגע והמלי אה תבחר את הוועדה וגם את
יו"ר הוועדה .ועדת הבחירות נועדה לסייע למנהל הבחירות בהליכים מסוימים ,כגון
מינוי מזכירים ,מינוי סדרנים וכו'.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

אנחנו צריכים בעצם להציג לך שמות,

מר יובל לוי :

הרכב הוועדה.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

הרכב הוועדה הוא בד יוק לפי ההרכב הסיעתי ,נכון?

מר חיים (קוקי) ביטון :

של ההזדהות.

עו"ד דוד זיו :

הרכב ועדת הבחירות הוא בעצם  55אנשים ,כחברי המועצה.

ביקשתי את יובל לשאול את היועץ המשפטי כפקיד הבחירות הממונה עליו ,האם ניתן
לבצע מקבצים על מנת שלא יהיו ועדת בחירות של  55אנשים ,כי אולי בפרקטיקה יהיה
קשה לעבוד ולפעול .אז הסיעה הגדולה ,אם ספרתי טוב ,זה  5אנשים.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

נכון.

עו"ד דוד זיו :

אז אולי במקבץ של ה  5 -אנשים יהיו  2אנשים נציגים של ה -

 , 5ואחרים,

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

אבל יהיה להם זכות כמו . 5

עו"ד דוד זיו :

אכן כן .זו השאילתא שהוא צריך לשאול .במידה והתשובה
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תהיה שלילית ,יצטרכו להיות  55חברים.

מר פיני כהן :

כל חבר ועדה נחשב לממלא מקום.

עו"ד דוד זיו :

נכון מאד.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

חייב.

עו"ד דוד זיו :

נכון מאד.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

או קיי ,אז אנחנו את השמות נצ טרך להעביר לך אחרי שאתה

תיתן לנו בעצם את התשובה.

עו"ד דוד זיו :

את השמות צריכים להעביר עד ה  23 -לאוגוסט .שימו לב שה -

 23לאוגוסט זה יום ששי ,ולכן ,אל תמתינו ל  23 -לאוגוסט ,תעשו את זה מחר.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

או קיי .עוד איזה משהו?

מר יובל לוי :

זהו ,זה מה שיש.

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

אז אני רוצה להגיד תודה רבה ליובל.

מר יוסי חן :

יש לי רק שאלה ,לגבי ספר הבוחרים .עד היום לא קיבלנו את

זה ,אני לא יודע למה .שלחנו את מה שצריך לשלוח ותיכף יסתיימו הבחירות ,שלא
נקבל אותם אחרי.

מר יובל לוי :

פנית לממונה על הבחירו ת?
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מר יוסי חן :

פנינו לכל העולם ואשתו ,עד היום לא קיבלנו כלום .היתה לי

שיחה גם איתך וגם פקססנו והצהרנו אצל עורך  -דין והעברנו ונסענו לכפר  -סבא –
וכלום.

מר יובל לוי :

לצערי הרב צריך לפנות אליהם ,זה לא בתחום אחריותי.

מר יוסי חן :

אבל היות ואתה הממונה ,א ני מצפה ש -

עו"ד דוד זיו :

מה אמרו לך בכפר סבא?

מר יוסי חן :

שלחנו לכם ,שלחנו לכם – ואין כלום.

מר יובל לוי :

אני מציע ,אני אשאיר לכם פרטים שלי גם ,ואני אנסה לעזור

כמיטב יכולתי .קודם כל ,הטלפון הנייד שלי זה – . 686-8269866
בנוסף ,אני אשאיר לכם גם . yuvalle@moin.gov.il : e - m ail

מר אלי שבירו  -ראה"ע :

יש עוד מישהו שרוצה לשאול את יובל שאלה?

מר יוסי חן :

הוא יגיע לאריאל ככה בשוטף? אתה תגיע לפה?

מר חיים (קוקי) ביטון :

כן ,יהיה לו משרד כאן.

מר יובל לוי :

אני מגי ע ויהיה לי משרד .בנוסף ,ברוך אנגלמן ,ממונה על

אגף רישוי עסקים ופיקוח ,הוא פקיד הבחירות מולי ברשות ,הוא יוכל לסייע לכם גם
בדברים.

מר יוסי חן :

 . 566%אני הייתי רוצה אם אפשר לשבת איתך בהזדמנות,

לשאול כמה שאלות.
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מר יובל לוי :

צור איתי קשר.

מר אלי הו שביר ו  -ראה"ע  :יובל ,תודה רבה .אני סוגר את הישיבה.

______________
חיים (קוקי) ביטון
מנכ"ל העירייה

_______________
אלי הו שבירו
ראש העירייה
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