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עיריית כפר סבא
פרוטוקול מס' 7861/-11613

ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום ראשון ,י"ב באלול תשע"ג ()17687613
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ישיבת מועצה בנושא בחירות למועצת הרשות וראש הרשות 178783813 -
על סדר היום:
.1

קביעת סיעות המועצה וחבריהן רישום שמות באי כוח ה של כל סיעה
וממלאי מקומם ,בהתאם להוראות סעיף ( 82א) לחוק.

.8

בחירת נציגי הסיעות שישמשו כחברים בוועדת הבחירות ממלאי
מקומם ,על פי סעיף ( 82ב) בחוק ,וכן בחירת יו"ר לוועדה מבין חבריה.

מועצה בנושא בחירות למועצת הרשות
וראש הרשות

81

1

12.2.8.11

קביעת סיעות המועצה וחבריהן רישום שמות באי כוחה של כל ס יעה
וממלאי מקומם ,בהתאם להוראות סעיף ( 32א) לחוק8

גיא קפלן :

אני גיא קפלן מנהל הבחירות .אנחנו פותחים בישיבת
הזדהות .כל חבר מועצה יגיד את הכינוי ,את האותיות ,את
שמו ותעודת זהות .מי בא כוח שלו .אם יש ממלא מקום גם
לבא כוח .ואני אמלא את הפרטים .אני אומר שמה שק ובע
בסופו של דבר ,זה הבא כוח .אז יש חשיבות מאוד גבוהה
לבא כוח ,ההשתייכות הסיעתית בסופו של דבר.
כל אחד עושה את זה לפי הסדר ,על מנת שנוכל לעשות את
זה בצורה מסודרת.

יהודה בן חמו:

יהודה בן חמו ,מזדהה עם תנועת מעוף ברשות יהודה בן
חמו .בא כוח הסיעה יהודה בן חמ ו .ממלא מקומו צביקה
צרפתי.

גיא קפלן :

תעודת זהות?

יהודה בן חמו:

. .07272160

גיא קפלן :

צ'יש ברוך .כינוי.

ד"ר בוקי צ'יש  :נשמה לכפר סבא בראשות אירית מרק .בא כוח עו"ד מנשה
אליאס .מס' תעודת זהות . .28120112
גיא קפלן :

ותעודת הזהות שלך?

ד"ר בוקי צ'יש . .11217.7 :
ג יא קפלן :

תודה .עמרמי בוזגלו שלי.

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :מזדהה עם סיעת מעוף בראשותו של יהודה בן חמו .בא כוח
יהודה בן חמו .תעודת זהות . .81221716
גיא קפלן :

צרפתי צבי.
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מזדהה עם סיעת מעוף בראשותו של יהודה בן חמו .בא כוח
יהודה בן חמו .תעודת זהות . .27162271

גיא קפלן :

תודה .אביטל יעקב ,בבקשה.

יעקב אביטל :

תומך ומזדהה עם סיעת מעוף בראשותו של יהודה בן חמו.

גיא קפלן :

בא כוח זה יהודה בן חמו?

יעקב אביטל :

כן .תעודת זהות . 71178811

גיא קפלן :

תודה .לוי ארנון.

ארנון לוי :

אני מזדהה ותומך בסיעת מעוף בראשותו ש ל יהודה בן חמו.
בא כוח יהודה בן חמו .תעודת זהות . .20181121

גיא קפלן :

תודה .שיינפיין אברהם.

אברהם שיינפיין  :זה שם הסיעה :כפר סבא שלנו .בא כוח אברהם ממה
שיינפיין.
גיא קפלן :

תעודת זהות.

אברהם שיינפיין . 1.82.6.7 :
גיא קפלן :

בן גל גיא.

גיא בן גל :

מזדהה ותומך בסיעת כפר סבא שלנו ,בראשות אברהם ממה
שיינפיין ,בא כוח הסיעה אתה כבר יודע.

גיא קפלן :

לא ,תגיד.

גיא בן גל :

אברהם ממה שיינפיין .ממלא המקום שלו זה נפתלי גרוס.
תעודת הזהות שלי ,

גיא קפלן :

רגע ,ממלא מקום ותעודת זהות שלו.

נפתלי גרוס :

. 221.0218

גיא קפלן :

תודה .גן אל אסתר.

אתי גן  -אל:

הסיעה זה כפר סבא שלנו .בא כוח זה ממה אברהם
שיינפיין.

גיא קפלן :

תעודת זהות שלך?
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אתי גן  -אל:

. 2121128.

גיא קפלן :

תודה .גרוס נפתלי.

נפתלי גרוס :

כפר סבא שלנו  ,בא כוח ממה שיינפיין.

גיא קפלן :

תעודת הזהות שלך זה  ? 221.0218מילר עמירם.

עמירם מילר :

העבודה .אותיות אמת .בא כוח הסיעה עמירם מילר .תעודת
זהות . ..1868.21

גיא קפלן :

יואל יצחק.

איציק יואל :

סיעת העבודה .בא כוח עמירם מילר. 1.170127 .

יהודה בן חמו:

מי ממלא מקום?

עמירם מילר :

ממלא מקום איציק יואל.

גיא קפלן :

צנעני איתן.

עו"ד איתן צ נעני :תנופה .בא כוח הסיעה עו"ד איתן צנעני .ממלא מקום אמיר
קולמן.
גיא קפלן :

תעודת זהות שלך.

עו"ד איתן צנעני. .11222781 :
גיא קפלן :

תודה .קולמן אמיר .תעודת זהות רק שלך.

אמיר קולמן :

...

גיא קפלן :

תודה .כהן אורן.

אורן כהן:

סיעה הליכוד .מחל .בא כוח הסיעה חבר הכנסת יריב לוין,

גיא קפלן :

תעודת זהות.

אורן כהן:

 . .82.62162תרשום אותי ממלא מקום ,אורן כהן.

גיא קפלן :

אברהם יאיר .כינוי?

יאיר אברהם :

קו ל החינוך כפר סבא .בא כוח הסיעה יאיר אברהם ,אני.

גיא קפלן :

תעודת זהות.

יאיר אברהם :

 . .881112.1ממלא מקום הוא יצחק חברוני .מספר תעודת
זהות . .2618822.
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גיא קפלן :

לוי אהוד יובל.

אהוד יובל לוי :

סיעת תפוח .בא כוח יובל לוי .ממלא מקום אליהו כהן.
תעודת הזהות שלו  . 06082001אני אבדוק את זה רק כדי
להיות בטוח.

גיא קפלן :

תבדוק את זה .תעודת הזהות שלך?

אהוד יובל לוי :

. .88.68.70

גיא קפלן :

תודה .ופרץ שמעון.

שמעון פרץ :

שמעון פרץ .סיעת ש"ס.

אהוד יובל לוי :

אות זיהוי ס'.

שמעון פרץ :

סיעת ש"ס .אתה רואה משהו אחר פה לפי הכיפה והזקן?
בראשותו של שמעון פרץ .בא כוח שמעון פרץ .תעודת זהות
 . .181.8227ממלא מקום לא צריך אפשר אחר כך או
שעכשיו?

גיא קפלן :

לא ,עכשיו.

שמעון פרץ :

פרץ יעקב. .17.01202 .

גיא קפלן :

את הנושא של ההזדהות סיימנו .הנושא השני,

יאיר אברהם :

אני רוצה לוודא שקול זה עם ק' ,אם רשמת נכון .בסדר?

גיא קפלן :

מה שחשוב זה בא כוח ולא השם .מעוף יהודה בן חמו בא
כוח.

83

בחיר ת נציגי הסיעות שישמשו כחברים בוועדת הבחירות ממלאי
מקומם ,על פי סעיף ( 32ב) בחוק ,וכן בחירת יו"ר לוועדה מבין
חבריה8

גיא קפלן :

ועדת בחירות .צריך שני דברים ,א'  -מי נציגים בוועדת
בחירות.
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מה
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רשימות
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שלא

מיוצגים

במועצה

היוצאת,

ומתמודדים ,מקבלים?. ..
גיא קפלן :

לא בוועדת הבחירות .לא.

גיא בן גל :

אין להם מעמד?

גיא קפלן :

לא בוועדת הבחירות עצמה .כשהם יירשמו הם יירשמו.
אנחנו מדברים עכשיו על הקמת ועדת בחירות לשלב הזה.
ועדת הבחירות בשלב הזה זה רק מחברי המועצה היוצאת,
והכוח של כל אחד זה לפי היוצאת .זאת או מרת ,באופן
אוטומטי כולכם יכולים להיות חברים או נציגים שלכם
יכולים להיות חברים בוועדת הבחירות.

אורן כהן:

אחר כך אפשר להחליף? אני לא באתי מוכן.

גיא קפלן :

אז אנחנו נעשה סדר גם בעניין הזה .אתם יכולים לשים עד
יום שלישי ,תגידו בצורה מסודרת את הנציגים שלהם ,מי
ש לא יהיה לו שישים את הנציגים .בכל מקרה ,בשלב הזה
אתם תהיו חברי הוועדה ,ולאחר מכן אם תרצו להחליף את
הנציגים עד יום שלישי ,תעבירו רשימה מסודרת חתומה.

אורן כהן:

מה זה חתומה? ע"י מי?

גיא קפלן :

ע"י בא כוח הסיעה לגבי הנציגות שלכם בוועדת הבחירות.
עכשיו גם נבחר י ו"ר ,זה חלק החשוב .בחירת יו"ר.

יהודה בן חמו:

חברים ,אני רוצה להציע ,אני חושב שזה שני שמות שיהיו
מוסכמים על כולם .שני עורכי דין שפעילים ביישוב .כיו"ר
אני מציע את עו"ד אמיר דנאי ,כממלא מקומו את עו"ד
מיקי דותן .שני אנשים שהם בעלי ניסיון בעבר .לצערנו,
יוסקה ד נאי לא בבריאות תקינה שיכול לקחת על עצמו.
הוא עשה את זה במשך שנים רבות ,וזו ההזדמנות גם
להודות לו על ההתנדבות במשך שנים .ואני חושב שאפשר
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יהיה להתאחד סביב שני השמות האלה כיו"ר .ולאחר מכן
שכל חבר מועצה ישלח את הנציג לוועדת הבחירות .זו
הצעתי.
אתי גן  -אל:

רגע ,שאני אבין ,אמיר הוא  ...ומיקי הוא נציג שלך ,ב רור
שאצל אמיר זה שושלת ,אצלך זה -

יהודה בן חמו:

בבקשה ,מי רוצה להתבטא ,יבקש זכות דיבור .בבקשה.

שמעון פרץ :

את מנשה אליאס אנחנו רוצים .גם הוא עו"ד .במקום דותן.

יהודה בן חמו:

אין בעיה .כל אחד יציע את מה שהוא רוצה .

אהוד יובל לוי :

אני מקבל את מנשה אליאס.

גיא בן גל :

למה במקום ולא בנוסף?

יהודה בן חמו:

מי בעד לאשר את ,

גיא בן גל :

אנשים ראויים ,אני חושב שמנשה עונה להגדרה של אדם
ראוי גם.

יהודה בן חמו:

מי בעד לאשר את אמיר דנאי כיו"ר? ירים את ידו .תודה
רבה .פה אחד .תודה רבה.

החלטה מס'  : 237מאשרים פה אחד את עו"ד אמיר דנאי כיו"ר ועדת
הבחירות8
יהודה בן חמו:

מי בעד לאשר את עו"ד מיקי דותן כממלא מקומו? ירים את
ידו .בבקשה ,בוקי ,כולם פה אחד .תודה רבה.

החלטה מס'  : 235מאשרים פה אחד את עו"ד מיקי דותן כמ"מ יו"ר ועדת
הבחירות8
י הודה בן חמו:

עכשיו שכל חבר סיעה ישלח את הנציג שלו.

גיא בן גל :

 ...אנחנו לא צריכים אותך .השולחן הזה צריך כרגע
להצביע על עוד אדם נוסף.
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אין בעיה .מי בעד למנות את מנשה אליאס כסגן יו"ר,
כסגן .ממלא מקום יש רק אחד .סגן מנשה אליאס.

צביקה צרפתי :

אה  ,הוא בא כוח.

אתי גן  -אל:

למה הוא לא יכול להיות?

יהודה בן חמו:

הוא לא יכול להיות ,תודה גברתי עורכת הדין .יו"ר אמיר
דנאי .ממלא מקום עו"ד מיקי דותן .זהו?

גיא קפלן :

תעודות זהות ופרטים .אני אומר ככה .יו"ר הוועדה זה
עו"ד אמיר דנאי .ממלא מקום עו"ד מיקי דותן .בשלב הזה
אתם חברי ,כל מי שהזדהה הוא חבר ועדת הבחירות ,אלא
אם אתם תגישו עד יום שלישי את הנציגים .מי שהגיש -
הגיש .מי שלא  -ירצה להציג נציג ,ממלא מקום ,תגישו
למיכל ואנחנו נרכז את זה ונוציא את ועדת הבחירות בצורה
מסודרת .תודה רבה לכולם.

יהודה בן חמו
ראש העיר

אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה

