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מועצת העיר החמש עשרה  -ישיבה שלא מן המניין מס' 96

בישיבתה מיום  7בספטמבר 2008
פרוטוקול מס' 338
נכחו חברי מועצה :

מוטי ששון

ראש העיר

יהודה קהתי

חבר מועצ ת העיר

יעקב בבלי

חבר מועצ ת העיר

לב פינחסוב

חבר מועצת העיר

יוסף כהן
אלי נעים

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

דקלה צדוק
יאיר טאו חבר מועצת העיר

חברת מועצה העיר

משה רינת
שלום דוד

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

מלינובסקי יוליה
חיים זברלו חבר מועצת העיר

חברת מועצה העיר

מיקי שמריהו חבר מועצת העיר
זאב ניסים חבר מועצת העיר

אילן לוי
זכריה ניסן חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

יואל ישורון חבר מועצת העיר
אהרון איסרס חבר מועצת העיר
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עמוס ירושלמי חבר מועצת העיר
מיכאל לויט חבר מועצת העיר
גדי וקס חבר מועצת העיר

רועי כהן

נעדרו:

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטיין
סיון זאב

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דרור קריטי חבר מועצת העיר

כמו כן נכחו  :ליפא קמינר – יו עץ משפטי
לרנר נתי – עוזר ראש העיר
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על סדר היום:
 .1קביעת סיעות המועצה
 .2הגשת רשימת נציגי הסיעות בועדת הבחירות

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המנין מס'  96מיום  7/9/2008פרוטוקול 338
 .1החלטה:

ההצעה שיאיר טאו ויעקב בבלי יהיו יו"ר במשותף אושרה ברוב קולות.
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אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס' .96
יושב איתנו דוד עצמון ,נציג משרד הפנים ,מנהל הבחירות.

.1

קביעת סיעות המועצה

דוד עצמון:

ערב טוב לכולם ,ערב טוב לכב' ראש העיר .שמח להיות איתכם שוב ,לראות
פנים מוכרות – זו פעם רביעית שאני כבר רץ איתכם 15 ,שנה אחורה .אז למי
שעוד זוכר ולמי שעוד לא הספיק להכיר ,אז רק נזכיר :עצמון דוד .אני מגיע
אליכם מהלשכה בר"ג ,כאשר למעשה ,נעזוב את היומיום ,אנחנו איתכם פה
לטובת מערכת הבחירות.
יחד איתי ,ולשם שינוי ,אנחנו הפעם שניים :אתי דליה חלילי ,שלמעשה היות
ואנחנו פה במערכת ביישוב די גדול ומורכב ,מבחינת העבודה ,אנחנו נחלק
בינינו את העבודה כדי שנוכל ,אולי ,טיפה לנשום באמצע .אז בואו נתחיל.
קודם כל שיהיה בהצלחה לכולם .כי ההצלחה שלכם זו ההצלחה של העיר,
ובואו נתחיל לגבי ההזדהות .כי מה שאותנו מעניין ,למעשה – ופה אני רוצה
להפריד במילה אחת של הדרכה – קיים מצב ,קיים מצב סיעתי שכולנו הכרנו
עד הבוקר.
למעשה ,ישיבת ההזדהות שכרגע אנחנו עושים ,למעשה יכולה או להמשיך
את אותו הרכב ,או שיכולה לטרוף את כל הקלפים ולפתוח מצב ,שכעת
מוכרזות פתאום איזה שהן סיעות שלא היו קיימות עד הרגע.
אם ,במקרה ויש מצב שכזה ,רבותי עכשיו הוא הרגע! אין מחר ,אין בעוד 14
יום! עכשיו ,או לעולם לא .כי מי שלא נמצא ולא הזדהה ,למעשה כאילו יש
מצב שנניח אם חסר לי אחד בהזדהות ,יש לנו הרכב רק של  ,24והוא יהיה
ההרכב של וועדת הבחירות.
עפ"י ההרכב ההזדהות היום ,מורכבת וועדת הבחירות שהולכת לנהל את
היישוב עד יום הבחירות ועד החתימה הסופית על התוצאות.
אז הראשון ,כב' ראש העיר מוטי ששון ,מזדהה בשם?

מוטי ששון:

סיעת אמ"ת.
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דוד עצמון:

העבודה – אמ"ת?

מוטי ששון:

אמ"ת – בלי 'העבודה'.

דוד עצמון:

אה ,האותיות?-

מוטי ששון:

כן,

דוד עצמון:

אבל זה למעשה נקרא 'העבודה ,מימד-

מוטי ששון:

איזה מימד? מה פתאום? אמת

דוד עצמון:

שם הסיעה?

מוטי ששון:

זה בכנסת,

דוד עצמון:

נכון .שם הסיעה?

מוטי ששון:

העבודה-אמ"ת.

דוד עצמון:

קיבלנו .תודה רבה .אתם רוצים שנעבור לפי סדר הישיבה .משה?

משה רינת:

העבודה-אמ"ת.

יאיר טאו:

העבודה-אמ"ת,

גד וקס:

וקס גד אלעזר )שתהיה מבסוט( :העבודה-אמ"ת.

מס' 338

דקלה צדוק :העבודה-אמ"ת.
אלי נעים:

העבודה-אמ"ת.

כהן יוסף:

העבודה-אמ"ת.

דוד עצמון:

יש עוד מישהו שמזדהה במסגרת 'העבודה'? כלומר סה"כ .7
מי מוכרז כב"כ הסיעה ,סיעת העבודה-אמ"ת?

מוטי ששון:

מוטי ששון.

דוד עצמון:

ב"כ האדון ששון ,ומי ממלא מקומו?

מוטי ששון:

יאיר טאו.

דוד שלום:

מפד"ל ב'.

דוד עצמון:

יש עוד מישהו מפד"ל? לא .ב"כ?

דוד שלום:

ב"כ מוריס דוד,

מוטי ששון:

ב"כ – אתה .ב"כ דוד שלום.

דוד עצמון:

ומ"מ? מוריס דוד?
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דוד שלום:

מוריס דוד ת.ז.1458124-3 .

דוד עצמון:

יש לנו שם  3כסאות ריקים,

מוטי ששון:

מיכאל לויט )יש לך נייר( וזאב סיון – יש לך נייר גם .יש לך הזדהות של
שניהם פה.

דוד עצמון:

לגבי הזדהות אחד-לאחד ,לפי הסדר ,שלא נפספס :הזדהות של זאב סיון
מזדהה בחולון  – 1אותיות כנ; ב"כ – רועי כהן; מ"מ אלכס שפרינגר.
מיכאל לויט מזדהה בסיעת 'עדיפות' – אותיות עמ; כאשר ב"כ מופיע יעקב
מזרחי; מ"מ מיכאל לויט.
עוד לא אושר כלום ,זה רק הזדהות.

רועי כהן:

חולון  1בראשות עו"ד רועי כהן ,אותיות הרשימה :כנ; ב"כ הסיעה עו"ד רועי
כהן; מ"מ אלכס שפרינגר.

דוד עצמון:

וחברי וועדת בחירות אתה נוקב גם ,אני רואה :רועי ומאיר רוט?

רועי כהן:

לא ,מ"מ ואצל זאב יש גם -בסדר?

דוד עצמון:

או.קיי) .מדברים יחד( )מדברים יחד(

עמוס ירושלמי :רשימת עמוס ירושלמי ,באותיות – ע' .ב"כ עמוס ירושלמי; מ"מ – ניסן
זכריה.
אהרון איסרס :ברשותך ,דוד ,אני אציג קודם את שמוליק ברטנשטיין ,כי הוא לפני .הוא
נמצא היום בחו"ל ,מזדהה עם מפלגת 'מרצ' .ב"כ הסיעה – יעקב קריספין;
ונציג 'מרצ' בוועדת הבחירות יהיה שמוליק ברטנשטיין ומ"מ יעקב קריספין.
השם שלי זה אהרון איסרס ,אני מזדהה עם מפלגת 'הירוקים' .ב"כ הסיעה
יהיה שי חובל ,מ"מ יהיה אנוכי .נציגינו בוועדת הבחירות יהיה ישראל חובל
ומ"מ אנוכי.
דוד עצמון:

לגבי שני החובלים – מספרי ת.ז?.

שי חובל:

ת.ז ;37050606 .ישראל – .040963365

ניסן זכריה:

רשימת עמוס ירושלמי' ,ע'.

אהרון איסרס :אני מבקש אותיות 'רק' לסיעת 'הירוקים'.
מוטי ששון:

לא ,זה עוד לא עכשיו.
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הוא יכול להירשם ,זה עוד לא אומר שמאשרים – אנחנו רק רושמים.

יוליה מלינובסקי' :ישראל ביתנו' אותיות ל'  -ב"כ יוליה; מ"מ סטאס יופים.
אילן לוי:

'אילן לוי  -החבר שלי במועצה' – ב"כ אילן לוי; מ"מ – בהמשך )נעביר לך
בפקס מחר(.

מוטי ששון:

מי ב"כ הסיעה ומי?-

זאב סיון:

ב"כ הסיעה ,מה 10.7-לא ראיתי אותו) .מדברים יחד( אני מזדהה עם רשימת
מח"ל הליכוד ,בצער רב ולא בלב שלם ,כי אני יודע שהכסף יורד לטמיון .אבל
מבחינת ההגינות והיושר ,אני אמשיך להיות ישר והגון ,למרות כל המסיתים
למיניהם )והם לא הרבה(.

מיכאל שמריהו' :חולון שלנו' ) -מדברים יחד( ב"כ הסיעה מיקי שמריהו; מ"מ – עו"ד דוד
ויניצקי ת.ז.053329082 .
יואל ישורון :הליכוד-מח"ל – ב"כ הסיעה חרש יעקב ,ת.ז ;05316120 .מ"מ יואל ישורון.
דוד עצמון:

יש לנו עוד מהליכוד?

מוטי ששון:

לא ,4 .זהו :שניים ליכוד ושניים שהצהירו ברשימות עצמאיות) .מדברים
יחד(

זברלו חיים:

ש"ס )ההתאחדות הספרדית העולמית( אות ) ...מדברים יחד( – ב"כ חיים
זברלו; מ"מ – עמוס ברנס;

מוטי ששון:

יכול להיות יו"ר המועצה הדתית ,חבר וועדת הבחירות?

חיים זברלו:

אם תהיה בעיה ,נחליף אותו .אין לי בעיה.

מוטי ששון:

חיים זברלו ועמוס ברנס.

דוד עצמון:

עמוס נרשם כמ"מ ב"כ .מי עוד במסגרת ש"ס? )מדברים יחד(

חיים זברלו:

דרור קריטי ,יהודה קהתי ,בבלי יעקב ולב פנחסוב.

יעקב בבלי:

ש"ס – ב"כ זברלו חיים; מ"מ – עמוס ברנס.

לב פנחסוב:

ב"כ הסיעה זברלו ,ש"ס .מספר ת.ז .שלי .304666803

דוד עצמון:

אני מבין שסיימנו את העניין של ההזדהות ,כולל מסירת נתונים של ב"כ
ומ"מ.
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 .2הגשת רשימת נציגי הסיעות בוועדת הבחירות
מוטי ששון:

אנחנו מציעים שכל חברי המועצה של סיעת העבודה ,יהיו חברי וועדת
בחירות .ואנחנו מציעים מ"מ.

דוד עצמון:

או.קיי .אז תרשמו לכם .כי למעשה ,אמנם על ההזדהות אני אמור להוציא
את הדו"ח על הלס"ר ,על הרכב וועדת בחירות ,זה אמור לצאת ללשכת ראש
העיר.

מוטי ששון:

אני מקריא חברי וועדת הבחירות מטעם אמ"ת :מוטי ששון ,משה רינת ,יאיר
טאו ,גדי וקס ,דקלה צדוק ,אלי נעים ,יוסף כהן.
אני קורא את הממלאי מקום שלהם :יעקב כץ ,דורון ברוך ,נדלר יוסף ,משה
בית-דגן ,מועלם משה ,יעקב עזר ,זוהר נוימרק.
המפד"ל :דוד שלום ,גדי פירוצקי יהיה מ"מ שלו בוועדת הבחירות.
עמוס ,אתה חבר וועדת בחירות?

עמוס ירושלמי :וועדת בחירות – אני מכניס את פלד יעקב ,ואני מ"מ עמוס ירושלמי.
אילנה ירושלמי וניסן זכריה – ממלאי מקום.
אהרון איסרס :נציג שלנו בוועדת בחירות הוא ישראל חובל .מ"מ זה אנוכי.
מוטי ששון:

או.קיי .מ"מ אהרון איסרס ,שי חובל הוא ב"כ הסיעה; וישראל חובל בוועדת
הבחירות.

יוליה מלינובסקי :יש לי שאלה :אני בוועדת הבחירות אבל 'ישראל ביתנו' קיבל  2מנדטים
בבחירות הקודמות.
מוטי ששון:

ההזדהות היא אישית.

יוליה מלינובסקי :אבל הנציגות בוועדת בחירות?
דוד עצמון:

הנציגות בוועדת הבחירות תהיה עפ"י החלק היחסי של תמונת ההזדהות
כעת .זה מה שקובע את ההרכב של וועדת הבחירות.

יוליה מלינובסקי :אני הוועדה ,ואבנר ציון מ"מ )אני אתן את כל הפרטים(.
מוטי ששון:

אני עובר לסיעת הליכוד .כולם חברי וועדת בחירות?

דוד שלום:

כן.

מוטי ששון:

יואל ישורון וזאב ניסים .מי המ"מ שלכם בוועדת הבחירות? )מדברים יחד(
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יואל ישורון :נמסור מחר.
מוטי ששון:

מיקי שמריהו ,מי המ"מ שלך? חבר וועדת בחירות מיקי שמריהו.

מיקי שמריהו :עו"ד ויניצקי.
מוטי ששון:

עו"ד ויניצקי מ"מ.
אילן לוי ,מי מ"מ? )מדברים יחד( אילן לוי ,אין לו מ"מ )מדברים יחד(.
סיעת ש"ס,

חיים זברלו:

זברלו חיים ,יהודה קהתי ,יעקב בבלי ,לב פנחסוב ,דרור קריטי; מ"מ – גדעון
גבריאל ,נתי פרץ ,דוד ג'מילי ,חיים סולימני ,עמוס ברנס.

מוטי ששון:

יש איזה סיעה שלא הקראנו את השמות של חברי הוועדה? אם לא ,לא צריך
לאשר את זה – זה באופן אוטומטי) .מדברים יחד(
מי וועדת בחירות של מיקי) -מדברים יחד(
בוועדת הבחירות של 'מרצ' יש שמואל ברטנשטיין ומ"מ יהיה יעקב קריספין.
רועי כהן חבר וועדת הבחירות .מ"מ ד"ר מאיר רוק.
זאב סיון; חבר וועדת הבחירות אלכס שפרינגר; מיקי שמילוביץ מ"מ.
מיכאל לויט  -חבר וועדת הבחירות זה מזרחי יעקב; מ"מ שלו בוועדת
הבחירות – מיכאל לויט.
העברנו את כל השמות ,נרשם .צריך לאשר את זה ,ליפא?

דוד עצמון:

לא ,אם זהו המינוי ,נרשם והמינוי ייכנס לתוקף ברגע שאתה מודיע ללשכת
המפקח.

מוטי ששון:

או.קיי .נרשם .אין התנגדות.
עכשיו ,אני מציע שני יו"ר – את יעקב בבלי ואת יאיר טאו  -כיו"ר וועדת
הבחירות) .מדברים יחד( ההצעה שלנו ,ששניהם יהיו יו"ר) .מדברים יחד(
עשינו את זה גם בעבר.

דוד עצמון:

עשינו את זה בעבר ,כאשר קבענו תאריך מסויים של החלפת הרוטציה ,מה
שנקרא.

מוטי ששון:

שהם יחליטו ביניהם) .מדברים יחד(

דוד עצמון:

זה לא שאם אחד לא בא ,השני נכנס אוטומטית .יש אחריות מוחלטת על כל
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תהליך במסלול.
מוטי ששון:

שניהם אנשים רציניים ,ימצאו שפה משותפת .הם יחליטו ביניהם.

אהרון איסרס :אדוני ,אנחנו קיבלנו פה הזמנה לישיבת מועצת העיר.
לא כתוב בישיבה ולו גם במילה אחת ,שבוחרים היום את יו"ר וועדת
הבחירות.
מוטי ששון:

זה הרכב הוועדה.

אהרון איסרס :איפה? כתוב פה .1" :קביעת סיעות המועצה;  .2הגשת רשימות נציגי הסיעות
בוועדת הבחירות" .לא כתוב שהיום בוחרים .אנחנו לא נערכו .אולי אני רוצה
להגיש גם כן מועמד?
מוטי ששון:

והוועדה בלי יו"ר? תגיש הצעה -לבחור וועדה בלי יו"ר שינהל אותה?

אהרון איסרס :אבל יש פה אנשים שבכלל לא נמצאים .אנשים הלכו.
מוטי ששון:

אז תציע הצעה נגדית עכשיו) .מדברים יחד(
חבר'ה ,אתם לא יכולים לי מה אני יכול להציע ,מה לא.
אני עכשיו מציע הצעה קונקרטית ,תתייחסו אליה .יש לכם הצעה נגדית,
תגישו אותה.

עמוס ירושלמי :אני רוצה לדעת ,אם שניים מהקואליציה יכולים להיות בוועדת הבחירות?
מוטי ששון:

מה זה רלוונטי? לא קשור) .מדברים יחד(

דוד עצמון:

לי זה לא מפריע ,לי זה לא משנה בכלל מאיזה סיעה.

ניסן זכריה:

השאלה שלי אחרת ,במידה ונבחרו שני האנשים המכובדים האלו וועדת
הבחירות מתכנסת ,וההרכב שלנו שונה קצת .הם יכולים להחליף את היו"ר
שנבחר ,אז תהיה בעיה .כלומר איזה סמכות יש לנו?

דוד עצמון:

המועצה ממנה ,ברגע שאנחנו גומרים לאסוף את השמות כמו שצריך ,וראש
העיר מדווח לשר על כינון וועדת בחירות :בזאת מונתה וועדת בחירות בהרכב
מסויים.
לגבי החלפה ,מרגע שקיים מינוי – ודרך אגב ,זה גם לגבי וועדות קלפי ,ל11-
בנובמבר – ב"כ סיעה רשאי בכל עת ,להחליף את הנציג בוועדת הבחירות ,או
את מ"מ .כנ"ל בוועדת הקלפי .אז תמיד יש שינוי .לא ליו"ר – לחברים יש

____________________________________________________________________________________

10

מועצת העיר חולון,

ישיבה שלא מן המניין מס' 96

7/9/2008

פרוטוקול

מס' 338

שינויים.
מוטי ששון:

מי בעד ההצעה שלי ,שיאיר טאו ויעקב בבלי יהיו יו"ר במשותף?
נערכת הצבעה:
בעד 16 -
נגד – אין.
נמנע – .2
ההצעה אושרה.
אני מאחל ליעקב בבלי וליאיר טאו ,אני מאחל להם הצלחה בניהול-
)מדברים יחד(

יואל ישורון) :מדברים יחד( קראת את המכתב שכתבתי לך לגבי וועדת בחירות?
דוד עצמון:

לגבי מסירת פרטים?

יואל ישורון :לא פרטים .שמות?
דוד עצמון:

לגבי חברי וועדת הבחירות – חבר ומ"מ ,שם ,מספר זהות.

יואל ישורון :לא פרטים .שמות בכלל.
דוד עצמון:

כן .אבל מה שאני מבקש ,לגבי אותם שמות שאתה מוסר ,בבקשה לראש
העיר ,כי הוא זה שמוציא את הודעת הכנון של הוועדה.

מוטי ששון:

חברים ,פקיד הבחירות נמצא כאן ,יש הזדמנות לשאול אותו שאלות
שיתעוררו בהמשך .אז אם יש לכם שאלות ,בבקשה.

דוד עצמון:

אז קודם כל מספר מילים של הדרכה .אחרי שסיימנו את החלק הרשמי
שלשמו התכנסנו.
קודם כל לגבי כל העבודה שלנו ,אנחנו מספיק מנוסים וכמו שאתם יודעים,
כשיש לכם רכב וצוות סוסים מוביל ,לא מחליפים אותם באמצע המרוץ ולא
מחליפים אותם בין המרוצים .אז היות וכך ,יש לנו עזרה-תמיכה של מה
שנקרא רכב בדרגת 'רולס רויס' אבל במקרה קוראים לה אסה .אז היא זו
למעשה שתעבוד איתנו באותו פורמט ,כמרכזת וועדת הבחירות ,כמו בפעם
הקודמת .אנחנו מאחלים גם לה הרבה בהצלחה.
בכמה מילים לגבי חוברות הגשה :שואלים אותי על ימין ועל שמאל ,אז
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במידה ואתם פה – אתם שומעים .מי שלא נמצא ,אני אצטרך לחזור על זה
בנפרד .לגבי חוברות הגשה ,אנחנו מדברים על חוברות של רשימות
המועמדים והצעות מועמד לראש ראשות ,במידה ויש.
קודם כל ,שימו לב ,כסיעה שהזדהתה היום בישיבת ההזדהות ,נחשבת עפ"י
חוק ,כסיעה יוצאת .לא משנה מה היה עד אתמול – מה שהרגע משחק ,זה
מה שנאמר בישיבת ההזדהות קודם .סיעה שהזדהתה ,נחשבת כסיעה יוצאת
לכל דבר ועניין .לכן גם סוג החוברת ,חוברת מועמדים כסיעה יוצאת .אם יש
ראש רשות ,גם כן כמובן ,כסיעה יוצאת .לא מפקידים ערבון ,לא מגייסים
חתימות תומכים.
מי שלא הזדהה פה היום ,ואין לו רשימת-אם מהכנסת ,ירוץ למעשה כרשימה
חדשה .להם יש רשימות בנפרד ,עם חתימות תומכים ,עם ערבון וכו'.
החוברות האלה זמינות ,נמצאות כבר ,ראינו אותם ב -נמצאות יפה ,סגורות
בארון שם ,בצד ,ממויינות לפי חבילות .זה נמצא במשרד של אסה ,אצל-
במודיעין) .מדברים יחד(
אז קודם כל ,לגבי עניין של חוברות ,אמרנו.
מימון )כבר הספיקו לשאול אותי היום ,שניים() ,מדברים יחד(
אם אנחנו ממשיכים לגבי סיפור החוברות ,שימו לב בבקשה .זה גם מפורסם
כבר בימים אלה בלוחות המודעות ושתדעו גם אתם :להגיש את החוברות ,יש
לרשותכם יומיים ובבקשה ,אני לא לוקח חוברות לפני ,ובוודאי ובוודאי שלא
אחרי.
אנחנו מדברים על יום שני ,ה 6-לאוקטובר .זה גם מופיע לכם בטבלאות
לוחות הזמנים שחילקתי לכם .יום שני ,ה 6-לאוקטובר בבוקר בין  9ל ,11-זה
פה באולם הקטן ולמחרת ,יום שלישי ,ה 7-לאוקטובר ,מ 3-אחה"צ עד 9
בערב.
רבותי ,מי שמכיר אותי יודע ,לא דקה לפני – לא דקה אחרי! אבל בבקשה,
אני מאוד אשמח גם לראות ביום הראשון ,ואם יש איזה בעיה טכנית שתוכלו
לתקן אותה ולהגיש את זה בצורה הכי נכונה ,ביום השני .אבל כל שאלה ,כל
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דבר ,אני לרשותכם תמיד.
יוסף כהן:

לוח הזמנים מחולק?

דוד עצמון:

כן .יש בתוך השקית והוא גם מודפס בתוך ספר החוקים .אבל בכוונה נתנו
אותו בנפרד ,כדי שתוכל לשים אותו זמין אצלך.
ואם אנחנו מדברים על עניין של כסף )וזה הדבר האחרון( ,הוא מתחלק ל:2-
קודם כל לגבי מימון ,שכבר הספיקו לשאול אותי שניים .אז בבקשה,
הכתובת למימון ,כמו שאתם יודעים ,זה לא אני .הכתובת למימון :יחידת
המימון והמפקח הארצי על הבחירות ,ובבקשה איתם לסגור עניינים של
מימון ,גם המקדמות או כל דבר שקשור בעניין מימון .יחידת המימון היא
 ;09-7660616ולשכת המפקח על הבחירות – ) 09-7677251או  2או  .(3פקס:
 257בסוף.
אמנם אתם לא צריכים לגבי עניין של ערבון לרשימות ,אבל רק כדי שתדעו,
מדובר פה בשיק בנקאי של  23אלף שקל ,שלא חובה להגיש אותו בזמן הגשת
הרשימות ,אפשר עד  6ימים שלאחר מכן.
לכל שאלה ,ובבקשה שלא בזמן קבלת הקהל אצלנו בלשכות בבוקר )כי זה
נורא לא נעים כשאתה יושב עם לקוח ומנסה לפתור לו בעיה של מעמד ,וגם
הטלפון מטרטר( .לכל אחד בתוך הספר ,יש את כרטיס הביקור שלי .יש שם
טלפונים במשרד וגם הנייד .תשתדלו ,כמה שאתם יכולים ,לכיוון של שעות
אחה"צ ,אפילו בערב בבית .אין לי שום מגבלה של שעות ,בשביל זה אני
מקבל את הכסף – לעבוד גם בשעות 'משוגעות' בבית.
אם יש לכם עוד שאלות ,כי אני בעקרון סיימתי) .מדברים יחד(
ספר הבוחרים ,שליפה ראשונה בוצעה ,נמצאת כבר אצל מפלגות הכנסת .אל
תסתמכו עליה ,כי היא שליפה ראשונית .היא בוצעה לפני כ 4-חודשים.
השליפה האחרונה ,הסופית ,הקובעת ,תיעשה ב 2-באוקטובר ,בתאריך
המדוייק ואז למעשה זה בדיוק היום ה 40-שלפני יום הבחירות ,נדאג להוציא
 CDמסודר ,עם קובץ מסודר של ספר הבוחרים והוא יחולק לכל) -מדברים
יחד( ברגע שה CD-יופץ ,אתם מכירים אותנו מספיק טוב ,אנחנו נדאג להביא
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לכם אותו.
וועדת הבחירות ,ברגע שתצטרך להתכנס ,בעקרון ,עפ"י החלטת היו"ר
ודרישות שלנו לעיתים ,נשאף שזה יהיה כאן ,כמו בשנים קודמות.
אני אישית ,אין לי משרד באופן קבוע .אני יושב בלשכה בר"ג .יהיו ימים
שאני אהיה זמין פה ,לטובתכם .ביתר הזמן ,אני מוכן להיפגש עם אנשים גם
במשרד אצל אסה ,יש שם חדר בצד ,שאני אוכל לשבת איתכם .אין בעיה.
עמוס ירושלמי :לרשות העיר ,מה הזמן שהוא אמור לבקש מועמדות ,וכמה חתימות?
דוד עצמון:

של מי? אם אתה ,כסיעה יוצאת ,אמרתי קודם ,אין חתימות של תומכים ואין
ערבון .אתה מגיש כרשימה וכמועמד לראש רשות ,כסיעה יוצאת .באותם
יומיים שהזכרתי 6 ,ו 7-באוקטובר ,גם סיעות יוצאות ,גם סיעות כנסת ,גם
רשימות חדשות – כולם כאחד מגישים את החוברות ,את ההצעות כרשימות
והצעות מועמד ראש רשות באותם יומיים בלבד.

יוליה מלינובסקי :תזכיר שוב פעם שעות ,מתי אתה תשב כאן לצורך קבלת רשימות?
דוד עצמון:

אני מתחיל להרגיש כמו בקבלת קהל ,לחזור שלוש פעמים על אותו דבר.
אמרנו ב 6-באוקטובר ,יום שני 9 ,בבוקר עד  11בבוקר; ולמחרת ,יום שלישי
ה 7-לאוקטובר 3 ,אחה"צ עד  9בערב.

יוליה מלינובסקי :כמה שמות צריכה לכלול רשימה ,עפ"י חוק?
דוד עצמון:

עד פי  2אך לא פחות משליש .שליש מ 25-זה .9

מוטי ששון:

אני מודה לדוד .אני נועל את הישיבה שמן המניין מס' .96

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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