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  23.08.2016 - ישיבת ועדת בחירות

  1ישיבה מספר 

 :נוכחים
 מטעם ועדת הבחירות  עידן כהן, מנהל הבחירות

 מטעם ועדת הבחירות  סגן מנהל בחירות ,יוסי חדד
 חברי הועדה, על פי רשימת המינויים המאושרת )מצ"ב(

 סלמאן אבן חמיד , מנכ"ל המועצה 
 ה ,מזכירת הועד מורן דניאלי

 
כידוע על פי החלטת  ,פותח את הישיבה ומציג את עצמו, כהן מנהל הבחירותעידן 

 במועצה.יתקיימו לראשונה בחירות   29.11.2016-ב שר הפנים נקבע כי 

ולוועדים המקומיים , לנציג הישוב במליאת המועצה לרשות המועצההבחירות יהיו 

נו מוטי יכעת ליו"ר הועדה הנבחרתם להיות חברי הועדה מי שמוצע אתם  .בכל ישוב

ופין מעוניין להתמודד חדד האם מישהו מחברי הועדה מתנגד למינוי זה? או לחיל

 לתפקיד זה?

בחירתו של מוטי חדד כיו"ר הועדה. מוטי על חברי הועדה: אנו מחליטים פה אחד 

 מקובל על כולנו ואנו מאחלים לו בהצלחה.

וסקירה על הפעולות שבוצעו עד כה יות נעבור כעת על מספר נקודות עיקר כהן  עידן

 כל אחד יציג את עצמו ואת מקום מגוריו.ובהמשך 

מהלך הבחירות חייב להיות בהליך דמוקרטי ושקוף ורק בעזרתכם נוכל לקיים את 

 למועצות האזוריות בחירותהספר של דיני  מונח לפניכםתקינה,  בצורההבחירות 

ליך, אם ישנם דברים שלא ברורים אני לעיין בו בכל שלב ובכל בתה מומלץ וראוי

 הכתובת לכל שאלה ומענה.

תמיד עודכנים הזמנים של הבחירות על מנת שתהיו מ בקש כי יופץ לכם לוחאני מ

 עם התהליך עד יום הבחירות ובכלל.

 



 
 

 
 

 

על פי החוק קיימנו מספר שלבים עד כה כפי הנדרש על פי לוחות הזמנים הקבועים 

 בחוק.

סם דף לתושב הן באתר המועצה והן בכל הישובים במספר בשלב הראשון פור.1

 טיפות חלב, מסגדים, ובתי ספר.מקומות אופציונליים 

 לא היו הערות מצד התושבים. -בשלב השני הכנת פנקס הבוחרים.2

סעיף  14.08.16עיון בפנקס הבוחרים  עד לתאריך פרסום הזמנה ל השלב השלישי:.3

ן מעטים הגיעו לעירק חשוב לציין כי  .הבוחרים האומר מי רשאי להיכלל בפנקס 144

 הגיש ערר.ואף תושב לא  ,בפנקס

 על פי ישובים:הרשומים בפנקס הבוחרים להלן בעלי זכות הבחירה 

  124 –אבו תלול 

  284 –אבו קרינאת 

  955  –הדאג' ביר 

 749 -סר -קצר א 

נקס ולאחר יחתום על הפ הנבחר  מכיוון שלא היו עררים כלל יו"ר ועדת הבחירות

 הארצי על הבחירות על מנת שיתקף אותו. למפקח אעביר אותומכן 

הקובע את מספר  נציגי    המודדהחלטת מליאת המועצה בדבר  השלב הרביעי הנו

בישיבה זו תמליץ  4.9.16מליאת המועצה תתקיים ב   .הישוב במליאת המועצה

 לשר הפנים על המודד שיקבע. המועצה

הציבור רשאי להעיר הערותיו  מלצתה לשר. לציבור את ה ותפרסםהמועצה תמליץ 

 והשגותיו על המלצת המועצה. המלצת המועצה והשגותיו של הציבור יועברו  

 והוא זה שיקבע את המודד למועצה. להכרעת שר הפנים 

בהנחה שהמועצה לא תמליץ על מודד חשוב לציין כי על פי צו המועצות האזוריות 

 נציגים. 2 יהיו  בעלי זכות בחירה 750אחד וביישובים מעל ג כל ישוב רשאי לקבל נצי



 
 

 
 

 

כן ו במבני ציבור ביישובי המועצה  יש לאתר מקומות רלוונטייםמקומות הקלפיות: 

הנושא יוצג לחברי הועדה אשר יקיימו  בכל ישוב. מספר כמות הקלפיותלקבוע את 

 קבלו החלטה.ידיון ו

, שקופה תתהליך ומהלך הבחירות חייב להתבצע בצורה חוקי -טוהר הבחירות

 ודמוקרטית.

מבקש להזהיר בעניין בפני היבטים פליליים מסוימים של חוק הבחירות, לבל 

 ייכשלו ולמען טוהר הליך דמוקרטי ברשויות.

וצריך לפעול לפי  ומתי ישנה טבלה מסודרת איזה תעמולה מותרת -תעמולת בחירות

וגש על תעמולה אסורה תטופל במידי על ידי משטרת ונה שתלו, כל תלכללים א

 ישראל.

 האינטרנט של  כל הפרסומים יופיעו באתר -מקומות ופרסום תליית המודעות

עיתונות במקומות הנגישים בישובים כפי שציינתי כבר וב ברורה.המועצה בצורה 

 ית.מקומ

  – צעים לבחירהקיימת אפשרות למימון המועמדים לאחד מן הגופים המו -מימון

 פרטים באשר לפרוצדורה יימסרו ע"י יחידת המפקח הארצי על הבחירות.

 מהלך הבחירות תלוי בנו ולכן חשוב שהתהליך יהיה תקין ובצורה הטובה ביותר.

נכונותם להירתם למען הליך הבחירות על את חברי הועדה  : מברך חדד מוטי

עון לכן מקווה שנגלה רצינות בחירות מטבעו הוא מורכב רגיש וטהליך  .במועצה

כולנו מכירים האחד את ואחריות  לביצוע הליך הבחירות בצורה מכובדת ושקטה. 

השני הבחירות הם תקופה מוגדרת וחולפת יש לעשות מאמץ ולהמשיך לכבד אחד 

שבים לעבוד יחד ולהמשיך בשיתוף הפעולה הבחירות את השני ולזכור שאחר 

צטרפותה כמזכירת ועדת הבחירות  ן על פועלה והאני מברך את מור שקיים כיום.

  .היא תלווה אותנו במהלך תקופה זו

 .את מקום מגוריוויציין עצמו את כל אחד יציג נעשה סבב שכעת שמבקש 

: מברך את חבריי לוועדה וחשוב לי לבקש אברהים הוואשלה מהישוב קסר אסר



 
 

 
 

בו שלו ומאחל ולהסתכל בטובת ארבעת הישובים יחדיו ולא כל אחד על ישו

  בהצלחה.

מברך על הצעד החשוב , אני חושב שהגיע : חמיד אל הוואשלה מהישוב קסר אסר

 זמן שהתושבים יבחרו בראש המועצה שלהם.

אני מברך את כולם  אני מקווה שהבחירות :  עלי אבו סבילה מהישוב אבו תלול

 יעשו בצורה הטובה ביותר ושתהיה עזרה הדדית ביננו.

 .אני מוכן ומעוניין ללמוד ולעזור בוועדה:גנאמי מהישוב אבו קרינאתעבד אל חמיד 

אני מברך על מהלך זה, חשוב שנדאג  :שריף אבו קרינאת מהישוב אבו קרינאת

 לארבעת הישובים כולם ומאחל בהצלחה לכולנו.

שמח מאוד על הועדה ומאמין שנצליח יחד  :כאמל אבו הדובה מהישוב אבו תלול

 ה מסודרת ונמשיך לעבוד יחדיו.לקיים בחירות בצור

מאחל בהצלחה לכולנו יש לתת הזדמנות : עיד  אבן חזעאל מהישוב ביר הדאג'

 למועמדים וחשוב לא להבדיל בין ישוב לישוב.

אני מצטרף למברכים ומאחל הצלחה בהליך  דיפאלה אסאייב מהישוב ביר הדאג' :

 הבחירות .

לתהליך של שעת מבחן הוכחנו  : אנחנו נכנסיםסלמן אבן חמיד מנכ"ל המועצה

שאנחנו מתנהגים אחרת והכל נעשה בצורה מסודרת הדרך הזו תלווה אותנו בהמשך 

ויש לפעול מתוך כבוד הדדי אני מברך את מנהל הבחירות סגנו, ואת מוטי על 

תפקידו הנוסף. בנוסף מאחל לכם חברי הועדה  בהצלחה הנכם ממלאים פונקציה 

יש להתייחס לארבעת הישובים  ן האישי.פולא רק ב תיניחשובה מאוד ויש לפעול ענ

 באופן שוויוני.

זימון הישיבות יהיה במייל ומי שאין לו יקבל הודעה לנייד, ישיבה הבאה  מוטי חדד:

 תכונס בהמשך כנדרש ע"פ החוק.  

 רשמה : מורן מזכירת הועדה 

 נוכחים .. ויו"ר המועצה  ,העתק: רחמים יונה


