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 הסתדרות המורים בישראל

 ולוועדי הסניפים ל"ד-ה בחירות לוועידה

 ועדת הבחירות המרכזית

 0061:-00:81ין השעות  ב  20215.18.שנערכה ביום  5ישיבה מספר 

  הביטחוניבעקבות המצב , ZOOMבאמצעות תכנת ה 

 

יועץ  -מ"מ יו"ר ועדת הבחירות, עו"ד דניאל כהן -עו"ד איתן הברמןהשופט יעקב שמעוני,  נוכחים:

ציפי בוגנים,  מואפק חלאילה, שלמה ישי, מוסא סופיאן, ברוריה שכטר, ,   פסח לנדסברג,משפטי, 

, אורלי בהט, יוסי משאלי, לריסה למשוב, עופר ארביב, זיאד מז'אדלה, מיכאל פינטו, ענת דדון

תומר טבקמן, אורן בלום, עמליה זוקין, , גליה מורשמחה שמואל, ציפי גוטמן, ערפאת ערפאת, 

 ריטה אשכנזי.

 עזרא ניסים, תומר אשואל. -יאורל: ונעדר

 . 5פותח את ישיבה מספר  :  עו"ד איתן הברמן

 הפרוטוקול.הכנת הישיבה מוקלטת לצורך אבקש להודיע ש שלום לכולם,

 אבקש להודיע ולעדכן במספר נושאים:

 משקיפים .1

היום  , 20.5.2021התבקשתם למסור את פרטי המשקיפים עד ליום חמישי, : עו"ד איתן הברמן

לשם מלא , מספר ת.ז ונייד יש צורך בפרטים נוספים: סניף, מחוז,  בנוסףהצטרפה בקשה נוספת 

הנתונים הסיבה היא ש,    Excelבי"ס בו מלמד/ת והאם גמלאי/ת. את הנתונים יש להגיש בקובץ 

 על מנת לאשר היעדרות מהעבודה.עוברים למשרד החינוך 

אפשר לקבל הארכה של זמן להשיג משקיפים, האם לגבי המשקיפים, מאוד קשה לנו  עופר ארביב:

 לאור הנתונים החדשים שביקשתם?

אני אבדוק. צריך להכין תגיות ואני לא רוצה שזה יעכב אותנו, אני אבדוק  עו"ד איתן הברמן:

 ואעדכן, תעשו כל מאמץ שלא לעכב.

: אני מבקש להתייחס למה שנאמר, אני לא רואה פרט נוסף שהתווסף, מאז ומתמיד מיכאל פינטו

 ום להאריך מאחר ואין שום פרט חדש לגבי המשקיפים.על הנתונים, לא מוצא מקדיברנו 

 במסלולים לא מופיעים יישובים ערביים בסניף חיפה ונצרת. מואפק חלאילה:

 : צריך להתקבל קובץ סופי של המסלולים ונפרסם.עו"ד איתן הברמן

 לגבי המשקיפים, אנחנו נצוות משקיף לקלפי נכון? שלמה ישי:
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: כן, תקבלו תווית, לכל רשימה צבע אחר, על התווית יהיו כתובים פרטי איתן הברמןעו"ד 

 אתם תיתנו לאנשים שלכם ובעזרת זה יוכלו להיכנס לקלפי. שם, שם משפחה, ת.ז המשקיף

 : יש שחרורי מורים ממשרד החינוך?שלמה ישי

בקובץ  תוגשים רשימת המשקיפביקשנו שאמרתי שלפי דעתי עדיין אין,  עו"ד איתן הברמן:

Excel    להעביר למשרד החינוך, עדיין אין תשובה. בכדי 

 : אני מבין שליד כל רכז יהיה משקיף מסיעה?שלמה ישי

שני משקיפים מסיעות שונות עד  –לגבי קלפיות ניידות  נכון. -לגבי הרכזים : עו"ד איתן הברמן

 )שאין להן הסכם עודפים(

 המשקיף עם הניידת, נכנס לבי"ס? שלמה ישי:

 : אין משקיף בניידת.עו"ד איתן הברמן

מהסיעה לתת מספר מסוים  : לגבי מה שמיכאל פינטו אמר, גם אנחנו קיבלנו הנחיהשמחה שמואל

 של פרטים ולא קיבלנו תפקיד, מחוז, סניף.

ד החינוך זקוק : אנחנו וועדת הבחירות לא זקוקה לנתונים מעבר לסניף. משרעו"ד איתן הברמן

 .   Excelלהזרים את המידע התבקשנו להעביר קובץ  יוכד לנתונים אלה

 משקיפים, תהיה אפשרות להחלפה?: לגבי השמחה שמואל

 תג מאדם לאדם. ת: לא. התגים אישיים ואין העברעו"ד איתן הברמן

בחירות : שימו לב שצורת פתקי ההצבעה פורסמו באתר, תחת הלשונית " עו"ד איתן הברמן

 ל"ד", תוכלו אחרי הישיבה לראות את פתקי ההצבעה. -לוועדה ה

 חלקן הגדול והיתר ייצאו. -יצאו : מעדכן שהודעות לבוחרעו"ד איתן הברמן

 

 נוהל בחירות .1

עו"ד איתן הברמן: היום הועלה ללשונית באתר הסתדרות המורים נוהל בחירות שכתבה החברה 

שלנו, אתם מתבקשים לעבור על הנוהל ואם יש הערות  המבצעת. בנוהל הזה יש גם את הבקשות

 שנוכל לטפל בזה בשבוע שלפני הבחירות. 20.5.2021להעביר אותן עד יום חמישי 

  אני רוצה לעבור על כמה דגשים שמתייחסים לתהליך של ביצוע הבחירות:

 נכחתי בתדריך הראשון ונתתי דגשים לבחירות.הושלם,  לביצוע הבחירות גיוס כח אדם

מזכירי הקלפי יקבלו  מזכירי קלפי. 2, בקלפי נייחת  1מזכיר קלפי  הבכל קלפי ניידת יהי -קלפי

יגיעו לאתר  יום הבחירות יום לפני הבחירות ובבוקר של הבחירות את תיבת הקלפי עם כל החומר

יבדקו שהיא ריקה וינעלו אותה באזיקון  , יציגוההצבעה. באתר כמקובל יפתחו את התיבה

עם אותו מספר וירשמו את מספר האזיקון בפרוטוקול של הקלפי  אין שני אזיקונים ,ממוספר
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הפתיחה והסגירה לא תלויה בנוכחות משקיפים. בכל משך ההצבעה מתנהל פרוטוקול קלפי בו 

                                                                                                                לרבות הדברים הרגילים. יירשמו כל האירועים המיוחדים

המשקיפים במצב ישיבה, משקיף יכול לבקש ממזכיר הקלפי לכתוב הערה ויכול לקחת גיליון 

ולרשום את הערתו בכתב יד קריא שהכותב חותם ומציין את פרטי ההתקשרות אתו: שם, שם 

את  להדק וההנחיה למזכיר הקלפי היא את הגיליון הוא מעביר למזכיר הקלפי משפחה,  נייד.

 בפרוטוקול הקלפי שיש נספח מטעם המשקיף. פרוטוקול הקלפי ויציין הגיליון נייר ל

ספר בוחרים קטן בו מפורטים הפרטים של האנשים האמורים להצביע  -לכל קלפי יש "קלפיון"

אם מישהו יסרב לעשות של המצביע,  ש מקום לחתימהבקלפי המסוימת הזו. בסוף כל שורה י

                                                                    זאת, מזכיר הקלפי ירשום במקום החתימה "סרב/ה לחתום".

, ללא מצלמות באופן שכל מצביע יוכל לממש את זכות ההצבעה היא רגילה, תנאים רגילים, פרגוד

 ו בשקט ובנחת. רק מצביע אחד ייכנס בכל פעם להצביע.ההצבעה של

פתח התיבה ייסגר  בתחנה הראשונה עוברות מבית ספר לבית ספר, בגמר ההצבעה -קלפיות ניידות

חתימה שתתחיל במדבקה  עם מדבקה שאי אפשר להסיר ועל גבי המדבקה יחתום מזכיר הקלפי

לפתוח או להסיר את המדבקה ניתן יהיה ינסה  כך שאם מישהו  ותעלה על תיבת הקלפי או הפוך

                                                                                                                                     לפי החתימה שעוברת על שני הרצפים. לראות

הראשי סגור באזיקון ממוספר תהיה כאשר הקלפי סגורה, הפתח  לנקודהההובלה מנקודה  

ע"י המדבקה החתומה, מזכיר הקלפי יצלם את הקלפי בצורה לשלשול המעטפות סגור  והפתח 

            שיהיה ניתן לראות את מספר הקלפי, המדבקה וחתימות. המשקיפים מוזמנים לחתום גם הם.                                                

לנקודה הבאה, פותח עם סכין יפנית במקום שבו היה הפתח עם המדבקה  גיעכשמזכיר הקלפי מ

מדבקה  בסיום ההצבעה בנקודה זו מדביק, ושנשארת מודבקת ואז מתקיימת ההצבעה בתחנה ז

שיהיה ברור שיש עוד   חדשה בזווית שחצי מהחתימה בתיבת הקלפי והחצי השני על המדבקה

בכל פעם שיש תוספת מדבקה מצלמים את מספר הקלפי ואת המדבקות שקדמו כולל  מדבקה

החתימות. אותו דבר גם בקלפיות נייחות בגמר ההצבעה מדביקים מדבקה, חותמים וכל זה מקבל 

                                                                             ביטוי בפרוטוקול.                                        

יש רכז סניף וסגן בנקודת הריכוז מזכירי הקלפי אחראים להעביר את הקלפי אל נקודת הריכוז, 

שליחים.                                                                                            למרוץרכז סניף שמקבלים את הקלפי בדומה 

כמה אנשים הצביעו  בפרוטוקול  בודקיםכמה אנשים הצביעו בקלפיון דיקה, בודקים מבצעים ב

ומעבירים למעטפות שינוע.  הקלפי ופותחים את הקלפי לספירת המעטפות, רושמים את מספר 

                                                             כמובן שהמשקיפים מוזמנים להיות נוכחים.                                                                   

 , מי המשלחמעטפת פלסטיק לבנה שבה צריך למלא מספר סניף, מספר מעטפות -מעטפת שינוע

כשסוגרים  הדבק שלה ,פס נייר צר וארוך החושף את נסגרת ע"י זה שמסירים  וחתימות. המעטפה

לא ניתן לפתוח שוב מבלי שרואים שהמעטפה נפתחה. מעטפת השינוע תגיע סגורה  -מדביקים  –

לנקודת הספירה, כל התהליך יצולם ככל האפשר ע"י עוזר רכז הסניף ותהליך זה מתבצע במקביל 

יגיעו ביחד עם ש דפיםשמרבתוך  פרוטוקול הקלפי, קלפיון, אזיקון גזור בתוך הקלסרשל לאיסוף 

הצילומים                                                                            ריזה נפרדת.מעטפת השינוע בא

 לא ניתן להשתמש בהם כדי לבדוק בזמן אמת פרטייםהשמצלמים בעזרת הטלפונים הסלולריים 

אם תתעורר בעיה נדע בכל מקום מי המזכיר שהיה והוא מתבקש  ובבמהלך ביצוע הבחירות.

לתקופת זמן בסלולארי שלו, זה כלי בקרה למקרה תקלה ולא כלי שוטף  ר את כל הצילומיםלשמו
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                                                                                                                    ליום הבחירות עצמו.                       

בדומה למרוץ שליחים, רכז הסניף מוסר  "מקלה"מסירת שינוע מתבצע ע"י אנשי החברה בשיטת 

 מי המשגר ומי המוביל  רלוונטייםאת החומרים ומתנהל פרוטוקול שינוע הכולל את כל הפרטים ה

המגמה היא שהמשקיפים יכולים ללוות  , עד כמה שאפשר ללא עצירות.ההנחיה היא להגיע מידית

ניתנה להם הוראה לנהוג ייסעו רק אנשי החברה מהרכב שלהם, במכונית אנשי החברה שמובילים 

תקשר למרכז ולקבל לפי חוקי התנועה, אם המשקיפים המלווים מאבדים את הרכב יכולים לה

                                                                                                                            מידע על הרכב ויוכל לפגוש אותו שוב.

מתבצעות שתי  שמגיעים ברכבים, תתבצע קליטה של החומריםבאתר הספירה  -אתר הספירה

שמה אכן הגיע. והבדיקה השנייה הבדיקה הראשונה לבדוק שכל מה שהיה צריך להגיע  בדיקות

לאחר מכן בדיקה חוזרת של  לוודא ששום דבר לא הלך לאיבוד. כדיוזה  הגיע. אכן שיצא לדרך 

להשוואה ההצבעה מעטפות של  ספירה מתבצעת  כלומר, פרוטוקול הקלפי, קלפיון ושקית שינוע

בהנחה שמספר  קית שינועפרוטוקול, קלפיון ושגם בודקים  במקביל מעטפת השינועהאמור בעם 

.   פערים קטנים בדרך כלל  מסמכי הקלפי ומסמכי השינועיהיה זהה לבמציאות המעטפות 

הפסיקה נוטה לראות בהם טעות אנוש, פערים גדולים מדליקים נורה של זהירות. בכל מקרה לא 

תיפתח שקית שינוע ולא תיספר לפני שהתקבל אישור של נציג וועדת הבחירות. כלומר הבדיקות 

 למיכל אחד, כל  עוברותההצבעה אחרי הבדיקות המעטפות  .הגיע ליעדולצאת שמה שהיה צריך 

                                                                                                                                   :אני רוצה להסביר מה הסיבה ומה המחיר במיכל אחד. וסניף יהיהמעטפות של אותו 

שכמות המצביעים קטנה ומתייחסת למקום ,הסיבה שיש הרבה מעטפות של קלפיות ניידות 

בנפרד תיפגע החשאיות של המורים באותו בית ספר ואת זה אנו כל מעטפה עבודה אחד. אם נפתח 

ם למנוע. המחיר הוא שאם תהיה תקלת בחירות או ערעור בחירות, אי אפשר יהיה לחזור רוצי

זה מחיר שאנו נאלצים לשאת בו בגלל  בקלפי קטנה אלא רק בסניף כולו.ולבצע את הבחירות 

                                                                                          צביעו ולשמור על מרכיב החשאיות שהוא מהותי בבחירות.הרצון שלא לחשוף מורים למידע שה

שלושה סימנים: חתימה, חתימה נוספת וחותמת. החותמת  יהיו -לגבי מעטפות ההצבעה

 מולמזכירי הקלפיות יש חותמת שהוכנה במיוחד לבחירות אלה ואיתה יחתי זה חדש,  התווספה,

חתימות פלוס חותמת, בקלפיות ניידות  2בקלפיות נייחות תהיינה  את המעטפות בנוסף לחתימתו.

 תהיה רק חתימה אחת וחותמת. -אני מדגיש  –

 : המשקיף לא יחתום?עופר ארביב

 לא, משקיפים לא חותמים. עו"ד איתן הברמן:

יהיו מעטפות שבהן תהייה רק חתימה אחת ומניסיון, יהיו לא מעט שימו לב ש: עו"ד איתן הברמן

                                                                                         בעת הספירה. החלטה להתקבל תצטרךי חתימה בכלל ואז לנה בימעטפות שתהי

 איפה המשקיף בזמן ההצבעה בניידת? שלמה ישי:

ר בלגאן, והמשקיף יכול להיות בתוך אתר ההצבעה בתנאי שלא יפריע, לא ייצ עו"ד איתן הברמן:

ג ההצבעה, המשקיפים יושבים בצד ולא שאין עליו סימנים של תעמולת בחירות מעבר לת

 מפריעים.

מי יושב בנקודה הסופית? יש משקיפים  ת יושבים משקיפים,: בנקודת ריכוז הסניפישלמה ישי

 שם?
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 .כן בוודאי עו"ד איתן הברמן:

 חלק מהתמונה .כל הזמןאת האתר מות שמצלמות : באתר הספירה יש מצלעו"ד איתן הברמן

מכל משקיפים   2מסך גדול ותהיה כמו במה שבה יוכלו להיות משקיפים מטעמי הסיעות, על יהיה 

 משקיפים. 12רשימה סך הכל 

 חברי וועדת הבחירות יהיו.מאחר ו: באתר הספירה אין למשקיפים מה לעשות, פסח לנדסברג

מכל סיעה, אם זה חבר וועדה  2, 12כמות האנשים שיהיו בבמת ההשקפה היא  עו"ד איתן הברמן:

זו לא הבטחה, או לא זה עניינכם. נשקלת אפשרות אם אפשר להוציא לינק קישור לספירה עצמה, 

 זה בבדיקה.

 : כמה אנשים יש בוועדת הבחירות?פסח לנדסברג

 אנשים. 21: עו"ד איתן הברמן

נציגים למה שחלק  3נציגים לסיעה ולסיעה אחרת יש  5ם יש לנו : זה לא בסדר, אפסח לנדסברג

יהיו וחלק לא יהיו? אני רוצה שחברי וועדת הבחירות יהיו וגם יו"ר הסיעות, אני מניח שהמקום 

 גדול.

 ספירה זה פתח...אתר ה: נבדוק את העניין, ריבוי אנשים בעו"ד איתן הברמן

 ועדת הבחירות. : זה לא ריבוי אנשים, זה חבריפסח לנדסברג

 : שרק חברי ועדת הבחירות יהיו שם, למה שיכנסו עוד אנשים?לריסה למשוב

 אני מסכים עם פסח, זה מאוד הגיוני. פינטו: מיכאל

מספר האנשים צריך להיות מועט, אתם חברי הוועדה ואתם תחליטו מי, אבל : עו"ד איתן הברמן

 נבדוק האם ניתן להרחיב.

הם אלה שיהיו שהיו מעורבים בכל התהליך שחברי וועדת הבחירות : זה הגיוני פסח לנדסברג

 באתר הספירה.

 : צודק במאה אחוז.מיכאל פינטו

 : מחזק את דבריהם של פסח ומיכאל.זיאד מג'אדלה

 : בפעם הקודמת זה היה ככה.שלמה ישי

 : יש היגיון במה שעו"ד הברמן אומר.עופר ארביב

והיו אירועים לא  הפרעה, התפתחו דיבורים אלימים, ההיית:  בפעם הקודמת עו"ד איתן הברמן

 נעימים.

בפעם הקודמת רצו להכניס עוד אנשים לאתר, אם עכשיו נקבע שרק חברי וועדת  פסח לנדסברג:

 לא יהיה בלגאן. הבחירות וראשי הסיעות ייכנסו

 : גם ראשי הסיעות.שלמה ישי
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לא  סוד מה שהיה בעבר אני נוטהאני אראה את המקום ואתן תשובה. על י עו"ד איתן הברמן:

נציגים מכל סיעה, צריך לקחת  2שיהיו רק  לקחת את הסיכון ולהקטין את כמות האנשים, 

 שהספירה לוקחת הרבה זמן ואפשר להחליף בין האנשים. בחשבון

אני לא מסכימה. חברי וועדת הבחירות מעורבים כל הזמן ולא יכול להיות שימנעו  אורלי בהט:

 .ולהיות באולםלהשתתף מהם 

: לא מונעים מהם להיות נוכחים, השאלה היא האם צריך בנוסף לחברי וועדת יוסי משאלי

 הבחירות עוד משקיפים.

 .:  זו לא השאלהעו"ד איתן הברמן

אני מציע שתבדוק את הנושא, לדעתי זה אפשרי שיהיו נוכחים בספירה חברי וועדת  שלמה ישי:

 הבחירות ויו"ר הסיעות.

 : אני חושב שזה יותר מדיי אנשים, אבדוק.הברמן עו"ד איתן

 : אני גם חושב שזה יותר מדיי אנשים.עופר ארביב

פעם קודמת, לא ניקח סיכון מלקחי  היתר: הקיטון במספר האנשים הגיע בין עו"ד איתן הברמן

אני מציע שיהי ונראה,  . נבדוק את המקוםויכול שלא לחזור שמה שהיה פעם קודמת יכול לחזור

 מספר קטן של אנשים, נביא להחלטה לאחר בדיקת המקום.

 : אני לא מוכן שסיעה קטנה תקבל אותו יחס של סיעה גדולה, זה לא הוגן.פסח לנדסברג

 : הוא צודק.מיכאל פינטו

: עו"ד הברמן אמר שנראה ונבדוק את האתר, הכל ברמה תאורטית, נבדוק ונחזור עו"ד דניאל כהן

 .אליכם עם הצעה ואז נתקדם

לא  אנשים יכול להיות שקט. 21ואם יהיו  ת בלגאןאנשים יכול להיו 10: גם אם יש שלמה ישי

 25אני חושב שאפשר יהיה לשמור על הסדר גם עם  חושב שמספר אנשים יהיה הגורם לבלגאן.

 אנשים.

 : זה יפה מאוד אבל זה תיאורטי.עו"ד איתן הברמן

להיות נוכחים זה לחברי וועדת בחירות :  לדעתי זה לא מקובל ולא הוגן לא לתת זיאד מג'אדלה

 בסיסי ולגיטימי.

אנחנו לא נותנים לאף אחד להיכנס לבית הספר, האם אני רכז בטחון בבית הספר, : אורן בלום

 לתו ירוק? מחויבתהחברה 

, אחד מהם םפר תנאיובהתקשרות החוזית היו מס : במתאר של ביצוע הבחירותעו"ד איתן הברמן

 .בעלי תו ירוק יהיו כל הפועלים בבחירות הוא ש

 : משקיף על קלפי ניידת שנוסע אחריה יכול להיכנס לבית הספר?אורן בלום

 : כן.עו"ד איתן הברמן
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 אורן, הוא נוסע עם הקלפי ניידת.: עופר ארביב

השאלה נבדקה, אין ביטוח לנוסעי הרכב למעט  הוא לא נוסע עם הניידת. : עו"ד איתן הברמן

               זה כתוב בפרוטוקול. , אפשר ללוות את הרכב מבחוץ המזכיר. המשקיף לא נכנס לרכב

 אף משקיף לא נכנס לאף רכב.

 ?המשקיף ייכנס לבית הספר עם הקלפי: אורן בלום

 : נכון.עו"ד איתן הברמן

 : תודה.אורן בלום

להיות משקיפים וירצו להיכנס סיעות ירצו  6 -זה מאוד פשוט, תאר לך ש : עופר,שמחה שמואל

 לרכב, איך אתה מעלה בדעתך שיכולים להיכנס לרכב?

אף  החברה. ביצוע הבחירות של אנשי:  במכונית ייסעו רק מזכיר הקלפי ועו"ד איתן הברמן

 משקיף לא יכנס לרכב של החברה.

משקיפים, מניסיון קודם רשמנו מספר עובדי הוראה ולא נגיש רשימת אמרת ש: שמחה שמואל

אם נגיש  כולם קיבלו אישור ממשרד החינוך. האם אנו יודעים כבר כמה אישורים כל סיעה תקבל?

 אישור תהיה לנו בעיה. לולא נקב

 :  אני מציע שאת הבעיה הזו נפתור כשתתעורר, אין לי תשובה עדיין.עו"ד איתן הברמן

 היו עובדים שהורידו להם ימי עבודה.ירות הקודמות בבח: שמחה שמואל

 : צריכים לדבר ולבדוק את הנושא עם האדם המתאים בהסתדרות המורים.עו"ד איתן הברמן

פתקי הצבעה פסולים  פרסמנו מיהן המעטפות הפסולות ומהם -: נושא הספירהעו"ד איתן הברמן

 מקבילה למקובל בכנסת ולתקנון הסתדרות המורים. לכל הסופרים, היא  זו ההוראה שתינתן

פתקי הצבעה זהים, ההצבעה נחשבת כפתק אחד, אם יש  3אם יש הדבר היחיד שלא ברור זה ש

וכל הפתקים פסולים . ככה נקבע בכנסת  המעטפה פסולה)משלושה פתקי הצבעה זהים( יותר 

פוסל כי שכולם פסןולים )כמובן  - שני פתקי הצבעה סותריםאם במעטפה וככה קובעים גם אנחנו. 

פתק הצבעה שיכול לזהות את הבוחר פוסל את ההצבעה, מעטפה  .(אפשר לדעת מה ההצבעה

                                                          שיכולה לזהות פוסלת את ההצבעה.                                          

את כל בודק  אחד מוציא ובודק שהמעטפה תקינה :אנשים 3כולל סופר  צוות  -הספירה רגילה 

מרים את היד האחראי על השולחן ככל שתקינה ממשיכים הלאה, אם לא תקינה  החתימות

לאיש וועדת הבחירות ומקבלים החלטה במקום כן לפסול או לא לפסול. מי שמקבל את  קוראו

או אני  אבל לא אנשי החברה. פסילה מתבצעת רק ע"י גורם היועמ"ש ההחלטות הוא השופט 

. אחרי שהקורא הוציא את הפתק וקרא, דוקר את הפתק בדוקרן, לכל רשימה יש את שפטימ

על פי את תוצאת הפתקים  בנפרד בגיליון מוכן מראש  בו זמנית שניים רושמים הדוקרן שלה.       

לאחר מכן עוצרים ובודקים  שיטת הגדרות כלומר ארבעה קווים מאונכים וקו חמישי סוגר מאוזן. 

ירה, ככל שלא חוזרים אחורה מוציאים פתקים מתוך ככל שכן ממשיכים בספ שהרישום זהה,

היא שאם שני אנשים רושמים את  הסיבה  הדוקר וסופרים אותם בנפרד וזו תוצאת הספירה.

ויש ביניהם תוצאה זהה ההסתברות היא שזו ספירה נכונה, אחרת זו צריכה להיות ספירה  האות



8 
 

נדיר עד בלתי אפשרי , זו השיטה שמקובלת בספירה וככה אנו  אותה שגיאה אצל שניהם וזה

                                                                                                                                                          נקיים את הספירה. אחרי הספירה הזו לוקחים את החומר הרלוונטי ומגיע גל שני של הספירה.

אוצר בתוכו את תוצאות ש נשים בקלסר -פרוטוקולי הספירה מועברים לוועדת הבחירות

תר ביצוע הספירה מתקיים חדר בקרה עם הרבה בכל עת ביצוע הבחירות עד לפתיחת א רות. הבחי

                                                                                                                              נפרסם בלשונית את המספר אליו ניתן לפנות ולברר.מאוד טלפונים, כמובן ש

הסיבה , *להצביע במעטפה כפולהיהיה בכל סניף תהיה קלפי אחת שבה ניתן  -מעטפות כפולות

הבוחרים למרות שעבר תהליך טיוב  אנחנו לא בטוחים במאה אחוז שספרלמעטפות כפולות היא ש

מספר  ומשום מה נשמטשהוא מושלם ויכולים להתפתח מצבים שאדם שיש לו זכות להצביע 

בעלת המעטפות הכפולות שתהיה  אדם כזה יכול לגשת לקלפי ויש לו זכות הצבעה,  הבוחרים

חיצונית יהיו כל הפרטים כולל במעטפה הולהצביע במעטפה כפולה כאשר אחת לפחות בכל סניף 

                          פנימית תהיה מעטפה רגילה כמו לכל המצביעים.                                                                                    המעטפה התעודת זהות, 

פו למספר הכולל של כשהמעטפות הכפלות יגיעו לאתר הספירה הן ייספרו בנפרד ויתווס

             המצביעים מבלי שתהיה אפשרות לזהות מי הצביע.                                                                                   

שבה גם יש אפשרות למעטפות כפולות למקרים מיוחדים.                 בכל סניף צפוי שתהיה קלפי נגישה

וד מבקש להקטין את מספר המעטפות הכפולות שלא יהיה צוואר בקבוק בתהליך מאאני 

 תהליך בדיקה ידני שלוקח המון זמן )עו"ד הברמן מתאר את תהליך הבדיקה(.הספירה. מדובר ב

 תהיה אפשרות הצבעה  כל הקלפיות הנייחותבבמועד מאוחר מהישיבה הוחלט ש

 במעטפה כפולה.

מצד  את המעטפות הכפולות, אבל יחד עם זאת הרצון לצמצם אני בהחלט מבין את  שלמה ישי:

אם לא מגיעים לגני ילדים , גורמים לכך  במצביעים פוטנציאליים שני פוגעים פגיעה קשה מאוד

קלפי אחת בסניף זה מעט מאוד. אני מוטרד גמלאים וגננות,  שהרבה חברים לא יוכלו להצביע

י בר על גננות וגמלאים בכל הסיעות. למרות הקושי אנמאחוז ההצבעה, זה לא עניין סיעתי, אני מד

 מבקש להוסיף עוד קלפיות כפולות למרות הקושי.

 .הקלפיות ותבדוק רשימת : אנחנו נפרסם אתעו"ד איתן הברמן

 מקבל את ההצעה. שלמה ישי:

 : הכוונה למעטפה כפולה או שהקלפי תהיה כפולה?עופר ארביב

 שתהיה קלפי נוספת למעטפות כפולות. וי: התשובה היא שצפעו"ד איתן הברמן

בו,  שלא עובדתבבית ספר  מצוותת: מורה שעובדת בשני בתי ספר וביום הבחירות עופר ארביב

 יכולה להצביע?

, מבקש לצמצם את כפולה שיש בה מעטפה : יכולה להצביע בקלפי נייחתעו"ד איתן הברמן

 התופעה בגלל הקושי שיוצרת.

 . 1או  0דוק מול הפרוטוקול את נושא המשקיפים : אני מבקש לבעופר ארביב

בפרוטוקול, אני אומר שוב שום משקיף לא  מה שאתה רוצה תבדוקעופר, : עו"ד איתן הברמן

 ייכנס לרכב של החברה.
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עלה מכיוון שאותו אחד אמור לנסוע  ? 1או  0 -והפך ל 2או  0: למה עלה הנושא של עופר ארביב

 בפגז'. מה יהיה אם לא יהיה כך? שאמורה להיות סגורהעם הקלפי 

 בתוך האוטו לא ייסע משקיף כי אין לו ביטוח. . תבדוק אבל: אין שום בעיהעו"ד איתן הברמן

 : זה משהו חדש.עופר ארביב

מהיום הראשון אמרנו ואני חוזר ואומר אין  : זה לא משהו חדש, זה ישן מאוד.עו"ד איתן הברמן

 ברכב חברה. וביטוח ומשקיפים לא ייסע

 : זה לא רכב חברה זה רכב של אותו בחור שמגיע לקלפי הניידת.עופר ארביב

: נכון, הוא מקבל כסף בשביל זה ולא יכול להסיע אנשים בשכר כי אין לו ביטוח עו"ד איתן הברמן

 לזה.

לא יהיו משקיפים  בוועדה. והצבעה : אתה יכול להעלות הצעה ונביא לדיוןעו"ד איתן הברמן

 או לרשות מזכירי הקלפיות. הבחירות עו במכוניות שהחברה נתנה לרשותשייס

 : אפשר להוציא הנחיה לחברה שהקלפיות יובלו בתא המטען?אורן בלום

 אני חושב שזה שיקול דעת שלהם איפה להוביל. :עו"ד איתן הברמן

י אז בואו אם אין משקיפים שנוסעים עם מזכירי הקלפ זה בדיוק מה שאני אומר,  אורן בלום:

 גז', זה לא לשיקול דעתם בכלל.בנחליט שהקלפי תהיה ב

 גז'? אתה לא יכול להכתיב.ב: לא מבין מה ההבדל בין הרכב למיכאל פינטו

 אתה משלם כל כך הרבה כסף שאתה יכול להכתיב להם. אורן בלום:

שאפשר לפתוח אותה  : היכולת של אדם לנהוג ותוך כדי לפתוח מעטפת שינועעו"ד איתן הברמן

 רואים את זה, זה אבסורד.ו רק פעם אחת 

 הודעות עד מתי ייצאו לבוחר? :שמחה שמואל

 : רובם יצאו ועוד ייצאו.עו"ד איתן הברמן

בקלפיות האם אפשר לקבל את הרשימות של החברים שאמורים להצביע  שמחה שמואל:

 נייחות?ה

 : תני לי לבדוק את זה.עו"ד איתן הברמן

 .שאלה טובה מאוד: ארביבעופר 

 : הנחיות ברורות, מובנות, יישר כח. אני מניחה שנקבל גם מספרי טלפון.שמחה שמואל

 : יפורסם באתר ותקבלי לינק.עו"ד איתן הברמן

 תהיה התייחסות לבתי ספר שלא הגיעו קלפיות?האם : שמחה שמואל

 רה.: צריך להגיע לכולם, אם קורה תיפנו למרכז הבקעו"ד איתן הברמן
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: רוב המקרים קורים בבתי ספר שהקלפיות מגיעות בסוף היום, מה עושים אם שמחה שמואל

 ?לבתי ספר קלפיות לא הגיעו

: מערכת הבקרה אמורה לזהות כל נקודה שלא יצאו אליה. מקווה שנדע בשעה עו"ד איתן הברמן

 כח עזר, נפעיל אותו. 15%-10%מוקדמת, לכל אזור יש 

ויו"ר הסיעות בספירה : מבקש הכרעה בנושא של השתתפות חברי וועדת הבחירות מיכאל פינטו

אני מבקש שנקבל עוד היום חברי  ולא להשאיר את הנושא פתוח, ואם צריך להעמיד להצבעה

 וועדת הבחירות בספירה, וכמובן גם שלמה התייחס לכך.

 להחליט. : אני רוצה שנראה קודם איך המקום בנוי ואז נוכלעו"ד איתן הברמן

 : אני רוצה שנסכם את העניין, מתי אתה הולך לראות את המקום?פסח לנדסברג

אין שום : בשבוע הבא נקיים ישיבה נוספת וזה יקרה אחרי שנראה את המקום. עו"ד איתן הברמן

 להיות שאתם צודקים ואין שום בעיה, תנו לברר את הנקודה.יכול הצדקה להחליט בעניין לפני, 

 מי הולך אתך לראות את המקום? :פסח לנדסברג

 : עו"ד דניאל כהן מגיע איתי ואם אתה רוצה אתה מוזמן.עו"ד איתן הברמן

 : אני ממליץ על מיכאל.פסח לנדסברג

 : בשמחה רבה. ) מוסר את מספר הנייד שלו לעו"ד הברמן(.מיכאל פינטו

 : אני מציעה שגם שלמה יצטרף.שמחה שמואל

 ופינטו.: אני סומך על איתן שלמה ישי

 : אולי אפשר לקבל החלטה טנטטיבית בכפוף לביקור.מיכאל פינטו

 עו"ד איתן הברמן: לא. לא.

 מה הלחץ? עופר ארביב:

 : אני לא אוהב להשאיר פינות פתוחות.מיכאל פינטו

שלנו הוראה של חלוקת המנדטים, איך  בלשונית  : הלילה או מחר יעלה לאתרעו"ד איתן הברמן

מבעוד מועד על  נת שכולם יוכלו לראות ואם יש שאלות אז נוכל להתייחסתתבצע החלוקה על מ

רוצה שנסכם את השיטה, תהליך , דרך,  מנת שלא יהיו שאלות אחרי, לפני שנדע את התוצאות

 בבקשה תבדקו את המסמך.

 : גננות וגמלאים יכולים להצביע בכל קלפי נייחת ששייכת לסניף?ציפי גוטמן

הם יכולים להצביע בקלפי שלהם לפי מקום מגוריהם, אפשר לראות היכן : לא. עו"ד איתן הברמן

שבה יש אפשרות  צפוי להצביע ואם יהיו תקלות דרך חדר הבקרה נוכל להפנות לקלפי נייחת

 במעטפה כפולה. להצביע
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היכן יצביעו? כיון שהם  שמלמדים בכל בתי הספר באזור,: מורה מתי"א מואפק חלאילה

 מחולקים בבתי הספר.

: צריכים לבדוק קודם באיזה קלפיון יופיעו, אם לא מרוצים יופנו לחדר הבקרה עו"ד איתן הברמן

 ויפנו אותם.

 : מותר למזכיר הקלפי לפתוח אותה לפני הזמן?מואפק חלאילה

 : לא.עו"ד איתן הברמן

 שיקלטו קלפיות, יהיו נציגי הסיעות? חברה נציגי 2: באזור קליטה יהיו מואפק חלאילה

יכולים להיות משקיפים בהחלט. אפשר לשבת שם ולראות במקום הקליטה : איתן הברמןעו"ד 

 את התהליך שמצולם.

 קלפיות בסניף, איך מצוותים גמלאי לקלפי? לפי מקום מגורים? 10: יש שלמה יש

 : לפי כתובת המגורים.עו"ד איתן הברמן

 : והגננות?שלמה ישי

 : אני צריך לבדוק.עו"ד איתן הברמן

 : השאלה היא אם הגננות יוכלו להצביע בכל קלפי נייחת?גוטמןציפי 

 : לא. ברור שלא בכל קלפי נייחת תהיינה מעטפות כפולות.עו"ד איתן הברמן

 ()כאמור, שונה לאחר הישיבה

 : היכן מתפרסמים שמות מנהלי סניפים, מנהלי אזורים?עמליה זוקין

 .: דרך מרכז הבקרה, יתפרסם בלשוניתעו"ד איתן הברמן

 : במידה ונגמרים הפתקים?עמליה זוקין

, פתקיםאחוזים מסוימים של ה: פונים לחדר הבקרה, לכל רכז יש תוספת של עו"ד איתן הברמן

 כשחסר תודיעו ומיד זה יגיע.

 : תודה רבה.עמליה זוקין

 : תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, עד הישיבה הבאה תודה רבה לכולם.עו"ד איתן הברמן

  


