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 הסתדרות המורים בישראל

 ולוועדי הסניפים ל"ד-ה בחירות לוועידה

 ועדת הבחירות המרכזית

 0061:-00:81ין השעות  ב  20215.26.שנערכה ביום  6ישיבה מספר

  ZOOMאמצעות תכנת ה ת"א וב 8בית הסתדרות המורים, רחוב בן סרוק ב

 

 -יעקב ממןיועץ משפטי,  -מ"מ יו"ר ועדת הבחירות, עו"ד דניאל כהן -עו"ד איתן הברמן נוכחים:

 ר וועדת טוהר הבחירות,"יו -ד אלי קולס"עו הל תפעול ולוגיסטיקה,נמנכ"ל הסתדרות המורים ומ

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

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

תומר טבקמן, ריטה אורן בלום, עמליה זוקין, , גליה מורשמואל, ציפי גוטמן, ערפאת ערפאת, 

 אשכנזי.

 עזרא ניסים, תומר אשואל. -יאורלהשופט יעקב שמעוני, : ונעדר

 . 6פותח את ישיבה מספר  :  עו"ד איתן הברמן

שהרגיש לא כל כך טוב  ראשית אבקש להתנצל בשם כבוד השופט יעקב שמעוני שלום לכולם,

 וביקש להשתחרר מהישיבה, אם נצטרך ניצור קשר טלפוני, נאחל לו בריאות.

 הפרוטוקול.הכנת הישיבה מוקלטת לצורך ש בדומה לישיבות קודמות אעדכן

 אבקש להודיע ולעדכן במספר נושאים:

 תגים למשקיפים .1

נציגי הרשימות יכולים לקבל את התגים, אם למישהו יחסרו תגים בבקשה : עו"ד איתן הברמן

 להודיע לריטה.

 נוהל בחירות .2

הועלה ללשונית באתר הסתדרות המורים נוהל בחירות טרם הישיבה הקודמת : עו"ד איתן הברמן

אני מניח ולא קיבלנו.  20.5.2021ביקשנו הערות עד ליום חמישי שכתבה החברה המבצעת. 

 שאפשר לאשר את הנוהל.

 מבקש להעלות להצבעה את אישור נוהל הבחירות.

 החברים בעד פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

 החלטה: נוהל הבחירות אושר פה אחד.
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 נוהל משקיפים .3

נוהל משקיפים הועלה גם הוא ללשונית באתר הסתדרות המורים וגם לגביו  עו"ד איתן הברמן: 

לא התקבלו הערות. אני מבקש שתעזרו לנו להשתלט על נושא המשקיפים, ושוב אני רוצה להדגיש 

משקיפים מסיעות שונות שאין ביניהן הסכם עודפים, גם רק  2רשאים להשקיף עד  ניידתבקלפי 

                                                               .  ם שמגיעים ראשונים, השניי משקיף אחד זה אפשרי

                                            משקיפים. 6רשאים להשקיף נציג מכל סיעה, סה"כ עד  נייחתקלפי 

ניתנה הוראה למזכירי הקלפיות שאם משקיפים מפריעים להם, הם יבקשו מהם לצאת 

                      המשקיפים צריכים לצאת.                                                                                                        ו

ריכוז  -משקיפים, במקום ההגעה של הקלפיות 6במקום שבו עוברות הקלפיות יכולים להיות עד 

                                                                                         יפים, משקיף לכל סיעה.משק 6סניפי יכולים להיות עד 

 הוראות המשקיפים מפורטות בלשונית, לקרוא ולקיים.

בישיבה הקודמת נשאלה שאלה בנוגע לאתר הספירה שנמצא ביהוד. ביום א'  עו"ד איתן הברמן:

שופט יעקב שמעוני, עו"ד דניאל כהן, צוות הביצוע של החברה ואני, ראינו ביקרנו באתר כבוד ה

את המקום ואת במת המשקיפים, הבמה מספיק גדולה ולכן אני משנה את דעתי ממה שנאמר 

 בישיבה קודמת ובעמדת המשקיפים יוכלו להיות חברי וועדת הבחירות ויו"ר הסיעות.

 , מי ייכנס?3אם יגיעו  -ות: לגבי משקיפים בקלפיות ניידמואפק חלאילה

 : מי שיגיע ראשון ייכנס.עו"ד איתן הברמן

 מבקש להעלות להצבעה את אישור נוהל המשקיפים.

 החברים בעד פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

 אושר פה אחד. משקיפיםהחלטה: נוהל 

 המשקיפים יכולים לנסוע אחרי הרכב ממקום למקום, אפשר לקבל את מספר הטלפון  :שלמה ישי

 : לא. יהיה מוקד, נאמר בישיבה קודמת.עו"ד איתן הברמן

 : המשקיף פוגש את מזכיר הקלפי בקלפי הראשון?ציפי גוטמן

 : המשקיף יכול לפגוש אותו איפה שהוא רוצה.עו"ד איתן הברמן

, ורואה שמזכיר הקלפי פתח את הקלפי לפני 08:00משקיף לפני השעה מואפק חלאילה: אם מגיע 

 הזמן, מה עושים?

 : המשקיף מטלפן למרכז ומעביר הערה לפרוטוקול.עו"ד איתן הברמן

 : יש לי בקשה, אפשר להוציא את הנוהל בצורה מסודרת שנוכל להעביר למשקיפים?גלי מור

 : הנוהל נמצא באתר.עו"ד איתן הברמן

 תודה.: גלי מור
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 נוהל פסילת מעטפות ופסילת פתקי הצבעה .4

נוהל פסילת מעטפות ופסילת פתקי הצבעה נמצא בלשונית באתר הסתדרות  :עו"ד איתן הברמן

 המורים. ) עו"ד הברמן מקריא ומסביר את הנוהל( :

מעטפת הצבעה תקינה היא מעטפת הצבעה שהיא שלימה על פניה, שיש עליה חותמת או חתימות, 

ה כיתובים מעבר לחותמת ולחתימה או לחתימות, אין בתוכה אלא פתק או פתקי הצבעה אין ב

והיא נושאת חותמת ולידה חתימה אחת של מזכיר קלפי )בקלפי ניידת( או לפי העניין שתי 

חתימות של מזכירי קלפי נייחת. מעטפה שאיננה תקינה אין להוציא מתוכה את פתק ההצבעה 

 .יגי ועדת הבחירות להחלטהויש להפנותה כפי שהיא לנצ

 פתקי הצבעה פסולים: 

 פתק הצבעה שהוצא ממעטפת הצבעה פסולה. 

 .פתק ריק שאין עליו ולא כלום 

 ונה מפתקי ההצבעה שאושרו ופורסמו.פתק הש 

  את המצביע.פתק שעליו סימון היכול לזהות 

 פתקי הצבעה סותרים. -נים או יותר ש 

 מעל שלושה פתקי הצבעה זהים. 

  )הוא פתק  –פתק לבן שבו רשם המצביע בעט את הצבעתו )בעברית או בערבית
 תקין.

 
: מבקש להעלות להצבעה את אישור נוהל פסילת מעטפות ופסילת פתקי עו"ד איתן הברמן

 הצבעה.

 החברים בעד פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

 החלטה: נוהל פסילת מעטפות ופסילת פתקי הצבעה אושר פה אחד.

 הוראות בדבר איסור תעמולת בחירות .5

נוהל  הוראות בדבר איסור תעמולת בחירות הועלה גם ללשונית באתר   :עו"ד איתן הברמן

. אני מבקש להדגיש שבתוך מתחם הקלפי אין תעמולת בחירות 16.5.2021הסתדרות המורים ב 

מטרים מדלת הכניסה  10לסוגיה, חוץ מתג משקיף שמחולק לפי צבעי הסיעות, הוראה זו חלה גם 

                                                                                                                                            לקלפי.                          

בבחירות הקודמת הנוהל הופר, אנו נקפיד בעניין. ניתנו הוראות ואם לא ימלאו אותן ולא יקפידו 

                                     נקוט צעדים, אני מבקש מכולם לעזור ולהפיץ את הנוהל.על הסטריליות של המקום נצטרך ל

 : מבקש להעלות להצבעה את אישור הוראות בדבר איסור תעמולת בחירות.עו"ד איתן הברמן

 החברים בעד פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

 אחד.פה  ואושר הוראות בדבר איסור תעמולת בחירותהחלטה: 

 : הקלפיות נמצאות בבתי הספר,  האם מותר למנהל לעשות תעמולת בחירות?מואפק חלאילה
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לא. אני מקווה שלא ינסו להשפיע, איסור תעמולת בחירות במתחם הקלפי  עו"ד איתן הברמן:

                      ועשרה מטרים מדלת הכניסה. מותר לדבר בנימוס, לא הבטחות, לא איומים.                              

לדוגמא, בבחירות הקודמות היה מקרה שחדר ההצבעה היה קרוב לחדר שעבדו בו, הפעם לא, 

הפעם אזור ההצבעה הוא סטרילי ורק מי שמותר לו להיכנס נכנס. אין סייגים בעניין זה.                                         

מנהל המוסד צריך להיות בחדר שלו או במסדרון ש: אני רוצה להוסיף שיש הרבה מוסדות גלי מור

 ולא בקלפי.

: המתחם שבו מונח הקלפי סטרילי ביום הבחירות עד גמר ההצבעה וצאת עו"ד איתן הברמן

מי שמופרטים בנוהל שזה המצביע עצמו, . אף אחד לא יכול להיכנס לשם מלבד לדרכההקלפי 

כל היתר לא רשאים  המשקיפים, חברי וועדת בחירות שיכולים להיכנס לבדוק. מזכיר הקלפי,

 להיכנס למתחם ולא עשרה מטרים לפני פתח הדלת.

 :  מספר הודעות:עו"ד איתן הברמן

על מנת שלא  איך תהיה הספירה וחישוב התוצאה  כתבנו מראש נוהל -ספירה וחישוב תוצאות

הנוהל לא מתכוון לסטות חוקה, לשפת המעשה של הם יהיו ויכוחים אחר כך. הנוהל הוא תרגו

אופרטיביות, זה התרגום החוקה ההוראות את מנסה להסביר ולהדגים מהוראות החוקה אלא 

לשפת המעשה, הועלה ללשונית באתר הסתדרות המורים,  לא התקבלו הערות לגבי הנוהל, אבקש 

את  ל ואני מניח שכולכם קראתםנוהל ספירה וחישוב תוצאות, הואילהעלות להצבעה את אישור 

 אני משוכנע שלא תהיה בעיה. כל הנהלים בקפידה רבה,

 החברים בעד פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

 .נוהל ספירה וחישוב תוצאות אושר פה אחדהחלטה: 

שהוא  דיברנו והסברנו מי זכאי להיכנס לאתר, עו"ד הברמן מתאר את המתחם  -אתר הספירה

                                      ומעדכן שתהיה שמירה.                                                                                                           ס, הכולל מתחם חניה "חלק ממתנ

קים את עו"ד הברמן מתאר את תהליך כניסת שקיות השינוע למתחם ועד לחדר הספירה שבו בוד

התאמת המעטפות, מסביר שהפתקים יוכנסו לפחים גדולים עם מכסה וגלגלים )פחי זבל חדשים 

כל מצולם ומוקרן למשקיפים הונקיים(, הפחים יועברו לאולם הספירה , לאורך כל המסלול 

 שיושבים בבמה.

 הכל סטרילי לגמרי ומצולם. עו"ד דניאל כהן:

האולם כולו מצולם משני הכיוונים,  נית על גבי המסך.: מצולם ומוקרן בו זמעו"ד איתן הברמן

 סרט שיצלם את כל הספירה.

 : מתי מתחילה הספירה?שלמה ישי

 . 20:00: עו"ד איתן הברמן

 : כל סניף בנפרד?שלמה ישי
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                                                             : זו המטרה, יהיו מספר שולחנות וייכתב פרוטוקול ספירה.עו"ד איתן הברמן

פרוטוקולי הספירה עוברים מידית לקלסר באחריות השופט, בגמר הספירה יבוא סיכום של 

 הפרוטוקולים.

  : שני שינויים ממה שדיווחתי בישיבה הקודמת: עו"ד איתן הברמן

בה האחרונה את השינוי: שבכל הקלפיות סימנתי  בכוכבית והדגשתי באדום בפרוטוקול הישי.1

הנייחות תהיה אפשרות הצבעה במעטפה כפולה. המחשבה הראשונית הייתה להקטין את מספר 

גישים שעלול להיווצר רהקלפיות בהן ניתן להצביע במעטפה כפולה, התברר שהתעורר קושי ולכן מ

                                                                ש לסניף.                                                              צורך ליותר אנשים להצביע בקלפיות נייחות למרות שלא משויכים מרא

הוא שהתהליך הופך ליותר ארוך ויותר מסורבל ויגרום לעיכוב הבחירות ניהול מבחינת המחיר 

)עו"ד הברמן מסביר עלול לקרות. זה , אני מקווה שלא אבל יכול להיות עד יום שישי בתוצאות

 שוב את תהליך הטיפול הארוך במעטפות כפולות(.

: חברי וועדת הבחירות, ביום הבחירות כשיתרחש אירוע שצריך לזמן אותם פסח לנדסברג

להתייעצות, הייתי מציע שתפתחו קבוצת ווצאפ ייחודית ליום הבחירות ואחר כך תסגרו את 

 ה.הקבוצ

 : פעם ראשונה שאני מסכים עם פסח.אורן בלום

 : ריטה תיפתח קבוצה בווצאפ.עו"ד הברמן

 : עד איזה יום תהיה הספירה? שמחה שמואל

 יכול להיות שעד יום שישי, מיום שלישי עד שתהיה תוצאה. :עו"ד איתן הברמן

 באותו מקום עם אותם משקיפים שלושה ימים?:שמחה שמואל

המחיר של פתיחת הקלפיות הנייחות להצבעה כפולה הוא משך הזמן שייקח  עו"ד איתן הברמן:

 לספור, ממשיכים עד שמסיימים את הספירה.

 האם ניתן להחליף בין המשקיפים באתר? אם לדוגמא ליו"ר הסיעה יש אירוע?: שמחה שמואל 

 למה יו"ר הסיעה צריך להיות שלושה ימים?

 ים, תעשו החלפות ביניכם.ש כמה אנשלכל סיעה י: עו"ד איתן הברמן

: אני ממש מבקשת התייחסות למקום שקלפיות לא תגענה אליהם, מה עושים? יש שמחה שמואל

שהקלפיות מגיעות לפני סוף היום ואני חוששת שלא יגיעו לבתי ספר מסוימים. אני  מקומות 

א הנחיה מבקשת אלטרנטיבה, או שמראש יחליטו שהקלפיות הניידות עומדות בלוח הזמנים, שתצ

 מגיעים בסוף היום ויכול 50%מסודרת לעמוד בזמנים. ולא, אני צופה שיהיו מקומות שמעל 

 שלא יגיעו לבתי הספר. מבקשת שיירשם שזה הגורם לבל הבעיות, עניין הזמן. שהקלפיות

 : הצענו בחירות דיגיטליות, היה מונע את כל זה.אורן בלום

 : עברנו את זה מזמן.מיכאל פינטו
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: אני מקווה שאתה לא מציע עכשיו לשנות לדיגיטלי.  לא קיימת שיטה מושלמת איתן הברמןעו"ד 

 שאין לה מגרעות,

 : אני מסכים אתך.אורן בלום

, אם יש תקלה ניידים כפי שמפורסמיםהמסלולים את ההמגמה היא לקיים  עו"ד איתן הברמן:

מתקשרים למוקד וינסו לפתור את העניין. במקרה הכי גרוע ההצבעה יכולה להתקיים בנייחות, 

בכולן יש אפשרות להצביע במעטפה כפולה. לא ניתן לפתור מראש את הבעיות. ביום הבחירות תהיה 

ני לא כדי שלא יהיו תקלות, אלקבל הודעות ונעשה כל מאמץ  שיודעתמערכת שלמה של טלפונים 

 .יכול להבטיח שלא יהיו תקלות, רק מקווה שבמספר מאוד קטן

 : הפתרון הוא מעטפות כפולות.עו"ד דניאל כהן

 בפעם שעברה לא הגיעו בכלל לישובים  מסוימים. מה עושים? :מואפק חלאילה

, תעדכנו ונטפל. ביום הבחירות נהייה ב השעה היעודה: רואים קצת קודם לפני עו"ד איתן הברמן

call center  .עם נציגי החברה וניתן מענה 

 קבוצת הווצאפ אליה אפשר לשלוח אם יש בעיה. במידה ותהיה יעקב ממן:

אני מציע שתקפידו  זה לא הגיוני ששלושים אנשים ישלחו כל שנייה הודעה,: עו"ד דניאל כהן

 להיות קרובים פיזית לאתר.

 למקרה תקלה? : האם יש רזרבה של צוותיםשלמה ישי

 . וצוותים בכל סניף רזרבה של קלפיות 15%-10%: יש בין ו"ד איתן הברמןע

 קיימת אפשרות שרק מנהלים יוכלו לשלוח הודעה בקבוצה. -: בקשר לקבוצת הווצאפציפי גוטמן

 : הקבוצה מיותרת.עו"ד דניאל כהן

שלא ניתן מדובר בקבוצת חירום, כולם מבינים מדובר באנשים מבוגרים, אחראים, : מיכאל פינטו

 לשלוח סתם הודעות בכל רגע.

עם שני  מדובר בשתי קלפיות שונות 2, 1לגבי הקלפיות הנייחות יש שני מספרים : ציפי גוטמן

 מזכירים שונים?

 : כן אלו שתי קלפיות.תומר טבקמן

כניות, ראינו שיש טעויות בכתובות של בתי ספר שעברו מה קורה לגבי בעיות ט: שמחה שמואל

 ות שקיבלו מעט זמן.מיקום, קלפי

: הקובץ האחרון שעלה יש בו טעות ולכן הורד. עוד מעט יעלה קובץ עדכני עו"ד איתן הברמן

בוחרים הוכמעט סופי. אם עדיין יש הערות תעבירו ואנו ננסה לטפל. אנחנו צריכים להגיע למצב  ש

ישרים, אין לנו וכולם מתי יקבלו מייל לגבי מקום ההצבעה ולכן צריך להגיע למצב יציב וסופי

 ביום ראשון ושני לא רוצה שום שינוי. מספיק ימים

 שעות להערות. 24: אני מציע אחרי הפרסום לתת שלמה ישי
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 כמה שיותר מוקדם. של השינויים : המטרה היא להקדים את הנעילהעו"ד איתן הברמן

 : אני רוצה לעבור לנושא השני שהוא חשובעו"ד איתן הברמן

ובמגזר הלא יהודי.               קלפיות ניידות בישובים מעורבים  -קודמתשינוי נוסף מישיבה 

במקומות אלה לא יהיו קלפיות ניידות אלא נייחות. החשש הוא, נכון שעכשיו שקט, אבל יום ג' 

, כשהקלפיות הן  להפוך את הקלפיות הניידות לנייחותוידיעתכם  קרוב ואני מבקש את אישורכם

ר עליהן, לצרף סדרן, לא רצוי שיסתובבו אנשים, לא יודעים איך יכול קל יותר לשמו נייחות 

 זה לא פשוט. להתפתח.

 מדובר? מעורבות : באילו עריםשמחה שמואל

 : תתעדכנו דרך האתר כשיעלה.עו"ד איתן הברמן

 איך שולחים משקיפים? הישראלי : יש ישוב ערבי שנמצא מחוץ לתחוםשלמה ישי

 ה ישוב מדובר?זעל נייחות זה יותר פשוט, באי כשמדבריםעו"ד איתן הברמן: 

 לא זוכר את שמו, אבדוק ואעביר.  שלמה ישי:

 תעביר את השם נבדוק ונתייחס, זה לא עניין של מה בכך. עו"ד דניאל כהן: 

 לא יהיו קלפיות ניידות אלא רק נייחות. בערים המעורבותבמגזר הלא יהודי ו: עו"ד איתן הברמן

 עם קלפיות ניידות? הרגילים  מה הבעיה בישובים הערביים מואפק חלאילה:

 ישראלים ויוצרים מצב של חיכוך. ליישוב  צריך להכניס עו"ד איתן הברמן:

 הרבה. נכנסו זה לא רלוונטי, בשבת האחרונה מי אומר את זה?  מואפק חלאילה:

 מיכאל פינטו: זה עדיין רגיש.

 עדיין יש רגישות. עו"ד דניאל כהן:

לא זה מראה שלא תהיינה בחירות נקיות בכלל  יש בעיה גדולה בחברה הערבית, חלאילה: מואפק

 יכול להיות שמורה נמצא במקום אחד וצריך להצביע במקום אחר.

עוד מעט יפורסם קובץ שמקווה שכמעט סופי, תראה אותו ואם עדיין לא  עו"ד איתן הברמן:

יות הניידות לנייחות בערים המעורבות השתנה תפנה אלינו. אבל זה לא קשור להעברת הקלפ

ולא רוצה איך יתנהגו  ובמגזר. החברה צריכה לשלוח אנשים לכל מיני מקומות, לא יודע מה יהיה 

 שייכנסו לסיכון משני הצדדים. קלפי נייחת לא יוצרת חיכוך., לא יכול לתת להם ביטוח לא רוצה 

 זה יקטין את מספר המצביעים. מואפק חלאילה:

בפעם הקודמת שבדקנו לא  המסקנות בבחירות הקודמות  מקווה שלא.אני  תן הברמן:עו"ד אי

 .במספר המצביעים.הייתה ירידה 

 בסכנין, ישוב גדול שיש מאות מצביעים, איך יכול להיות שיש רק קלפי אחת מואפק חלאילה:

 שנותן מענה לגננות, גמלאים וכל בתי הספר, זה עניין קריטי, זה ישוב גדול.
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 יש קלפי אחת או אשכול? דניאל כהן: עו"ד

מורים ויש קלפי אחת בסכנין, כולם  500 -יותר מ אני מעלה בעיה קריטית, מואפק חלאילה:

 באותו קלפי שנמצא בבית ספר שאין בו חנייה.

 ונבדוק. את הנתונים תעביר אלינו עו"ד איתן הברמן:

את החברה, זה הצבעה, זו  זה בכל הישובים הגדולים, אולי מישהו הטעה מואפק חלאילה:

לכל המורים בארץ שיצביעו אותו דבר לא  שוויוןדמוקרטיה, רוצים לתת למורים שיצביעו, לתת 

ובסוף לא יצביע ואחד שיהיה לו הכל, אנו רוצים שווה אחד שישקיע הרבה זמן על מנת להצביע 

  בשווה כל מהלך הבחירות  ושיהיו בחירות נקיות וטובות. 

 תעביר אלינו ונבדוק.זו הכוונה שלנו,  מסכים עם כל מילה,  הברמן:עו"ד איתן 

 ב.קהישוב שדיברתי עליו הוא כפר ע שלמה ישי:

 זה ישוב ישראלי. ערפאת ערפאת:

 שקיבלת לא נכון. שלמה,  המידעעו"ד דניאל כהן: 

 אז הטעו אותי. שלמה ישי:

יכול להיות שנצטרך להיפגש אני סיימתי, אם מישהו רוצה להוסיף להגיב,   עו"ד איתן הברמן:

 בשבוע הבא.

 העבודה המקצועית, ההשקעה. אם לא ניפגש אנו רוצים להודות לכם על  מיכאל פינטו:

 : מצטרף לדברי מיכאל.יוסי משאלי

 

 .: תודה רבה לכולםעו"ד איתן הברמן

 

 


