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 19 חבר המועצה -   מר יואב קעטבי
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 22 :נוכחים

 23 גזבר ומזכיר המועצה -    רו"ח רן גלר
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 1  .הזדהות הסיעות .1

 2 .בחירת ועדת בחירות .2

 3 בחירת יו"ר ועדת בחירות. .3

 4 

 5 פ ר ו ט ו ק ו ל

 6 

 7אנחנו עכשיו נדון בישיבה על הזדהות הסיעות, בחירת ועדת   ר:”יור א. בר כוכבא, ”ד ד”עו

 8בחירות, בחירת יו"ר ועדת בחירות. אני מעביר את שרביט הניהול 

 9 ליו"ר, מנהל הבחירות. בבקשה, תציג את עצמך.

 10טוב, אז מבחינת הגובה אני אעמוד שיהיה לכולם נוח לראות בהחלט.  ע. פרלה:ע. 

 11אני התמניתי ע"י שר הפנים להיות מנהל  אותי. אז אני עמית פרלה,

 12 כרכור,-הבחירות בפרדס חנה

 13 גם נפוליאון היה כזה, זה בסדר. א. אטיאס:

 14, עברתי שנים כמעט עובד כבר במשרד המשפטים 19אני . 30.10.18 ע. פרלה:ע. 

 15הרבה מאוד מערכות בחירות ועכשיו אני שמח להיות בישוב יפה 

 16 ומסודר כמו שלכם.

 17 )מדברים ביחד(

 18 אפרים, לא שומעים.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 19 כבר ראיתי טובים פחות. ע. פרלה:

 20 אפרים.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 21בעצם יש לנו פה שלוש תכליות לישיבה הקרובה. השלב הראשון יהיה  ע. פרלה:

 22כל אחד שלב ההזדהות, מה שמכונה בחוק קביעת סיעות המועצה. 

 23ם עם איזו סיעה הוא מזדהה, השם מחברי המועצה היוצאת יודיע בעצ

 24שלה, באמת לעתיד לבוא לא חשוב. האותיות שהוא יאמר לעתיד לבוא 

 25 לא חשוב, לא מחייב ולא קובע כלום. 

 26שלו. ויותר מהכל מי בעצם  זהותמה שחשוב זה שמו ומספר תעודת ה 

 27הוא קובע שיהיה ב"כ הסיעה שעימה הוא מזדהה ומי יהיה ממלא 

 28והדבר הזה חשוב בגלל שב"כ הסיעה עפ"י  מקומו של ב"כ הסיעה.
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 1החוק הוא זה שיהיה מוסמך אחר כך להגיש את חוברות המועמדים 

 2באופן שיהיה מה ומי שמועמד לרשות, מי שמועמדים לרשות המועצה, 

 3 שמכונה במסלול הירוק בלי צורך בעירבון ובלי צורך באיסוף חתימות

 4יעת סיעות המועצה, זה לגבי שלב ההזדהות וקבעל גבי אותן חוברות. 

 5 ב"כ שיהיה מוסמך לעשות את זה.

 6לאחר מכן חברי המועצה יבחרו כל אחד את נציגו בעצם בוועדת  

 7הבחירות. נציג וממלא מקום. עפ"י בחירה בעצם אישית כי זה כל אחד 

 8יכול להזדהות עם סיעה אחרת ממה שהוא בא, אז בעצם כל אחד 

 9 מלא מקום אותו נציג. ועל מ מצביע גם על נציגו בוועדת הבחירות

 10ואז בעצם נבנתה לנו כאן ועדת הבחירות, שוועדת הבחירות בעצם היא  

 11גם גורם מייעץ וגם גורם מחליט לגבי כל מיני שלבים בהליך הבחירות 

 12עד יום הבחירות וגם קצת לאחר מכן, היא בעצם מהווה סוג של ועדת 

 13 קלפי גם לגבי נושא של קולות במעטפות כפולות וכו'.

 14ברים העיקריים בעצם שוועדת הבחירות מסייעת להכריע מכאן הד 

 15יחד שתתף יולהבא זה נושא של מקומות קלפי, זה נושא של נציג שלה ש

 16איתי בראיון של מזכירי הקלפי. כמובן שהיא תהיה בעלת התפקיד 

 17בקביעת ועדות הקלפי והרכבן ואישור רשימות המועמדים יחד איתי, 

 18 .בייעוץ ובשיתוף פעולה כמובן

 19ולאחר שנקבע את ועדת הבחירות, אנחנו חוזרים בעצם כמועצה,  

 20המועצה היא זו שמוסמכת לבחור את יו"ר ועדת הבחירות. למרות 

 21שלכאורה אלה כובעים שונים, המועצה היא זאת שקובעת עפ"י חוק 

 22 את יו"ר ועדת הבחירות. אז גם את זה נעשה כאן. 

 23לב ההזדהות, אבל אם ברשותכם למען הסדר הטוב אנחנו נתחיל עם ש 

 24 יש לפני כן שאלות, אני אשמח לנסות להשיב.

 25 כשאתה אומר בא כוח למה אתה מתכוון? א. כאכון:

 26בא כוח זה אדם שבשם הסיעה מגיש את החוברת. זה לא חייב להיות  ע. פרלה:

 27 הוא פיזית, אבל הוא זה שחתום על החוברת יחד עם,

 28 והמתמודד לא יכול להיות, א. כאכון:



  04-8666313חברת איגמי,                                             הזדהות סיעות–מן המניין לא ישיבת מועצה 

 2018באוגוסט  23                                                                                                                                 

     

4 
 

 1 יכול גם מתמודד להגיד אני בא כוח הסיעה של עצמי. כן, בהחלט. ה:ע. פרל

 2 אנחנו רוצים לבחור גם בא כוח וגם ממלא מקום.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 3 בהחלט.  ע. פרלה:

 4 אבל הבא כוח הוא יו"ר ועדת הבחירות. א. מעודה:

 5 אפשר להבין, אולי נבין את השאלה? ע. פרלה:

 6 אני גם לא הבנתי. השאלה שלך? מה  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 7 אחד מבאי הכוח, שכל אחד נותן בא כוח, זאת ועדת הבחירות?  א. מעודה:

 8לא, לא, אתה מתבלבל. באי הכוח זה דבר אחד, הנציגים בוועדת  ע. פרלה:

 9 בחירות זה דבר אחר. 

 10 טוב. א. מעודה:

 11 עוד שאלות? בסדר?  ע. פרלה:

 12  היום? היו"ר של ועדת בחירות נבחר מ. מגידש:

 13 יבחר פה.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 14 כן, ע"י המועצה עצמה. ע. פרלה:

 15 היום אבל. מ. מגידש:

 16 נכון.  ע. פרלה:

 17 

 18 הזדהות הסיעות

 19, ארבעה מחברי המועצה היוצאת עכשיו למען הסדר הטוב אני אשתף ע. פרלה:

 20יעקב  שלחו לי הזדהות בכתב. זה הליך שמותר עפ"י חוק. אלה היו:

 21 קעטבי,  צדקה, יואב

 22 הוא פה אגב יואב קעטבי.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 23שרון בן צור ורון לירם. עכשיו בעיקרון הטפסים האלה אמורים גם  ע. פרלה:

 24 אם יש למישהו, להישלח אליכם. נשלחו? בסדר. 

 25 הועבר אלי.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 26 בסדר. אם מישהו חשוב לו שאני אומר מה נשלח בכתב? ע. פרלה:

 27 כן. . מעודה:א

 28כן? אז אני אומר. אוקי. אז חבר המועצה רון לירם כתב שהוא מזדהה  ע. פרלה:
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 1הוא ח"כ דוד עם רשימת הליכוד במועמדות יואב קעטבי. בא כוחו 

 2בא כוח ח"כ יריב לוין. נציג ועדת הבחירות ישי בן צדק ביטן. ממלא 

 3 וממלא מקום נציג ועדת בחירות ארז אריאב. 

 4אב קעטבי, מזדהה עם הליכוד. אותו בא כוח דוד ביטן, מהליכוד גם יו 

 5אותו ממלא מקום ארז לוין. נציג ועדת הבחירות מתי כהן וממלא 

 6 מקום נציג ועדת בחירות מרגלית קעטבי אזולאי.

 7סיעת חבר המועצה, הרב ראיתי כתוב בחוץ, יעקב צדקה מזדהה עם  

 8הסיעה יעקב  ש"ס. מודיע כי ב"כ הסיעה חיים ביטון. ממלא מקום ב"כ

 9, הוא עצמו, זה מותר כמובן. נציג ועדת הבחירות הוא עצמו יעקב צדקה

 10 צדקה, זה מותר. וממלא מקום נציג ועדת בחירות נדב גוב. 

 11מבחינת הרביעית שהזדהתה בכתב, למרות שהיא הייתה הראשונה  

 12הסדר הכרונולוגי, הייתה שרון לוז בן צור שמודיעה שהיא מזדהה עם 

 13 ועצה ובא כוח הסיעה שלה,רשימת טוב במ

 14 עם מה? א. מעודה:

 15 שרון הזדהתה עם רשימת טוב במועצה.אני אומר שוב.  ע. פרלה:

 16 אני לא מכיר רשימה כזאת. א. מעודה:

 17 רשימה חדשה. מ. מגידש:

 18 גן, זה בסדר.כרשימה של  ר:”א. מועלם, יו

 19מותר להזדהות, אם לא הבהרתי מותר להזדהות עם רשימה חדשה,  ע. פרלה:

 20הרשימה מותר להזדהות עם רשימה קיימת. מותר לך להזדהות עם 

 21 שממנה נבחרת,

 22 זה בסדר. אפרים, זה בחוק.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 23ועם אחרת שאיתה תיבחר, ומותר לך גם להזדהות עם סיעה חדשה  ע. פרלה:

 24 ,לגמרי

 25 אין שום בעיה. מי עוד?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 26 הות בכלל.ומותר גם לא להזד א. לב: 

 27 נכון. מצוין. ע. פרלה:

 28 נכון.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו
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 1 ד"ר רותם עדית. ממלא מקום, בא כוח הסיעה של טוב במועצה  ע. פרלה:

 2 טוב במושבה. דובר:

 3 אז תודה על התיקון.כן, טוב במושבה. אם שגיתי  ע. פרלה:

 4 כגן  טוב במושבה.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 5נציג ועדת בחירות רוני רז. עו"ד כגן אייל. כ הסיעה ממלא מקום ב" ע. פרלה:

 6נציג ועדת בחירות טל דנטס. עכשיו חשוב כמובן שבאי ממלא מקום 

 7של אנשים שהם מזדהים עם אותה סיעה יהיו אותם באי כוח, אבל כוח 

 8נציגים לוועדת הבחירות יהיו נציגים אחרים כדי שיקבלו את אותו 

 9 בוועדת הבחירות. משקל מתאים בעצם של ההזדהות גם 

 10ואחר כך נמשיך  בוא נתחיל עם ההזדהות לסיעות. אני ראשון   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 11 הלאה.

 12 אם אפשר רק למען הסדר במחשב,  ע. פרלה:

 13 איך מופיע?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 14 אז יש לי עמוד אחד שמתחיל טוב במושבה.  ע. פרלה:

 15 יתו.אז בוא נתחיל א  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 16 ועמוד אחד שמתחיל עם הליכוד.  ע. פרלה:

 17 בסדר, אז קדימה.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 18 אז לבחירתכם. ע. פרלה:

 19 טוב במושבה, בבקשה.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 20 שנייה, מי שמזדהה עם טוב במושבה ירים את ידו.  ע. פרלה:

 21 )מדברים ביחד(

 22 לכים לפי הרשימה נלך לפי הרשימה. רבותי, מאחר שכבר הו  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 23 יש מישהו שמזדהה,  ע. פרלה:

 24 טוב במושבה מישהו מזדהה בבקשה?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 25 שרון בן צור והיא איננה. היא שלחה לך מכתב. מ. מגידש:

 26 היא כתבה, הכול בסדר.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 27 היא כתבה.  ע. פרלה:

 28 . הליכוד.אוקי  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו
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 1 עוד מישהו מהסיעה הזאת? ע. פרלה:

 2 אין. א. מעודה:

 3 אין. הליכוד.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 4 עוד מישהו עם הליכוד? ע. פרלה:

 5 יואב קעטבי ורון לירם.  י. קעטבי:

 6 אוקי. אז הם הזדהו כבר במכתב.  ע. פרלה:

 7 קיימים. יופי. מי הבא?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 8 ם שני אלה סיימנו? סבבה. אוקי. ע ע. פרלה:

 9 גם צדקה יש לך מכתב. ה. פרי יגור:

 10 כן, כן. ש"ס עוד מישהו?  ע. פרלה:

 11 אבל הולכים לפי התור, רבותי.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 12 ש"ס עוד מישהו?  ע. פרלה:

 13 אין עוד.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 14 יו"ר הרשות. אין. אוקי. אז עכשיו אנחנו עם  ע. פרלה:

 15 כן.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 16 בבקשה. ע. פרלה:

 17 אז ככה,  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 18 כינוי הסיעה. ע. פרלה:

 19 הרשימה העצמאית.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 20 הרשימה העצמאית? ע. פרלה:

 21 כן.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 22 אותיות? זה לא מחייב להמשך. ע. פרלה:

 23 .אותיות ף סופית  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 24 תעודת זהות בבקשה. ף סופית. אוקי. ע. פרלה:

 25 . אני מציע שתעשה את זה אחר כך, אי אפשר,056660335  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 26 בר כוכבא, זה ילך מהר, אל תדאג. ע. פרלה:

 27 אלדד.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 28 בא כוח? ע. פרלה:
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 1 דד בר כוכבא.אלדד בר כוכבא. בא כוח הסיעה אל  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 2 זה אותו שם ותעודת זהות? ע. פרלה:

 3 כן.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 4 בסדר, אז נעתיק את זה פשוט. ע. פרלה:

 5 ממלא מקום בא כוח הסיעה,  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 6 כן, ממלא בא כוח. תעודת זהות? ע. פרלה:

 7 צביקה שוורץ.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 8. מצוין. עוד מישהו מזדהה עם הרשימה . צבירגע, תעודת זהות ע. פרלה:

 9 העצמאית?

 10 עוד לא, תיכף.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 11 עוד מישהו, ע. פרלה:

 12 את התפקידים ואחר כך הזדהות. בוא נגמור   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 13 ואחר כך את,לא, לא. אנחנו ממלאים קודם את ההזדהות  ע. פרלה:

 14 ישיבה.נתת לו לנהל את ה ה. פרי יגור:

 15 עוד מישהו מזדהה שבא הכוח שלו זה בר כוכבא?  ע. פרלה:

 16 אני. ר. רונן:

 17 הגב'. בבקשה. ע. פרלה:

 18 רינה רונן.  ר. רונן:

 19 רגע, נעתיק פה. את ברשימה העצמאית. ע. פרלה:

 20 היא ברשימה. את לא צריכה.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 21 כן, תעודת זהות בבקשה. ע. פרלה:

 22 . 030486534 ר. רונן:

 23 שם? ע. פרלה:

 24 רינה רונן.  ר. רונן:

 25 אוקי. וזו אותה רשימה אז זה אותו בא כוח,  ע. פרלה:

 26 אותו דבר. ר. רונן:

 27 עוד מישהו מזדהה עם הרשימה הזאת שאלה באי כוחה? ע. פרלה:

 28 רינה רונן. עכשיו רק נציגת ועדת בחירות  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו
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 1 ני סבבים.אני מעדיף לעשות את זה בש ע. פרלה:

 2 לא, בוא נסיים את זה עכשיו. נציגת ועדת בחירות,  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 3 יהיה לנו יותר נוח.  ע. פרלה:

 4 בוא נסיים.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 5  עזוב, זה סיבוב שני. קודם כל ההזדהות.  א. מעודה:

 6 בבקשה, הרשימה הבאה. ההזדהות הבאה.  ע. פרלה:

 7 אני. ח. בן צבי:

 8 בבקשה גבירתי. לה:ע. פר

 9 חיה בן צבי. ח. בן צבי:

 10 רגע, מה כינוי הרשימה? ע. פרלה:

 11 היום גלם. ח. בן צבי:

 12 גמל. הפכתם את האותיות?  ה. פרי יגור:

 13 תנו לה לומר. ע. פרלה:

 14 חיה בן צבי. גלם. כוח הגמלאים.  ח. בן צבי:

 15 אותיות? ע. פרלה:

 16 אמרתי לא נכון?  ח. בן צבי:

 17 )מדברים ביחד(

 18 בלבלתם אותי עכשיו. גמל. גמל. ן צבי:ח. ב

 19 זה מה שאמרתי.  ה. פרי יגור:

 20 סליחה. סליחה. א. מעודה:

 21 אמרת לא נכון.  היא אמרה לא נכון. ר. רונן:

 22 בגלל זה קפצתי.  ה. פרי יגור:

 23 היא סיעה עצמאית, א. מעודה:

 24 אבל אם כל אחד יכנס לדברים, ע. פרלה:

 25 מות. היא לא יכולה לתת עכשיו ש א. מעודה:

 26 היא יכולה לתת איזה שמות שהיא רוצה.  ע. פרלה:

 27 אבל היא סיעה עצמאית, א. מעודה:

 28 לא, היא טעתה פשוט.  א. אטיאס:
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 1 היא לא סיעת תלם, היא סיעה עצמאית. א. מעודה:

 2 לא אמרתי תלם. ח. בן צבי:

 3 תנו לו לנהל. תנו לו לנהל את זה. א. לב:

 4 ,0682ודת הזהות שלך רשימה כוח לגמלאים. אוקי. תע ע. פרלה:

 5 .068268952 ח. בן צבי:

 6 ושמך חיה מה? ע. פרלה:

 7 חיה בן צבי. ח. בן צבי:

 8 זה אני אעתיק. בא כוח וממלא מקום ע. פרלה:

 9 כן, הנה. ח. בן צבי:

 10 חסר פה שתי ספרות בתעודת זהות.  ע. פרלה:

 11 . 00 נ. גנצרסקי:

 12 נחום גנצרסקי. ע. פרלה:

 13 (יחד)מדברים ב

 14 תשלים אחר כך.  כוכבא: ר א. בר”ד ד”עו

 15 עוד מישהו מזדהה עם הרשימה הזאת? ע. פרלה:

 16 הבא בתור.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 17 הבא בתור.  ע. פרלה:

 18 אני אמשיך. א. לב:

 19 כן. שם הרשימה. ע. פרלה:

 20  סיעת לב. סיעה עצמאית, סיעת לב. א. לב:

 21 והאותיות זה גם לב מבחינתכם? ע. פרלה:

 22 לב, כן. א. לב:

 23 איציק זה יצחק?  ה:ע. פרל

 24 כן. בתעודת זהות זה יצחק. א. לב:

 25 )מדברים ביחד(

 26 אוקי. מי רוצה להיות הבא בתור? מישהו מזדהה עם הרשימה שלו?  ע. פרלה:

 27 )מדברים ביחד(

 28 עוד מישהו מזדהה עם הרשימה הזאת?  ע. פרלה:



  04-8666313חברת איגמי,                                             הזדהות סיעות–מן המניין לא ישיבת מועצה 

 2018באוגוסט  23                                                                                                                                 

     

11 
 

 1 עוד רשימה, רבותי. אבי כאכון.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 2 ולים להקשיב אחד לשני. זה ככה יהיה נכון לעשות. אתם יכ ע. פרלה:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אפשר לשמוע בקול? לא בסוד? א. מעודה:

 5 זה החבר'ה שלכם מדברים.  ע. פרלה:

 6 אז מה הוא בא אליך באוזן? א. מעודה:

 7רגע, שנייה. חבר'ה תראו, כל אחד רוצה לשמוע עם מי הזדהה מישהו  ע. פרלה:

 8 השקט כדי שאפשר יהיה לקיים.  אחר, אז בבקשה לשמור על

 9 אז אני רוצה לשמוע. א. מעודה:

 10אז אבי כאכון, אני אומר לך עד עכשיו, הזדהה עם רשימת המושבה  ע. פרלה:

 11 שהוא ב"כ הרשימה שלו. בסדר? שלנו וקבע 

 12 )מדברים ביחד(

 13 מי הממלא מקום? א. מעודה:

 14 אני.  א. כאכון:

 15 )מדברים ביחד(

 16ת. אני רוצה אבל לשמוע, אי אפשר ככה. די, זה מפריע אני לא שומע ה. פרי יגור:

 17 נורא. 

 18 )מדברים ביחד(

 19 אני רוצה להגיד כמה מילים.  א. אטיאס:

 20 חבר'ה, תהיו בשקט, אי אפשר לנהל ישיבה ככה. ה. פרי יגור:

 21הגיד. חבר'ה, אפשר שקט רגע? אתם יודעים, זה כמה מילים אני רוצה ל א. אטיאס:

 22וש מהחיים הציבוריים בתור חבר מועצה לא סוד שאני החלטתי לפר

 23 ......אני חושב שעשיתי  שנה שאני מסתכל על זה בגאוה ובאון,  15אחרי 

 24 במושבה הזאת וככה אני הולך, בלי כעסים על אף אחד.  22.02

 25אני קיבלתי מרובכם פניה שאני אזדהה איתם וזה נותן לי הרגשה  

 26מת מכבדים טובה. אני אומר את זה באמת זה מחמיא לי שאתם בא

 27בכל אופן בהתלבטות ומעריכים אותי, אני אומר גם לכם תודה רבה. 

 28שלי לגבי ההזדהות אני באתי מתוך רשימה, מתוך מסגרת שאיתה אני 
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 1להם אני חייב שנה פה ואני רוצה להישאר במסגרת הזאת,  15עברתי 

 2 את הבניה וזה מה שיהיה. 

 3ני, אני החלטתי יש שני מועמדים מתוך המסגרת הזאת וזאת חיה ויו 

 4לתת את ההזדהות שלי ליוני, לרשימה שלו, מגיע לו גם כן שיהיה עם 

 5ולא במסלול  הזדמנות שווה כמו לכולם והוא יעבור במסלול הירוק

 6 האדום.

 7 )מחיאות כפיים(

 8 טוב מאוד. טוב מאוד. ח. בן צבי:

 9ני הוא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך, וזה מה שאני רוצה להגיד. א א. אטיאס:

 10שהטובים ייבחרו. בסך ורוצה לאחל לכם שיהיו לכם בחירות טובות 

 11הכול המושבה הזאת חשובה לכולנו ואני יודע שכולכם רוצים את 

 12  העניין הזה.

 13רוצה גם להודות לחיים געש שנתן לי פה כל כך בהזדמנות הזאת אני  

 14הרבה שנים. אני מאחל לו בריאות ושיהיה לו שנים רבות עם המשפחה 

 15 ילדים, מגיע לו הרבה שנים. וזה העניין שאני רוצה,ועם ה

 16 )מחיאות כפיים(

 17 מזדהה עם יוני. אז תרשום מושבה, א. אטיאס:

 18 רבותי, מחיאות כפיים לאלי. ר. רונן:

 19 )מחיאות כפיים(

 20רק להגיד לאלי, הצלחה בחיים האזרחיים. הוא לא שומע. אלי, הצלחה  ר. רונן:

 21 בחיים האזרחיים.

 22 תודה. א. אטיאס:

 23 )מדברים ביחד(

 24 בהצלחה יוני, בלי שום קשר. ה. פרי יגור:

 25 בא כוח. ע. פרלה:

 26 בא כוח זה עזרא מנע.  א. אטיאס:

 27 תעודת הזהות שלו. ע. פרלה:

 28 . 058650193 א. אטיאס:
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 1 ממלא מקום. ע. פרלה:

 2 יוני חכימי. א. אטיאס:

 3 תעודת זהות. ע. פרלה:

 4 . 56156946 א. אטיאס:

 5 ?46 ע. פרלה:

 6 כן. א. אטיאס:

 7 יוני חכימי? ע. פרלה:

 8 כן. א. אטיאס:

 9 מזדהה עם הרשימה הזאת? עוד מישהו  ע. פרלה:

 10 הבא בתור.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 11 עוד מישהו מזדהה עם הרשימה? ע. פרלה:

 12 אפרים, בוא נסיים. בבקשה אפרים.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 13 שם הרשימה.  ע. פרלה:

 14 זך. א. מעודה:

 15 זה האותיות או השם? ע. פרלה:

 16 זה האותיות, זה השם זך כוח לגמלאים. סיעת הגמלאים.  א. מעודה:

 17 שנייה. שם הרשימה? ע. פרלה:

 18 זך. א. מעודה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 שם הרשימה גמלאים. אותיות זך. א. מעודה:

 21 תעודת הזהות בבקשה, אדוני.תודה.  ע. פרלה:

 22 אפרים.אפרים, תעודת זהות,   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 23 )מדברים ביחד(

 24 אפרים, תעודת זהות. יש לנו עוד בחירות וכל זה. בבקשה.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 25 .50673771 א. מעודה:

 26 שם? ע. פרלה:

 27 מעודה אפרים.  א. מעודה:

 28 בא כוח?  ע. פרלה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 ממלא מקום בא כוח? ע. פרלה:

 3 לו.גורש שלמה, אבל אין לי תעודת זהות ש א. מעודה:

 4 אז בבקשה לברר. ע. פרלה:

 5 להעביר לו, להעביר לו. אפשר עד מחר להעביר לך?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 6 כן. ע. פרלה:

 7 עד יום ראשון.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 8 אבל אם אפשר עכשיו בטלפון זה בהחלט יכול לעזור. גורש שלמה? ע. פרלה:

 9 כן.  א. מעודה:

 10 עוד מישהו שלא הזדהה? ע. פרלה:

 11 כן, אני. ה. פרי יגור:

 12 שם הרשימה? ע. פרלה:

 13 בשבילנו בראשות הגר פרי יגור.  ה. פרי יגור:

 14 הגר? ע. פרלה:

 15 הגר פרי יגור.  ה. פרי יגור:

 16 אותיות? ע. פרלה:

 17 ת. ה. פרי יגור:

 18 תעודת זהות. ע. פרלה:

 19 . 031593072 ה. פרי יגור:

 20 השם אני מבין זה פרי יגור. ע. פרלה:

 21 ן. אבל חשוב לי לציין שאנחנו סיעת בת של מפלגת העבודה.כ ה. פרי יגור:

 22 רגע, שנייה. בא כוח? ע. פרלה:

 23 הסיעה שלי היא סיעת בת של מפלגת העבודה. באת כוח זה אני.  ה. פרי יגור:

 24 ממלא מקום בא כוח? ע. פרלה:

 25 עו"ד גיא בוסי.  ה. פרי יגור:

 26 תעודת זהות. ע. פרלה:

 27 ,321 ה. פרי יגור:

 28 ?0321 ע. פרלה:
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 1 . 32136822לא.  ה. פרי יגור:

 2 בהתחלה. 0זה  ע. פרלה:

 3 הוא לא אמר לי. ה. פרי יגור:

 4 כן, כי נתת לי רק, ע. פרלה:

 5 בהתחלה.  0אוקי. אז תשים  ה. פרי יגור:

 6 והשם שלו? ע. פרלה:

 7 עו"ד גיא בוסי. ה. פרי יגור:

 8 גיא, ע. פרלה:

 9 בוסי. ה. פרי יגור:

 10 אוקי. ע. פרלה:

 11 אני רוצה רק תיקון להגיד לך.  ר כוכבא:ר א. ב”ד ד”עו

 12 בבקשה. ע. פרלה:

 13אני הרשימה שלי רשימה עצמאית בראשות בר כוכבא. אלא מה   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 14 את זה תמיד אנחנו עושים בפתק הצבעה, לא בהזדהות עצמה. היא? 

 15 א רלוונטי. בסדר, אני אומר השם ל ע. פרלה:

 16 , אבל רק שידעו את זה. הבנתי  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 17 אני אגיד לך יותר מזה, יש פה שתי רשימות שנתנו את אותן אותיות. ע. פרלה:

 18 לא, רציתי רק שאנשים ידעו.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 19 )מדברים ביחד(

 20 מה עם מגידש? לא שמעתי אותו. א. מעודה:

 21 .מתמודד למועצה ולראשות המועצהעתיד ביתנו.  האמרתי סיע מ. מגידש:

 22 )מדברים ביחד(

 23 הוא יכול, את יכולה לבקש מחיים שיוציא מכתב.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 24 הוא יכול להוציא מכתב אם הוא רוצה. ע. פרלה:

 25 עד שבוע הבא.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 26 

 27 בחירת ועדת בחירות

 28עם שלי. נציג, נתחיל רק שנייה. עכשיו בוא נלך לוועדת הבחירות.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו
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 1 רינה, תעודת זהות שלך. נציג ועדת הבחירות אצלנו זה רינה רונן. 

 2שנייה, אני צריך לרשום מחדש את הרשימה והכול, שיהיה מסודר.  ע. פרלה:

 3 אלדד, שם הרשימה.

 4הרשימה העצמאית בראשות אלדד בר כוכבא. תרשום כבר עכשיו   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 5 יה מחלוקת. בראשות אלדד בר כוכבא, שלא יה

 6 )מדברים ביחד(

 7 אלדד, האותיות. ע. פרלה:

 8 אותיות ף סופית.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 9 עכשיו אנחנו רושמים את ועדת הבחירות. ע. פרלה:

 10 נציגת ועדת הבחירות זה רינה רונן.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 11 טוב, את הפרטים שלך אני אעתיק אחר כך. תעודת זהות שלך? ע. פרלה:

 12 . 030486534 רונן:ר. 

 13 כתובת. גבירתי כתובת?רינה רונן.  ע. פרלה:

 14 פרדס חנה.  6נחשון  ר. רונן:

 15 ממלא מקום אליעזר ליבוביץ'.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 16 אליעזר ליבוביץ'? ע. פרלה:

 17 כן.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 18 כתובת ותעודת זהות. ע. פרלה:

 19 ובת? הדקלים?כתובת, איזה כת  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 20 כרכור.-פרדס חנה 61הדקלים   א. ליבוביץ':

 21 תעודת זהות.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 22 ?61 ע. פרלה:

 23 כן. מה תפקידי בכוח? א. ליבוביץ':

 24 אתה ממלא מקום בועדת בחירות. נציג שלי בוועדת הבחירות.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 25 עוד מישהו? ע. פרלה:

 26 ודת זהות שלו. תע  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 27 כן. ע. פרלה:

 28 לא צריך. מה, עשית ממלא מקום,  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו
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 1 כן, כן. ע. פרלה:

 2 עכשיו שהם יתנו.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 3 )מדברים ביחד(

 4 רבותי, יש פה שמוזמנים אנשים לאירועים, לא נעים.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 5 )מדברים ביחד(

 6קש להודיע פה משהו. רמי קורין זה סוכן ביטוח? אני רגע, אני מב ע. פרלה:

 7מבקש להודיע אם מישהו רוצה לרשום, לעשות עם זה משהו. הגב' פה 

 8ציינה שרמי קורין הוא ממלא מקום הנציג שלה בוועדת הבחירות. אני 

 9לא מכיר אותו באופן אישי, הוא חם של מישהי שעובדת איתי 

 10 בפרקליטות. מיידע אתכם.

 11 לא מפריע.   בר כוכבא:ר א. ”ד ד”עו

 12 שיהיה בהצלחה. תודה על הגילוי הנאות.  א. לב:

 13 )מדברים ביחד(

 14 בבקשה, עוד מישהו?  ע. פרלה:

 15 לוועדת בחירות? מה? ה. פרי יגור:

 16 עוד פעם שם הרשימה. ע. פרלה:

 17 בשבילנו בראשות הגר פרי יגור.  ה. פרי יגור:

 18 אותיות, ת' אמרת? ע. פרלה:

 19 ת'.  ה. פרי יגור:

 20 תעודת זהות. . פרלה:ע

 21 איפה אתה כותב את זה שזאת סיעת בת של מפלגת העבודה?  ה. פרי יגור:

 22 אם זה חשוב לך אני ארשום את זה פה. ע. פרלה:

 23 כן, זה חשוב לי.  ה. פרי יגור:

 24 תעודת זהות שלך?אז שנייה.  כן? ע. פרלה:

 25 תעודת זהות שלי?  ה. פרי יגור:

 26 כן. ע. פרלה:

 27 באה לידך. אני  ה. פרי יגור:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 תעודת זהות. ע. פרלה:

 2 . 031593072 ה. פרי יגור:

 3 נציג שלך בוועדת הבחירות. ע. פרלה:

 4 )מדברים ביחד(

 5 כן, בבקשה, נציג הבא בוועדת הבחירות.  ע. פרלה:

 6 אצלי היות ויש שניים,  י. קעטבי:

 7לי מה נלך אחד אחד, כשנגיע לרובריקה הבעייתית תאמר שנייה,  ע. פרלה:

 8 הבעיה. 

 9בליכוד בא כוח זה יואב קעטבי, כי יש שם שניים אותו בא כוח. אצל רון  י. קעטבי:

 10את יואב לירם אותו בא כוח ואצלי אותו בא כוח. אז בליכוד תעשה 

 11 קעטבי בא כוח. 

 12 עכשיו אנחנו,אנחנו את ההזדהות סיימנו.  ע. פרלה:

 13  אני רוצה לשנות משהו.  י. קעטבי:

 14 )מדברים ביחד(

 15 אבל אתה יכול לשנות גם אחר כך, יש לך את כל השבוע.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17בא כוח צריך להיות אותו בא כוח, הם הרי מגישים את אותה רשימה.  ע. פרלה:

 18 הבא כוח מגיש את הרשימה.

 19 אז הוא בא כוח של שניהם. א. מעודה:

 20 ר.נציג בוועדת הבחירות אמור להיות אח ע. פרלה:

 21 יואב, אז אתה בא כוח של שניהם, נו מה הבעיה? א. מעודה:

 22ברור. הבא כוח צריך להיות אותו בא כוח, נציג בוועדת הבחירות צריך  ע. פרלה:

 23 להיות אחר. עכשיו בוא, אתה זה הליכוד?

 24 כן. י. קעטבי:

 25שי  אז רשמנו כבר את הנציגים שלכם, אתם כתבתם במכתבאוקי.  ע. פרלה:

 26 ומתי.

 27 אלה חברי ועדה. י:י. קעטב

 28 כן, אנחנו עכשיו מדברים על הועדה. בא כוח הוא אותו בא כוח. ע. פרלה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2הטלפון שלי, מכיוון שיש פה כמה שממהרים ללכת ולא רוצים להצביע  ע. פרלה:

 3 לוועדת הבחירות,

 4 אז בוא תעשה את זה עכשיו, א. כאכון:

 5זה ה, סליחה, זו ההתנהגות שלכם. לא, אנחנו קודם קובעים מי הועד ע. פרלה:

 6 ייקח בדיוק עשר דקות. 

 7 לא משנה. אני יכול להגיד את השם של הבן אדם?  א. כאכון:

 8 שם של איזה בן אדם? ע. פרלה:

 9 להציע את מי שאני רוצה, א. כאכון:

 10 זה נראה לך רציני?  ע. פרלה:

 11 )מדברים ביחד(

 12 ו בוועדת בחירות? מישהו עוד רוצה להציע מי יהיה הנציג של ע. פרלה:

 13 אני יכול להגיד לך אצלי, א. אטיאס:

 14 תן לו את זה אחר כך בדף. עזוב. יעבירו לך ביום,  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 15 )מדברים ביחד(

 16 רבותי, ככה אי אפשר.  ע. פרלה:

 17 )מדברים ביחד(

 18 חברים, אי אפשר ככה, הוא לא יכול. א. אטיאס:

 19 ברצינות, ככה אתם זה, ע. פרלה:

 20 כן. רי יגור:ה. פ

 21 כן? ע. פרלה:

 22 ככה גם הישיבות,  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 23 .056156946 א. אטיאס:

 24 לא כולם. ח. בן צבי:

 25 עפ"י רוב.  ה. פרי יגור:

 26 ממלא מקום. א. אטיאס:

 27 רגע, השם שלו. ע. פרלה:

 28 יוני חכימי. א. אטיאס:
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 1 כתובת. ע. פרלה:

 2 פרדס חנה.  10הגדוד  א. אטיאס:

 3  מקום, תעודת זהות. ממלא  ע. פרלה:

 4 עזרא מנע. א. אטיאס:

 5 תעודת זהות. ע. פרלה:

 6 . 058650193תעודת זהות  א. אטיאס:

 7 שם שלו. ע. פרלה:

 8 עזרא מנע. עם ע'. א. אטיאס:

 9 כתובת. ע. פרלה:

 10 רח' הקלע. תיכף תקבל, א. אטיאס:

 11 לא משנה. פרדס חנה? ע. פרלה:

 12 כרכור. פרדס חנה כרכור.  א. אטיאס:

 13כן, עוד מישהו רוצה שיהיה לו נציג בוועדת הבחירות? אז בואו, אחד  ע. פרלה:

 14 אחד. שם הרשימה. 

 15 )מדברים ביחד(

 16 עוד מישהו רוצה נציג בוועדת בחירות? ע. פרלה:

 17אני העברתי לך מסמך מסודר שבו רשום הכול, מי הנציג של ועדת  א. לב:

 18, יןממלא מקום. הכול. רק תוודא שאתה מבבחירות, מי בא כוח, מי 

 19זה, תסתכל שזה בסדר, מובן לך, אם יש הכול בסדר, שאין שאלות. 

 20 שאלות. 

 21 הוא גר ביובלים? ע. פרלה:

 22כולם כמובן תושבי כן. יובלים זה פרדס חנה כרכור. זה שכונת יובלים.  א. לב:

 23 פרדס חנה כרכור, אף אחד לא יכול להיות גם ככה חיצוני.

 24 ממלא מקום? ע. פרלה:

 25יש לי שבוע ימים להעביר לך את הפרטים ו בהמשך. הפרטים ימסר א. לב:

 26 האלה. בסדר? 

 27 )מדברים ביחד(

 28 שם הרשימה. ע. פרלה:
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 1 זך גמלאים.  א. מעודה:

 2 תעודת זהות שלך בבקשה.  ע. פרלה:

 3 אבל אני כבר הזדהיתי, מה אתה צריך אותי? א. מעודה:

 4ות ואני לא כי עכשיו אנחנו רושמים מי יהיה הנציג שלך בוועדת הבחיר ע. פרלה:

 5 זוכר בעל פה את התעודת זהות שרשמתי בטבלה של ההזדהות. 

 6 למה אתה שואל שאלות?   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 7 סליחה, אני רוצה להבין. אתה רוצה את השם של מי שיהיה נציג, א. מעודה:

 8 לא, שלך.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 9 בוועדת בחירות? א. מעודה:

 10 ת מי הוא מייצג. אחרי שאני אדע א ע. פרלה:

 11 אז רשום לך שמה, א. מעודה:

 12 עכשיו אני רושם את טבלת ועדת הבחירות.  רשום לי טבלה אחרת. ע. פרלה:

 13 . 50673771 א. מעודה:

 14 שמך.  ע. פרלה:

 15  מה שנתנו בכתב זה תופס, לא צריך עוד פעם. י. קעטבי:

 16 נכון. ע. פרלה:

 17 נו, אז מה? בשביל מה לרשום פעמיים? י. קעטבי:

 18 לא, הוא עשה לו,  . מעודה:א

 19אני רשמתי את מה שאתם נתתם בכתב בשתי טבלאות שונות, טבלה  ע. פרלה:

 20 אחת זה ההזדהות, טבלה אחת זה ועדת הבחירות. 

 21 ההזדהות כולל, אלה שנתנו בכתב זה כולל ועדת בחירות. י. קעטבי:

 22 הנציג, תעודת הזהות שלו.נכון, אבל לא כולם נתנו בכתב.  ע. פרלה:

 23 קודם השם שלו, לא? . מעודה:א

 24 לא.  ע. פרלה:

 25 אני אתן לך תעודת זהות בלי שם? תסדר את המחשב שלך.  א. מעודה:

 26 נו יאללה, יאללה.  ר. רונן:

 27. אגב תעודת זהות תעשה את זה גם כן לממלא מקום בא 05651777 א. מעודה:

 28 כוח, לא נתתי לך תעודת זהות.
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 1 אוקי. שמו? ע. פרלה:

 2 גורש.  שלמה א. מעודה:

 3 כתובתו? ע. פרלה:

 4 פרדס חנה. 36רח' מצדה  א. מעודה:

 5 ממלא מקומו, תעודת זהות. ע. פרלה:

 6 רק שנייה.  א. מעודה:

 7 שם. ע. פרלה:

 8 . 040455958תעודת זהות מעודה נריה.  א. מעודה:

 9 כתובתו. ע. פרלה:

 10 פרדס חנה.  5 דריםרח' ה א. מעודה:

 11 ו?יש מישהו שלא אמר מי הנציג של ע. פרלה:

 12 )מדברים ביחד(

 13 יש עוד חבר מועצה שלא אמר מי הנציג שלו? ע. פרלה:

 14 )מדברים ביחד(

 15 טוב רבותי, הנושא הבא.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 16 אפשר להציע יו"ר?  ה. פרי יגור:

 17 תיכף בחירת ועדת בחירות ואז.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 

 20 בחירת יו"ר ועדת בחירות

 21 רי המועצה מתבקשים לבחור יו"ר לוועדת הבחירות. חב ע. פרלה:

 22 אוקי.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 23 נתחיל בסבב. מי שרוצה להעלות שם אז נעלה את השם.  ע. פרלה:

 24 אני מציע,  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 25 אני רוצה להעלות שם. ה. פרי יגור:

 26ת הבחירות את מר אלי יו"ר ועדלתיכף תעלי גם את. אני מציע   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 27 בבקשה.אטיאס. הצעה ראשונה. 

 28 אבל הוא חבר ועדת בחירות.  א. מעודה:
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 1 יו"ר.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 2 למה אתה לוקח לעצמך את הזכות כל הזמן להיות ראשון? ה. פרי יגור:

 3 לא, להגיד רק. עכשיו תגידי את.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 4 ועדת בחירות? רגע, הוא קודם חבר א. מעודה:

 5 זה צריך להיות מישהו מתוך הועדה. ע. פרלה:

 6 מתוך הועדה. הוא לא חבר ועדת בחירות. א. מעודה:

 7 מתוך הנציגים. ע. פרלה:

 8 חייב להיות חבר, מה  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 9 הועדה. א. מעודה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 סליחה, הוא כרגע חבר מועצה.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 12 כן, לא אמרתי שלא חבר מועצה.  ע. פרלה:

 13 )מדברים ביחד(

 14 בבקשה,בבקשה, מי את רוצה   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 15 אני רציתי להציע את אלי. ה. פרי יגור:

 16 )מדברים ביחד(

 17 יואב, יש לך מישהו אחר?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 18 .ןכן. ישראל וז י. קעטבי:

 19 . גם הוא יש לו ניסיון.ןוזיואב מציע את ישראל   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 20 שנייה. הגר גם הציעה את אלי, נכון?  ע. פרלה:

 21 כן. ה. פרי יגור:

 22 )מדברים ביחד(

 23 ואלי אטיאס. מי עוד? ןאז זה שתי הצעות ישראל וז  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 24 )מדברים ביחד(

 25 רבותי, מי רוצה להציע עוד?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 26 ?את מי אתה מציע ע. פרלה:

 27 .ןישראל וז י. קעטבי:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 מי עוד? בבקשה, הולכים להצבעה.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 2 רגע, כמה מועמדים יש? א. מעודה:

 3 שניים.   ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 4 אלי, מה הכתובת שלך? ובראן:’ד ג. ג”עו

 5 מי נגד?  ו"ר?תיכף, תיכף ימלאו. רבותי, מי בעד אלי אטיאס כי  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 6 אין נגד. א. מעודה:

 7 אז אין טעם להצביע על השני.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9 מי בעד ישראל וזן?  ע. פרלה:

 10 וזן.  ר:”א. מועלם, יו

 11 )מדברים ביחד(

 12 אז כולם בעד אטיאס? ע. פרלה:

 13 כן, כן. כן. ר. רונן:

 14 שאני אדע מה לרשום. ע. פרלה:

 15 כן.  ר. רונן:

 16 כן, בטח. ן צבי:ח. ב

 17 אני צריך מי שהצביע לאחרים, לא מי שהצביע לו.  ע. פרלה:

 18 רינה, אל תדברי בשמי. אני בעד ישראל וזן. זה הכול. י. קעטבי:

 19 אבל הוא לא בוועדת הבחירות בכלל.  ע. פרלה:

 20 ית. לאז תכניסו אותו במקום מרג י. קעטבי:

 21 בשביל מה? א. מעודה:

 22 ככה. י. קעטבי:

 23 חד()מדברים בי

 24 אבל כבר מישהו הציע אותו חבר ועדה. ה. פרי יגור:

 25 ישראל וזן? לא הציעו אותו. י. קעטבי:

 26 כאכון הציע אותו כחבר ועדה. ה. פרי יגור:

 27 תסתכל. רק רגע, ישראל וזן חבר ועדה? י. קעטבי:

 28 מי הנציגים שלו.כאכון לא אמר בכלל  ע. פרלה:
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 1 הוא אמר לצילה. ה. פרי יגור:

 2 אמר לצילה.  הוא י. קעטבי:

 3 כן?  ע. פרלה:

 4 הוא אמר אז הוא כן חבר ועדה. י. קעטבי:

 5 אז הוא כן חבר ועדה. ע. פרלה:

 6 אוקי. י. קעטבי:

 7 אז רגע, אז נרשום ישראל וזן, ע. פרלה:

 8 אתה לא מוחק את מרגלית.  י. קעטבי:

 9 הוא הציע את ישראל וזן? א. מעודה:

 10 כאכון. ה. פרי יגור:

 11 ת?טוב, עוד שאלו ע. פרלה:

 12 אתה רוצה תעודת זהות של וזן? י. קעטבי:

 13 תעודת זהות? כן. ע. פרלה:

 14 , 051 י. קעטבי:

 15 )מדברים ביחד(

 16עמית, אבי כאכון לא היה בטוח מה הוא מציע. הוא רק אמר ישראל  צ. כהן:

 17 וזן, אבל הוא לא ידע למה,

 18 יש לו זמן להעביר בכתב.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 19 א,אני ארשום ושהו ע. פרלה:

 20 .051303402תרשום  י. קעטבי:

 21 מה הכתובת? ע. פרלה:

 22 פרדס חנה. י. קעטבי:

 23 יש לך משהו יותר מדויק? ע. פרלה:

 24 )מדברים ביחד(

 25אוקי. שיהיה לנו בהצלחה. עכשיו אנחנו צריכים ועדת הבחירות לקבוע  ע. פרלה:

 26 ישיבה, 

 27 חברי ועדת הבחירות, כל חברי הועדה?  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 28 אני אצור קשר עם חברי ועדת הבחירות.  רלה:ע. פ
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 1 טוב. רבותי, יודיעו לכם.  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 2רגע, לפני שאתה ממשיך. חשוב מאוד שתשלח לנו את ההעתק שאנחנו  א. לב:

 3 נאשר את זה מפני,

 4 לפני שיוצא. ה. פרי יגור:

 5 לפני שזה יוצא, כי עם כל הדיון שהיה פה, א. לב:

 6 פרים, זה, מס ה. פרי יגור:

 7 ,סביר להניח שמשהו א. לב:

 8  מה לדאוג. ךיאמתו אתכם, אין ל  ר א. בר כוכבא:”ד ד”עו

 9 מי שיש לו ספק לגבי הרישום שלו ישלח לי בכתב.  ע. פרלה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 

 12 ישיבהסוף ה

 13 


