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 ועדת הבחירות

 הארגון היציג  -ארגון נפגעי פעולות איבה
 הרב יצחק לוי  -הוועדהיו"ר 

29.4.2021 
 "ז/אייר/תשפ"אי

 
 לוועד ארגון נפגעי פעולות איבה בחירותלספירת הקולות 

 יג במדינת ישראלהארגון היצ
 

 :נכחו
 הבחירות ועדת יו"ר – לוי יצחק הרב

 הבחירות ועדת חבר - מן'קרייצ איליה
 הבחירות ועדת חברת - אנסקי'ברדצ פינה

 הארגון יועמ"ש משרד במשרד מתמחה - אגרונוב אניטה
 הארגון מבקר - כהן יואל רו"ח
 נפ"א ארגון הבחירות וועדת מרכזת - אשכנזי הילה עו"ד
 הבחירות פרויקטור - שמיר יובל

 
 :סופרי הקולות

 
 חן אלמוג
 דנה זקס
 נדב וייס
 לי אלמן

 רפאלה שמיר
 אביה מרמור

 
  אניטה אגרונוב הפרוטוקול: רושמת

 
 :פותח את ישיבת ספירת הקולות יו"ר ועדת הבחירות, הרב לוי

 
 מתחילים בהליך הבחירות – 12:13

 
ניה סופרת ש, קבוצה 0-1000קבוצה אחת סופרת מעטפות ממוספרות בין  –מחלקים את המעטפות לפי הקבוצות  – 12:16

 . 2000-3000, קבוצה שלישית סופרת מעטפות ממוספרות בין 1000-2000מעטפות ממוספרות בין 
  

 המעטפות חולקו לקבוצות ונספרות לפי קבוצה. כל – 12:20
 

 ב ספירת המעטפות, סופרים בשנית על מנת לוודא. נכנסים לשל – 12:25
 

 מעטפות, כאשר מעטפה ירוקה אחת בצד ולא נכללת בספירה.  391נספרו  – 12:31
  

 תחילים לעבור על המעטפות, ללא פתיחתם, ומסמנים בהתאם את שמות הבוחרים לפי ספר הבוחרים. מ – 12:33
 

המעטפה ולכן נשלחה להם מעטפה  תרי ארגון אשר טענו כי לא קיבלו אבם חישנ -האם יש מעטפות כפולותבוחנים  – 13:02
 מעטפות לספירה, מעטפה ירוקה אחת בצד ולא נכללת בספירה כעת.  391על כן סך הכל  . לא נמצאו כפילויות חדשה.
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 הפסקה

 
רוקה בתוך המעטפה הרב לוי מציג כיצד לספור את המעטפות, ולוקח לדוגמה מעטפה אחת, צריכה להיות מעטפה י 13:12

הלבנה, במעטפה הירוקה צריך להיות פתק הצבעה, עושים ערימה של הפתקים לפי הקבוצות. אם יש פתק הצבעה ללא 
 לרב לוי. מעטפה ירוקה, מקבלים, אם המעטפה הירוקה ריקה, מודיעים 

 יש מעטפות שנמצא בהם גם תמונות/מכתבים, כל עוד יש פתק הצבעה מקבלים. 
 

 אה מעטפה בלי פתק הצבעה.נמצ – 13:29
 

 סיימו לסדר את הפתקים. – 13:37
 

בפתק ניתן שיסומן עד חמישה, אחד אלמנה, אחד נכה, אחד שכול, ועוד שניים מה שרוצים. אם יש פחות  הרב לוי:
 .  אסור יותר משלוש באותו סקטור.הפתק פסולמחמישה, זה בסדר, אם יש יותר מחמישה, 

  
 וברים על הפתקים לראות אם יש פתקים פסולים )מקושקשים או ריקים(. ע – 13:40

 
נמצאו ארבעה פתקים פסולים )בשלושה סומנו שישה מועמדים, ובאחד סומן חמישה נכים( ושני פתקים ריקים.  – 13:45

 הפתקים הפסולים הוכנסו למעטפה נפרדת. 
 

 את הנבחר, ומסמנים בטבלה מסודרת את ספירת הקולות. , מקריאים בקול על כלל הפתקיםהסופרים עוברים 
 

 הפסקת אוכל. – 14:20
 

 לות בכל טבלה.  מסכמים את ספירת הקו – 14:40
 

מתחילים לסכום את הקולות, כאשר מבקר הארגון יואל, היועצת המשפטית של הארגון הילה, וחברי ועדת  – 14:45
 הבחירות פינה ואיליה סוכמים בנפרד ומשווים. 

 
 ספירת הקולות:

 
 אלמנות:

 קולות 130 –חצב איה 
 קולות 278 –קמחי שרה 

 
 נכים:

 קולות 190 –דור אריק 
 קולות 123 –יפרח יעקב 

 קולות 105 -לוי ישי 
 קולות 184 –ניסים יצחק 
 קולות 173 –פרמינגר רות 

 קולות 146 -ריחני דודו  
 

 שכולים:
 קולות 102 –לבנגרונד רפאל 

 קולות 319 –אייבי מוזס 
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15:00 
 
 

 הוועד הנבחר:על  י מכריזיו"ר ועדת הבחירות הרב יצחק לו
 
 

 גב' שרה קמחי נציג/ת סקטור אלמנים/אלמנות:
 מר אריה דור  נציג/ת סקטור נכים/ות:

 מר מוזס אייבי  נציג/ת סקטור שכולים/ות:
 מר יצחק ניסים חבר/ת ועד:
 גב' רותי פרמינגר חבר/ת ועד:

 
נפרסם באתר הארגון רשימה של הזוכים, נפרסם מודעה במשרדי ארגון ונפרסם ברשתות החברתיות. הוחלט כי הרב לוי: 

 המעטפה הירוקה אינה נספרת, כיוון שהפרשי הקולות הינם גדולים. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 הרב לוי יצחק 

 יו"ר ועדת הבחירות
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