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 הועדה לבדיקת נתוני ההצבעה סיכום עבודת 
 

 מועד ב' 2019בחירות 
 

 ישיבות 3הועדה קיימה 

במטה המפלגה  ,23/9/19 כ"ג אלול תשע"ט, נערכה בתאריךהראשונה ישיבה ה .1

 .בראש העין

בביתה של חברת הכנסת  ,3/10/19 ד' תשרי תש"פ, בתאריךה נערכה יהישיבה השני .2

 לשעבר עידית סילמן.

  -השתתפו בישיבות 

אשר פאהן, עדי קובי דילמוני, אפרת גנטק, דמן, י, אריה פרעידית סילמן, ניר אורבך

 .ואריה מייזליס פז גליקמן אביני,

יו"ר , בהשתתפות 6/11/19, "פתשח' חשוון  בתאריךערכה נהישיבה השלישית  .3

 בלשכתו במשרד החינוך.  הרב רפי פרץ,המפלגה ושר החינוך, 

 

 

 , עדי אביני.מטה הבחירותבוצעה סקירה מקיפה של מנהל  ותבמהלך הישיב

 

הינה שיטה כך ששיטת הממריצים קיימת תמימות דעים בקרב חברי הועדה, בנוגע ל .1

בעלת פוטנציאל רב. אין ספק שאפשרות המדידה שהשיטה מעניקה, נותנת וטובה 

 כלים לפיקוח ובקרה והפקת לקחים מדויקת להתייעלות בהמשך. 

עם זאת מוסכם כי במערכת בחירות זו, בה הופעלה השיטה לראשונה, ההתרכזות 

באשכולות וקלפיות חמות לא הייתה אפקטיבית כפי שצופה. לקראת מערכת 

הבאה, ייבדקו חלופות נוספות, יעילות יותר, מעבר לשיטת האשכולות הבחירות 

 החמים.

מוסכם כי מידת הצלחת שיטת ההמרצה מותנית במידת הקשר האישי בין הממריץ 

 לרשימת המומרצים.

חברי הועדה שמכהנים כנציגים מוניציפאליים ברשויות המקומיות הצביעו על פער  .2

לבין  2018בבחירות המוניציפאליות  גדול בין הרשימות שהם סיפקו למפלגה

 מועד ב'. 2019הרשימות שהוצגו בתוכנה בבחירות 

קיימת תמימות דעים בקרב חברי הועדה, בנוגע לכך שיש להניע תהליך איסוף  .3

, כנסתרשימות של בתי  -רשימות ויצירת פוטנציאל הצבעה מקיף כבר כעת. לדוגמא 

תמימות דעים בקרב חברי הועדה, על כך קיימת  קהילות, מגזרים וקבוצות ייעודיות

שחייב להתבצע כבר כעת מהלך של טיוב נתוני ההתקשרות והפרטים בפוטנציאל 

 .איסוף הרשימות וטיוב הנתונים יתבצעו באמצעות אופיר טואיל -הבוחרים
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מועד א', על ידי נותני השירות  2019יודגש כי נגרמו נזקים למאגר במערכת הבחירות 

 של השותפים.

 -הועלתה הצעה על ידי חברי הועדה לשקול שיטת המרצה משולבת של מודל ביניים .4

 .מוקד טלפוני לכלל הפוטנציאל -

 .בחלוקה לערים וקהילות םימוקד ממריצים לאנשים ספציפי -

ולא את המערכת לשימוש הנציגים המוניציפאליים בשוטף  שמישהועלתה הצעה לה .5

מועד הבחירות הבאות. המטרה היא שהנציגים יעשו שימוש במערכת בסמיכות ל

שהם מכירים את המערכת כמי וכך הם יגיעו למערכת הבחירות באופן יומיו

 ותכונותיה באופן מלא. 

 כמו כן המטרה היא שהנציגים המוניציפאליים יבנו לעצמם מאגר תומכים מקומי,

 -הבחירות המוניציפאליות הקרובהשיעמוד לשימושם כבר במערכת  ב ועדכני,ימטוי

באחריות שי  - את המערכתשמחזיקה תתבצענה הדרכות מסודרות מול החברה 

 .נתן

 

, תמונת מצב ופילוח של נתוני ההצבעה בבחירות, תוך לחברי הועדההוצגה  ותבמהלך הישיב

 י., על ידי אשר פאהן וקובי דילמונהשוואה למערכות בחירות קודמות ובדיקת זליגת הקולות

מספר הבז"בים ב תחשבכמו כן הועדה דנה בפוטנציאל הבלתי ממומש של כל עיר ועיר, בה

 ובהשוואה למערכות בחירות קודמות.הכללי 

 

הוחלט לבצע ניתוח קלפיות מקומיות לכל רשות ורשות, על מנת להציג תמונת מצב  .1

 מדויקת ורחבה כמה שניתן של פילוח שכונות ואזורי הצבעה בערים הגדולות.

מהו אחוז ירידת/ עליית  -על בסיס הניתוח ייכתב דו"ח מפורט לכל רשות ורשות  .2

הקולות, מהם העוגנים באותה עיר, לאן זלגו הקולות, מידת היכולת להרחבת מעגלי 

 3ההצבעה באותה רשות, ומהו הפוטנציאל הכללי של אותה עיר כפי שעולה מניתוח 

 .המוניציפאליות, ותוצאות הבחירות מערכות הבחירות האחרונות

מליצה לוועדה המוניציפאלית של המפלגה, לבחון בכל רשות ורשות את ההועדה  .3

תוכניות העבודה, ואת אחוזי ההצבעה תוך בחינת מידת יכולת העבודה של המטה 

 המרכזי מול הנציג המקומי, וכן הסקת מסקנות לביצוע. 

ון השומרון או בוצעה בדיקה לדפוסי ההצבעה באיזורים גיאוגרפיים שונים כג .4

הועדה המליצה ליו"ר המפלגה  הפריפריה הדרומית, והתקבלה תמונת מצב מקיפה.

 לתת דגש על העולה מתמונת המצב במערכת הבחירות הבאה.

רשויות, כאשר הרשות המקומית בעלת מספר  140פילוח נתוני הבחירות בוצע על  .5

 .מצביעים 300 -המצביעים הקטן ביותר שנבדקה הינה אזור עם כ 

הודגש מאד חשיבות הקשר בין ההנהגה המקומית ובין ההנהגה הארצית. הנציגים  .6

 המקומיים מועצמים באמצעות נציגות חזקה של המפלגה בכנסת ובממשלה.
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בחלקו השני של הפרוטוקול תוקם כבר כעת ועדה שתחל בהכנת  1-4סוכם כי ביחס לסעיפים 

המוניציפאליות הבאות ותעבוד מול הועדה המערכת המוניציפאלית לקראת הבחירות 

 .יעקב סולרשל המפלגה בראשותו של  המוניציפאלית

 איציק, שי בלומנטל, מנקין יעקבויהיו בה חברים  אשר פאהןבראש הועדה יעמוד חברינו 

שיבחר/תבחר על ידי פורום  לנציג/ה צעיר/הישמר מקום .דעי, אילנה דרור וחגית משה

 הצעירים

 

 .תורחב ותחל בעבודת מטה לקראת הבחירות הארציות הקרובותועדת הבדיקה 

 

 

 רשם: קובי דילמוני

 לנוכחים וליו"ר המפלגה -תפוצה: בשלב ראשון

  לכלל חברי המרכז והמתפקדים -בשלב שני             


