
 
 

  
  

  שלא מן המין 9/2018פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
  )8201 לאוגוסט 26תשע"ח ( אלול טו',  ראשוןביום  שהתקיימה

  
 : מלאכי לויגר, אריה סוד, ישראל ברמסון, גיא עשת, אליעזר רודריג, עה רויטל, משתתפים

  , סטס גרשיקוב, יוסי זרמוןישראל אזולאי
  

   מהל הבחירות  –מר אמון מחם חיים שחר, שולי שמעון, : וכחים
  

    :סדר יום

 הזדהות; –קביעת הרכב הסיעות במועצה היוצאת  .1
 ציגי הסיעות וממלאי מקומם; –בחירת ועדת בחירות  .2
 בחירת יו"ר ועדת בחירות;  .3

  
  הזדהות –קביעת הרכב הסיעות במועצה היוצאת  :1סע' 

  

  סיעת "כולו"
  028658557ת.ז      . לויגר מלאכי       1 הזדהו:

  015758667ת.ז       . סוד אריה           2  
  

  028658557ת.ז     לויגר מלאכי - בא כח הסיעה
  015758667ת.ז             סוד אריה –ממלא מקום 

  

  אמה"סיעת "קריה 
  059718544ת.ז        . ברמסון ישראל    1: הזדהו

  054703400ת.ז        . עשת גיא2    
  054509427ת.ז        . אזולאי ישראל   3    
  022424774ת.ז        . רויטל עה4    
  

  054509427ת.ז     אזולאי ישראל – בא כח הסיעה
   34432815ת.ז             קליין יאיר – ממלא מקום

  

  סיעת "עתיד הקריה"
  306285545ת.ז    . גרשיקוב סטיסלב   1  :הזדהו

  022110613ת.ז          . זארמון יוסף2    
  

  040635336ת.ז      שוקרון שלומי  – בא כח הסיעה
  327121844ת.ז      סיגסוג בימין  – ממלא מקום

  

  סיעת "קריה מאוחדת"
  040637282אליעזר       ת.ז  . רודריג1  :הזדהה

  
  040637282רודריג אליעזר  ת.ז  - בא כח הסיעה
  203019476ת.ז      פורת ישראל  – ממלא מקום

  
  
  
  
  



 
 

 ציגי הסיעות וממלאי מקומם –רות בחירת ועדת בחי :2סע' 
  

  "קריה אמה"  סיעת
 ציג –אזולאי ישראל  .1

  ממלא מקום –קליין יאיר 

 ציג -ברמסון ישראל  .2
  ממלא מקום –ורסו גבריאל 

 ציגה –רויטל עה  .3
  ממלאת מקום –כהן קרן 

 ציג –עשת גיא  .4
  ממלא מקום –גרבלי אליהו שמעון 

  
  

  "כולו" סיעת
 ציג –סוד אריה  .1

  ממלא מקום –סעדיה ישורון 

 ציג –מזרחי ברק  .2
  ממלא מקום –בן שי תאל 

  

  "עתיד הקריה" סיעת
 ציגה –בסטיקר אריאלה  ג'קובס .1

  ממלא מקום –בסטיקר שאור 

 ציגה –עזרא שירה  .2
  ממלאת מקום –לאוה זולוטקו 

  

  "קריה מאוחדת" סיעת
 ציג –רודריג אליעזר  .1

  ממלא מקום –פורת ישראל 
  

  בחירת יו"ר ועדת בחירות :3סע' 
  

אזולאי כיו"ר הועדה משום שהוא ציג ברמסון: מציע את ממלא מקום ראש המועצה וממלא מקומו מר ישראל 
  הסיעה הגדולה ביותר וזקן החברים.

  מלאכי: מציע את אריה סוד.
  רודריג: מציע את עצמי.
  סטס:  מציע את עצמי

  
  הצבעות:

  (ברמסון, אזולאי, גיא, עה) 4 –הצעת ברמסון:  בעד 
  (מלאכי, אריה)  2 –הצעת מלאכי:  בעד 
  (אליעזר)  1 –הצעת אליעזר: בעד 
  (סטס, יוסי) 2הצעת סטס:    בעד 

  
  הצעת ברמסון התקבלה

  
   כיו"ר וועדת בחירות אזולאיהוחלט לבחור את מר ישראל 

  
  

  שולי שמעוןמלאכי לויגר                                                                                                                       
  מזכיר המועצה             ראש המועצה                                                                                                        


