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 ראש המועצה   – אבי הררי   משתתפים:

 חברה  –זיו קמיני                  

 סגנית ראש המועצה   – יפה עובדיה                  

 חברה  –עו"ד אנינה דינר                   

 חבר   – דודו עמר                  

 חבר  –יוסי אלבז                  

 חברה   – גל אבינועם -מי                  

 סגנית ראש המועצה    – שני - לימור גיל                 

 משנה לראש המועצה   –ערן אליאס                  

 

 

 חבר   – : עוז כהן נעדרים

 סגן ראש המועצה    –דרור ריבובסקי              

 

 מנהל הבחירות    –: אבירם אברמוביץ נוכחים

 יועמ"ש    –עו"ד קרן קדמי            

 גזבר המועצה    –אשר שמע            
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 כח הסיעה וממלא מקומו -פרטי בא שמות חברי המועצה היוצאת לפי סיעות  הסיעה 
אותיות   הכינוי 

 זיהוי 
מס"ד 
 בסיעה

מספר 
 זהות 

שם 
 המשפחה

השם 
 הפרטי 

שם  מספר זהות  מ"מ ב"כ 
 המשפחה

השם 
 הפרטי 

בא כח הסיעה   רהםאב הררי  50413780  לי יותר  
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי" 

 רהםאב הררי  50413780 

בא כח הסיעה   דודו  עמר 62582754  לי יותר  
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 דודו  עמר 62582754 

בא כח הסיעה   זיו  קמיני  22683676  לי יותר  
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 זיו  קמיני  22683676 

המושבה   
 שלנו

בא כח הסיעה   ערן אליאס  24513319  א
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 ערן אליאס  24513319 

המושבה   
 שלנו

בא כח הסיעה   יוסי  אלבז  56814676  א
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 יוסי  אלבז  56814676 

המושבה   
 שלנו

בא כח הסיעה   אנינה  דינר  58859299  א
הררי  אברהם 

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 אנינה  דינר  58859299 

המושבה   
 שלנו

בא כח הסיעה   יפה  עובדיה  55046783  א
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 יפה  עובדיה  55046783 

בא כח הסיעה   מיגל אבינועם  31716012  פה הצעירים  
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 גל-מי אבינועם  31716012 

בא כח הסיעה   לימור   שני -גיל 28613412  פה הצעירים  
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 לימור   שני -גיל 28613412 

 

 

חברי המועצה דרור ריבובסקי ועוז כהן נעדרו מהישיבה ומסרו בכתב הודעה למנהל  

 הזדהותם.  הבחירות על 

 

 

 כח הסיעה וממלא מקומו  -פרטי בא שמות חברי המועצה היוצאת לפי סיעות  הסיעה 
אותיות   הכינוי 

 זיהוי 
מס"ד 
 בסיעה

מספר 
 זהות 

שם 
 המשפחה

השם 
 הפרטי 

שם  מספר זהות  מ"מ ב"כ 
 המשפחה

השם 
 הפרטי 

בא כח הסיעה   דרור  ריבובסקי  22791586  לי יותר  
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי" 

 דרור  ריבובסקי  22791586 

בא כח הסיעה   עוז כהן 25022526  לי יותר  
אברהם הררי  

מזדהה עם  
 סיעת "לי"

 עוז כהן 25022526 
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 הצעת החלטה:  

 

א. כל חברי המועצה היוצאת יהיו חברים בוועדת הבחירות. עו"ד יול ברדוש יצטרף לוועדה 

 במקומו שלחבר המועצה עוז כהן.  

 

 ב. עו"ד יול ברדוש ימונה ליו"ר ועדת הבחירות.  

 

 ג. דרור ריבובסקי ימונה למ"מ בא כח הסיעה 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

   

 אבי הררי                                                            אלי גטר                     

 ראש המועצה                                                 מזכיר המועצה                 


