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  .העיריות'  לפק211י סעיף "בכפוף לאישור עפ,   750,000₪                   בסכום של 
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  . בתנאי נוהלי התמיכה     

  . 800,000₪ותמיכה בסך  ₪ 400,000      ליתן בטוחה בסך  
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  . הזדהות והודעת כל סיעה על בא כוחה וממלא מקומו–קביעת סיעות המועצה היוצאת : 1עיף ס
  

  ם אלימלך רשמהימר' חברי המועצה הכריזו על הזדהותם ומנהלת הבחירות גב              
  . הזדהות– סיעות המועצה ח על קביעת"              הדו

  
  .  לפרוטוקול  זה3' ח מצורף כנספח מס"             עותק הדו

  
  

        
  בחירת ועדת בחירות  :2סעיף 

           
  : הצבעה              

  
  ,קנדינוב.מ, בורוכוביץ.ו, סהלו.ש, אפריימוב.י, דהרי.א -)  פה אחד  (17: בעד               
  ,עמר.י, מנייב.ב, סניצר.י, גאשה.ר, ל'אברג.ח, רביבו.                                  ג                

  .ואזנה.אביסדריס וא.נ, זוהר.מ, ביטון.ע, פרטוש.ח, שפירא.                                                  ש
  12739/' החלטה מס            

  
  : ירות כמפורטמועצת העירייה מאשרת הרכב ועדת הבח  

  מס
  סד

שנת   שם פרטי  שם משפחה  ז"מס ת
  לידה

  השתייכות סיעתית  המען

  ספיר  עסיס  032513806  .1
  

 בראשות –תדמית   12מבוא גבעון   1985
  אבירם דהרי

  שולמית  סהלו  014737084  .2
  

 בראשות –תדמית   24/6השופטים   1976
  אבירם דהרי

  עמי  ביטון  06850848  .3
  

אתרי המקרא   1959
25  

התאחדות הספרדים 
ס ואגודת "העולמית ש

  .ישראל 
  יעקב  אפריימוב  30656973  .4

  
  קריית גת  ביתנו  14עין ירקעם   1954

  רחמים  גאשה  013692025  .5
  

  בני חסון  157גת ' שד  1962

  גדי  רביבו  258116143  .6
  

   דרך חדשהדודו בן לולו  18גאון הירדן   1970

  ויקטור  בורוכוביץ  304061385  .7
  

  קריית גת  ביתנו  17/27ל "צה' שד  1954

  מיכאל  קנדינוב  307105726  .8
  

  קריית גת  ביתנו  7האלמוגים   1966

  יבגני  סניצר  311808547  .9
  

  קריית גת  ביתנו  98/32גת ' שד  1963



 

 

                  
  
  .סיעות יעבירו למזכיר העירייה שמות ממלאי מקום לחברי הועדהבאי כוח ה   
  
  
  

                 
  

  דהרי אבירם                                    אליאס ישראל    
   ראש העיר                                      מזכיר   העירייה   
  מרכז ישיבות המועצה 

התאחדות הספרדים   1עוזיהו   1970  יאיר  עמר  027844091  .10
ס ואגודת "העולמית ש

  .ישראל 
  שמואל  פיראש  032074809  .11

  
התאחדות הספרדים   8/19מבוא שניר   1975

ס ואגודת "העולמית ש
  .ישראל 

  ניסים  אביסדריס  027207588  .12
  

תנועת די בראשות דוד   3רובע הבנים   1974
  יוסוביץ

  אתי  ואזנה  069998441  .13
  

  בני חסון  27ל "צה' שד  1963

  פרטוש  067903922  .14
  

פה מרצ יחד בתנו  20הר הרדון   1954  חיים
  בראשות חיים פרטוש

  זוהר  040099848  .15
  

, כוח חזק למועצה  141אדוריים   1976  מיקי
  סיעת בת של הליכוד

  מנייב  306571423  .16
  

רחבת הר   1956  בוריס
  1/1הזיתים 

תנועת הצעירים 
  בראשות אמיר מכלוף

17.  058204000  
  

  מלכי ישראל  1963  חיים  ל'אברג
180/64  

  רשימת התחדשות


