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  11.1310.הזדהות הסיעות  מתאריך  –פרוטוקול מליאה 

  

  :משתתפים 
  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב

  סגן ראש העירייה, מר משה קווס
  סגן ראש העיר, מר חיים מזרחי

  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי
  חבר מועצה, מר אלי מצליח
  חבר מועצה , מר משה אדרי

  חבר מועצה, מר מתי רוז
  חבר מועצה, וייסמר יצחק 

  חברת מועצה, מרים שימן' גב
  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו
  חבר מועצה, מר מקסים אוקנין

  חבר מועצה, מר אורון קליימן
  חבר מועצה, מר בני בן שושן

  חבר מועצה , מר דודי אוחנונה
  חבר מועצה, מר דודו שי

  
  
  

  :נוכחים 
  ש"יועמ, חיים שימן ד "עו
   בקר העירייה מ, ח שי אהרונוף"רו

  בערד מנהל הבחירות –מר דן איש שלום 
  

  מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר' גב: רשמה פרוטוקול 
  
  
  
  

  :על סדר היום
  

 הזדהות הסיעות •
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  19:10מועד תחילת הישיבה    

מנהל הבחירות  –מי שינהל את הישיבה הוא מר דן איש שלום  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
. מ של בא כח"מי בא כח ומימ עם איזו סיעה הוא מזדהה כריזיצטרך להמהחברים חד כל א, בערד

  .לסדר אין משמעות

שם משפחה , זהות' מס, סידורי בסיעה היוצאת' מס: הזיהוי אמור להיות כדלקמן –דן איש שלום 
  .שם פרטי ואם יש לכם בא כח או ממלא מקום גם את פרטיו

' מס  תעודת זהות  סיעה  שם
  בסיעה

מ בא "ז מ.ת  מ בא כח"מ    כח בא
  כח

טלי 
  פלוסקוב

דוד  307608158  טלי פלוסקוב  1  307608158  ערד חזקה
  גודובסקי

309156354  

חיים 
  מזרחי

דוד  307608158  טלי פלוסקוב  2  54521356  ערד חזקה
  גודובסקי

309156354 

אליהו 
  מצליח

דוד  307608158  טלי פלוסקוב  3  69783603  ערד חזקה
 גודובסקי

309156354 

בוריס 
  סנדלרסקי 

דוד  307608158  טלי פלוסקוב  4  305828246  ערד חזקה
  גודובסקי

309156354  

 דוד 307608158 פלוסקוב טלי 5 023504152 ערד חזקה רוז מתי

 גודובסקי

309156354 

דתית חזית  - י "ח  יצחק וייס
  ערד

     023894843  אברהם כהן  1  54922752

חי  משה
  קווס

ת דתיחזית  –י "ח
  ערד

     023894843  אברהם כהן  2  059270413

אורון 
  קליימן

  006666846  דב גבזון  063164362  מרים שימן  1  028112431  מפלגת העבודה

מרים 
  שימן 

 006666846 גבזון דב  028112431 אורון קליימן   2  063164362  מפלגת העבודה

שלמה 
  מונסונגו

      063065239  וקנין פנחס  1  012149738  מאמינים בערד

 דוד
 אוחנונה

 056789373 קינדל עופר 059074161 אוחנונה דוד 1 059074161 לערד עשייה

  056789373  קינדל עופר  059074161  דודי אוחנונה  2  006414270  עשייה לערד  דוד שי

בני בן 
  שושן 

    אין  056642606  בני בן שושן   1  056642606  נאמני ערד

משה 
  אדרי

      067942201  אדרי משה  1  067942201   הליכוד

מקסים 
  אוקנין

עתיד חדש לערד 
ד "עו בראשות

   ניסן בן חמו

ד ניסן בן "עו  1  022233456

 חמו

פלורי   025683079

 שטרלינג

078849544 

  !בהצלחה לכולם, הישיבה ננעלה 
  
  

            
  דן איש שלום

  ר הוועדה"מ יו"מנהל הבחירות בערד ומ
  :העתק

 חברי מועצת העיר


