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  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�  
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר       
  עצהר המוחב �  מר שאול דולב      
   חבר המועצה�    מר אריה הכט        
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב    
  ר המועצהחב �  מר יוס" ניס�      
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
  חבר המועצה   �   מר נפתלי אדר   :חסרי�  
   חבר המועצה�    מר יוס" אליעז      

  
   יוע% משפטי�    ו� קור�ד דור"עו   :נוכחי�  
   מנהל הבחירות�  �מר שלומי סולט      
  מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      
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         הזדהות הסיעות הזדהות הסיעות הזדהות הסיעות הזדהות הסיעות––––    1111לסעי" לסעי" לסעי" לסעי" 
        

מנע וחשש שבשל כ* י, ניתוח בעי�אתמול  חבר המועצה מר אליעז עבר �   אלי לוי
  למנהל   בחתימת ידוי חוק הפי% מכתב"עפ.   ממנו להגיע לישיבה    
  . המכתב מונח לפניכ�. הזדהותואודות, לחברי המועצה ואלי,   הבחירות    

  
הוא מר שלומי סולט� הנוכח  , י משרד הפני�"  מנהל הבחירות שמונה ע    
  . רשות הדיבור נתונה לו.  כא�    

  
 את ובסעי" ראשו� כל אחד יציגי סדר היו� "אנו נדו� עפ ערב טוב לכול� �  שלומי סולט�

  ר הסיעות "מספר תעודת זהות ע� איזו סיעה הוא מזדהה ויו, עצמו      
  .  יאמרו ג� את שמות בא כח הסיעות    
        

  הסיעהראש כ הסיעה ויושב "באני ג� " לב"אותיות סיעת לב מזדהה ע�  �  אליהו לוי
  . מזדהה ע� סיעת לב, סיעת לב �  אריה הכט

  ר "ויוכ הסיעה "באני ג� " ע"אותיות " עוצמה" מזדהה ע� ,סיעת לב �   יעקב שנחה
  .  הסיעה    
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  . מזדהה ע� סיעת לב,סיעת דגשכ "ובר "יו �  לורה לבנה
  . מזדהה ע� סיעת עוצמה,חבר סיעת דגש �  שאול דולב

  
   להבי�סיעת  מזדהה ע� ,להבי� שלנוסיעת כ "ובר "יו �  יוס" ניס�

  .הסיעהויושב ראש כ "בג� אני " שי"  שלנו אותיות 
  . מזדהה ומתמזג ע� סיעת לב,צלצלסיעת ר "יו � אופיר אליהוא 

  
  אליה " להבי� שלנו"הוא נשאר בסיעה ,  מאחר ואדר נפתלי לא הגיע�   אלי לוי
  .  הוא שיי*    
ג רשימת תנופה במועצה  נצי, כפי שעולה ממכתבו,   השופט יוס" אליעז    
  .ומזדהה עתה ע� סיעת לב      

  
  ר ועדהר ועדהר ועדהר ועדה""""בחירת ועדת בחירות ויובחירת ועדת בחירות ויובחירת ועדת בחירות ויובחירת ועדת בחירות ויו � 2222לסעי" לסעי" לסעי" לסעי" 

  
 הבחירות וכל חבר מועצה  מציע שכל מליאת המועצה תשמש כועדת �   אלי לוי
' מ כולל מס" לעדנה רשימות מגיעומציע שעד מחר י. מ קבוע"חייב מ      
  .זהות      

  
מליאת המועצה תשמש מליאת המועצה תשמש מליאת המועצה תשמש מליאת המועצה תשמש צעתו של מר אלי לוי כי צעתו של מר אלי לוי כי צעתו של מר אלי לוי כי צעתו של מר אלי לוי כי ההההצה צה צה צה פה אחד אישרה המועפה אחד אישרה המועפה אחד אישרה המועפה אחד אישרה המוע    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....ועדת הבחירותועדת הבחירותועדת הבחירותועדת הבחירות
  

  .ר ועדת הבחירות" מציע את חבר המועצה יוס" אליעז ליו�   אלי לוי
  
  

        ר ועדת ר ועדת ר ועדת ר ועדת """" אישרה המועצה הצעתו של מר אלי לוי את מר יוס" אליעז ליו אישרה המועצה הצעתו של מר אלי לוי את מר יוס" אליעז ליו אישרה המועצה הצעתו של מר אלי לוי את מר יוס" אליעז ליו אישרה המועצה הצעתו של מר אלי לוי את מר יוס" אליעז ליו פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        ....הבחירותהבחירותהבחירותהבחירות            

  
�    3333לסעי" לסעי" לסעי" לסעי" ���        ....מינוי פקיד בחירותמינוי פקיד בחירותמינוי פקיד בחירותמינוי פקיד בחירות    

  
  

  האחרונות עליזה חזוט שמשה כפקידת הבחירותערכות הבחירות במ �   אלי לוי
  .  ואני מציע אותה ג� הפע�    

  
         אישרה המועצה את הצעתו של מר אלי לוי בדבר מינויה של עליזה  אישרה המועצה את הצעתו של מר אלי לוי בדבר מינויה של עליזה  אישרה המועצה את הצעתו של מר אלי לוי בדבר מינויה של עליזה  אישרה המועצה את הצעתו של מר אלי לוי בדבר מינויה של עליזה  פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....חזוט לפקיד הבחירות של המועצהחזוט לפקיד הבחירות של המועצהחזוט לפקיד הבחירות של המועצהחזוט לפקיד הבחירות של המועצה                
  
  

  .הישיבה ננעלה
  

להל� ובהדרכת היוע% המשפטי  .מר אדר נפתלי, חבר המועצההישיבה הגיע לאחר נעילת 
  : הזדהות הסיעות– 1תוספת לסעי" 

  
  .מזדהה ע� להבי� שלנו, מרשימת להבי� שלנו 057374407זהות '  מס�  י אדר לנפת
  
  
  
  

 עדנה זטלאוי: רשמה


