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 אב, תשע"גב"ח י 
 2013יולי, ב 25 
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 2013ביולי  24, מתאריך 06/13מס'  מליאהישיבת 
 
 
 
 

עו"ד, אהרוני סמדר, ד"ר רינה ארז,  -יו"ר, שאול רומנו  -יוסי שבו  :נוכחים

עמוס,  יגאנה אורן, יגודה לירן, ירושלמי נאור, לוגסיזילברמן ציפי, 

 טלי. -מזרחי שמואל, נוי יהודית, שי אביעד, שחר רובין, חייט אבירז

 

 אליהו לוי.  :חסרים

 

           תומר תדהר, צחי ברוורמן, ד"ר ענת ליבוביץ, אדר' קיריל קוזיול,  :מוזמנים

                 יחיאל גליל, יוסי סגרון, יהודה, -רו"ח, שמעון גור, אורית בן-גידי טביב

-דייגו כהן, עו"ד יצחק ברוש, עו"ד שולמית מנדלמן כהןירון לוי, 

, רו"ח, מיכל רוטוול, נורית כהן-יועמ"ש, דרור מרגלית, שלמה אליהו

 .ציונה-מנהלת הבחירות נס-אורלי צרפתי

 

 בתיה חן. :רשמה

 

   

 :על סדר היום

 

 הזדהות הסיעות.  -בחירות למועצת העיר ולראשות העיר  .40
 . וחברי וועדה ממלא מקומו ,מינוי בא כח הסיעה -וועדת בחירות  .41
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 : הזדהות הסיעות -בחירות למועצת העיר ולראשות העיר  .40
 

אני פותח את הישיבה. יש לנו עוד הרבה עבודה בטרם הבחירות, יש  :היו"ר

לנו את פתיחת שנת הלימודים. נציגת משרד הפנים, גב' אורלי 

 צרפתי, תסביר לנו את ההליך ונתחיל. 

 

ערב טוב לכולם. קוראים לי אורלי צרפתי ואני במקור נציגת המשרד  :אורלי צרפתי

לביטחון פנים. אני בחיי היומיום שלי מנהלת מחוז מרכז במשרד 

לביטחון פנים באגף לירייה ומנכ"ל משרד הפנים מינה אותי לשמש 

כמנהל הבחירות של עיריית נס ציונה. לפני שנתחיל בישיבת 

צה לומר לכם מה אומרת ישיבת ההזדהות. הזדהות ההזדהות, אני רו

, 18.8-לחוק הבחירות, היא חייבת להיות עד ה 25נעשית לפי סעיף 

זוהי בעצם פעילות המגדירה השתייכות של כל חבר מועצה לסיעה 

ונוקב בשם הסיעה. ההזדהות היא חופשי, חבר מועצה אינו חייב 

תאמרו כאן, לא  להזדהות עם סיעה מהבחירות הקודמות. האות, אם

 יהיה לזה חשיבות בהמשך, זה חסר משמעות כרגע. 

עדת הבחירות תהיה ולהזדהות הסיעות חשיבות רבה, בגלל שו 

מורכבת מהזדהותכם כרגע. ב"כ הסיעה שיזדהה, יוכל להגיש בבוא 

מועמדים וחתימות ללא ערבון, יש לזה חשיבות בחוק המימון  תהע

צה שלא יכול להזדהות בישיבה ולכן זה המקום להזדהות. חבר מוע

ה לא יאוחר צזו, יכול להגיש לנו בכתב לי, לראש הרשות וחברי המוע

 ב'.  25יום לפני מועד הבחירות, בהתאם לחוק  66-מ

יום לפני מועד  40הסופית תהיה  הרשימהלגבי פנקס הבוחרים,  

ימסר לסיעה בכנסת, ברשות ולכל נציג י, והקובץ 12.9הבחירות,

שצירף את חתימות בוחריו. את הטופס ניתן יהיה להוריד במשרד 

 הפנים. 
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 אני אקריא את השמות ואותו חבר יגיד את תעודת הזהות שלו ולאיזו סיעה הוא 

 מתחבר. 

 . טלסיעת נס ציונה נטו אותיות  -  42187021 ת"ז  - ויוסי שב

 . טלנס ציונה נטו אותיות  -  053488979 זת" - שאול רומנו

 . טלסיעת נס ציונה נטו אותיות  -  054320833  ת"ז -  שמואל מזרחי

 . טלסיעת נס ציונה נטו אותיות  -  052150778  ת"ז -  ציפי זילברמן

 . טלנס ציונה נטו אותיות  -  043145267  ת"ז  - אביעד שי 

  .טלנס ציונה נטו אותיות  -  57293946  ת"ז - נאור ירושלמי 

 .טלנס ציונה נטו אותיות  -  51678688  ת"ז - רינה ארז 

 . אמתמפלגת העבודה   -  54683776  ת"ז -  עמוס לוגסי

 . טלנס ציונה נטו אותיות   -  31882624  ת"ז  -אבירז -טטלי חיי

 . טלנס ציונה נטו אותיות   -  03833779  ת"ז  - יהודית נוי 

 סיעת ש"ס. - 058070673ת"ז   - אליהו לוי 
 . המכתב הובא לידיעתכם) הזדהה בכתב(    
 

  .נצלמען התושבים אותיות   -  57144628  ת"ז  - סמדר אהרוני 

  .רקסיעת לב אותיות   -  02559436  ת"ז  - שחר רובין 

  .רקסיעת לב אותיות    -  049027451  ת"ז  - לירן יגודה 

 .רקסיעת לב אותיות    -  040290678  ת"ז  -  אורן יגאנה
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  :מינוי בא כח הסיעה וממלא מקומו -וועדת בחירות  .41
 

 :באי כוח הסיעות :צרפתי אורלי

 ב"כ הסיעה וממלא מקום שאול רומנו.  -  יוסי שבו  

  21632757בא כח הסיעה חן לוגסי  -  עמוס לוגסי

 30466825הסיעה הנרי לוגסי  מ"מ בא כח                   

 ב"כ הסיעה ואין ממלא מקום.  - סמדר אהרוני  

 ב"כ הסיעה ואורן יגאנה ממלא מקום.  -  שחר רובין  

 ב"כ הסיעה וממלא מקומו עופר עוזי. -  אליהו לוי  

 

 וועדת הבחירות

 

 לצייןעדת הבחירות משקפת את כל הנציגים פה, אז כל אחד צריך וו :עמיקםנגר -לוי

, בהתאם למספר הנציגים מקומוועדה וממלא ומועמד שיהיה חבר ב

 יודעים.  שאתםוהועדה היא זאת שתנהל את הבחירות כפי 

דבר נוסף, מבקשים לאשר את עמי הרמן כיו"ר ועדת הבחירות  

 המרכזית, הוא היה גם בקדנציה הקודמת. מי בעד?

 

 פה אחד.  : בעד

 

ואת נציגי  עדת הבחירותוהרמן ליו"ר ומאשרים פה אחד את מר עמי  : החלטה

 .הסיעות בוועדת הבחירות, כפי שמעבירה כל סיעה

 

  

 
 ננעלה ! הישיבה

 

 

_______________________         _____________________ 
 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם

 


	עמיקם לוי-נגר, מנכ"ל העירייה  יוסי שבו-יו"ר, ראש העיר

