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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

ט"ו באלול תשס"ח
 15בספטמבר 2008
מז369 - 9 /

ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' )54 ( 03/08
הזדהות הסיעות

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – ד' באלול תשס"ח  ,04/09/08 -בשעה 19:05
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,שמעון קשתי ,יואב קעטבי ,אלי אטיאס,
עמנואל מצליח ,נחמיה מנצור ,כוכי גדרון,
עמוס כחלון ,עמוס הירשברג,
אלדד בר כוכבא.
דוד פרץ,
נעדרים בתחילת הישיבה :ישראל וזאן,
מ ש ת ת פ י ם  :חגי בירן – מנכ"ל,

יוסי זריהן,

שמרית אור,

אור לביא.

אלי תמיר – מנהל הבחירות.

חיים געש :פותח את הישיבה ומציג את מנהל הבחירות.
אלי תמיר:

מקריא הודעות רלוונטיות לנושא הבחירות.
מציג לו"ז להגשת חומר למנהל הבחירות.
בנושא מימון יש לפנות לטל' .09-7660616

ישראל וזאן מצטרף 19:10 -

חיים געש:

1

מבקש מחברי המועצה להזדהות.
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PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

א .בר כוכבא :ת.ז – 056660335 .הרשימה העצמאית למען פרדס-חנה – כרכור.
כנוי ואות  -פחכ.
שמעון קשתי :ת.ז – 50135631 .סיעת "נתיב" אותיות  -פז.
ב"כ  -עמוס הירשברג  -ת.ז.050335637 .
מ"מ  -שמעון קשתי  -ת.ז.50135631 .
ע .הירשברג :הירשברג אייל עמוס יוסף ת.ז.

.050335637

ישראל וזאן :וזאן ישראל ישראל שמעון ת.ז.051303402 .
מפלגת העבודה אותיות אמת.
ב"כ – יצחק וקנין (ת.ז .תועבר בהמשך).
מ"מ – אוסוביצקי ישראל ת.ז.010894731 .
מ .עמנואל:

מצליח עמנואל ת.ז.017489899 .
עתיד ,אות ל'.
ב "כ -
מ"מ – סיגלוב יפים ת.ז.011197621 .

דוד פרץ:

פרץ דוד ת.ז.27024348 .
מפלגת ש"ס ,אותיות שס.
ב"כ  -עמר שלמה ת.ז.023993728 .
מ"מ  -עמר רויטל ת.ז.25200783 .

נחמיה מנצור:נחמיה מנצור ת.ז.56050941 .
מפד"ל ,אות ב'.
ב"כ  -זכריה ספיר ת.ז.030376818 .
ת.ז.057414674 .
מ"מ  -אבנר נגר
עמוס כחלון :עמוס כחלון ת.ז.056772924 .
תלם ,אות ת'.
ב"כ  -ברצ'יק מאיר ת.ז.056003783 .
מ"מ  -עמוס כחלון ת.ז.
כוכי גדרון :כוכבה (כוכי) גדרון ת.ז.053955795 .
תלם ,אות ת'.
אלי אטיאס :אליהו אטיאס ת.ז.051826857 .
תלם ,אות ת'.
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יואב קעטבי :יואב קעטבי ת.ז.02598720 .
הליכוד ,אותיות מחל.
ב"כ  -קנדל מיכאל סרג'יו ת.ז.043608991 .
מ"מ  -יואב קעטבי.
חיים געש:

חיים דוד געש ת.ז.050337856 .
תלם ,אות ת'.

יוסי זריהן מצטרף 19:25 -

יוסי זריהן :יוסף זריהם ת.ז.54919816 .
נתיב ,אותיות פז.
חיים געש :אור לביא ושמרית אור אינם נמצאים .הפקידו מכתבי הזדהות
(מחלק לחברי המועצה).
חיים געש :הסעיף הבא – בחירת יו"ר ועדת הבחירות ו –  2ממלאי מקום.
מ .עמנואל:

מבקש הפסקה של  5דקות.

ה פ ס ק ה 19:44 - 19:26 -

אלי תמיר:

נבחר קודם ועדת בחירות ואח"כ יו"ר .רק  13חברי המועצה הנוכחים
יוכלו לבחור.

א .בר-כוכבא :הרשימה העצמאית למען פרדס-חנה – כרכור .
חבר – שלמה גורש ת.ז ,50651777 .נייד .050 – 7767706 -
כתובת  -גוש חלב  349פרדס-חנה – כרכור.
מ"מ  -בן דוד משה (פרטיו נמסרו לעיל) ,טל' .04 – 6377201 -
כתובת  -נווה אשר ,הבוטנים  16פרדס-חנה-כרכור.
(מעביר יפוי-כח  +תצהיר).
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שמעון קשתי :נתיב.
חבר  -מגורי דורון ת.ז ,058466855 .נייד .052 – 2668605 -
כתובת – רחוב שלומציון פרדס-חנה-כרכור,
מ"מ  -שמעון קשתי ,נייד .054 – 6274441 -
כתובת – רחוב דרור  35פרדס-חנה – כרכור.
מ"מ  -יוסף זריהן ,נייד .050 – 5210423 -
כתובת  -רחוב פדויים  272פרדס-חנה – כרכור.
אלי תמיר:

מבקש להעביר אלי רשימה מלאה ומפורטת וגם לראש המועצה.

ישראל וזאן :העבודה – אמת.
רחוב שבי ציון  113פרדס-חנה – כרכור ,נייד .054 – 2443505 -
מ .עמנואל:

עתיד – סיגלוב יפים – פרטים נמסרו לעיל.
כתובת – סמטת ברקן  8א' פרדס0חנה – כרכור ,נייד .054 – 2191049 -

דוד פרץ:

ש"ס  -עמר שלמה – פרטים נמסרו לעיל.
כתובת – רחוב חן פרדס-חנה – כרכור ,נייד .050 -6992323 -

נחמיה מנצור :מפד"ל – זכריה ספיר – פרטים נמסרו לעיל.
כתובת – תל צבי צפוני פרדס-חנה – כרכור ,נייד .050 – 7249508 -
יואב קעטבי :הליכוד – רחל גונן  -ת.ז.026711192 .
כתובת – שלדג  31פרדס-חנה – כרכור ,נייד .050 – 6261809 -
חיים געש :תלם
הרצל שושן
אליהו אטיאס
נתנאל קסטן
עמוס בן צבי
פרטים מלאים ימסרו בהמשך.
חיים געש :כעת ניגש לבחירת יו"ר לועדת הבחירות מתוך הרשימה של חברי ועדת הבחירות
ו –  2ממלאי מקום.
א .בר-כוכבא :אני מציע את ישראל וזאן.
חיים געש :אני מציע את הרצל שושן.
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הצבעה – ישראל וזאן  -בעד 7
הרצל שושן  -בעד 6
החלטה – ישראל וזאן נבחר כיו"ר ועדת הבחירות

חיים געש :ממלאי מקום.

הצבעה – שמעון קשתי  -בעד 8
יפים סיגלוב  -בעד 9
החלטה – הנ"ל ממלאי מקום ליו "ר ועדת הבחירות

אלי תמיר:

הטלפון הנייד שלי .050 – 6240702 -

חיים געש :הישיבה נעולה .19:51 -

__________________
חגי בירן
מנכ"ל  /מזכיר המועצה

__ _________________
חיים געש
ראש המועצה

ח.ב  /א.מ
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