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 .18/8/2013שלא מן המניין מיום ראשון  59פרוטוקול מועצת העיר מס' 
 

 ראש העיר - מר אלי ברונשטיין משתתפים:
 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  
 ראש העיר ןסג - מר יהושע אמסלם  
 חברת  מועצה - יקר זגורי גב' מירי בן  
 חבר מועצה - מר אלכס גוכשטיין  
 חבר מועצה -  מר שמעון מלכה  
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצה - מר אברהם באשטקר  
 חבר מועצה -  מר יחיאל צרוייה  
 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  
 חבר מועצה -  מר בני ביטון  
 חבר מועצה -  מר אלי סיגרון  

 
 

 2013מנהל הבחירות לעיריית דימונה  -  מר דב גלברט  נוכחים:
 מזכיר –ר.מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  
 יועץ המשפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  



 סדר היום
 
 היוצאת )'הזדהות'(קביעת סיעות המועצה .1

 באי כוח חבר מועצה סיעה
 שם משפחה שם פרטי תעודת זהות  שם משפחה שם פרטי תעודת זהות מס' בסיעה שם מס'

 הבית היהודי 1
 טב -

 

 מלכה שמעון 026885178 ב"כ לוי אלברט 016522765 *1
 לוי אלברט 016522765 מ"מ

    ב"כ מלכה שמעון  026885178 2
    מ"מ

    ב"כ טלקר עופר 022754683 3
    מ"מ

    ב"כ באשטקאר אברהם  16506438 4
    מ"מ

 דימונה ביתנו 2
 ל-

 קירשנבאום פאינה 0 16599326 ב"כ ברונשטיין אליה 014650030 1
 ברונשטיין אליה 014650030 מ"מ

    ב"כ וקנין מרינט  063037378 2
    מ"מ

    ב"כ גוכשטיין אלכס 306416470 3
    מ"מ

 חמד יעקב 053348652 ב"כ צרויה יחיאל 023859761 1 ש"ס 3
 צרויה יחיאל  023859761 מ"מ

    ב"כ פרץ יוסי 033013939 2
    מ"מ

 -עבודה 4
 אמת

 אוחנה דוד 0 26913012 ב"כ פרץ ניסים 068067933 1
 יצחק סברול  022359236 מ"מ

 צעירי דימונה 5
 צד-

 אמסלם יהושע 027020866 ב"כ אמסלם יהושע 027020866 1
 בצלאל יהודה  039182068 מ"מ

 הליכוד 6
 מחל

 לוין יריב 024098394 ב"כ ביטון בנימין  0 56080096 1
 ביטון בנימין  0 56080096 מ"מ

 סיגרון אלי 02493966 ב"כ סיגרון אלי 024939366 1 נ -תנופה לדימונה 7
 בן לולו אדיר 039191739 מ"מ

 חמו ניסים 0 55858484 ב"כ חמו ניסים 0 55858484 1 יד -קירוב לבבות –חב"ד  8
 אאוואט ליעד 201591351 מ"מ

 אבו אלמלם מיכל 028465235 ב"כ זגורי בן יקר מירי 028831238 1 דימונה אחרת 9
 זגורי בן יקר מירי 028831238 מ"מ

 



 בחירת ועדת בחירות.2
 

שם  שם  משפחה מס' זהות תפקיד מס'
 פרטי

שנת 
 לידה

 השתייכות סיעתית המען

 הבית היהודי דימונה 245/28 המעפילים ד"מ 1951 שמעון מלכה 026885178 יו"ר 1

 ל-דימונה ביתנו דימונה 14הפסגה  1956 אלי ברונשטיין 014650030 חבר 2

 ל-ביתנו דימונה דימונה 27/2אבן גבירול  1957 יוסי אוטמזגין  054955455 ממלא מקומו 

 ל-ביתנו דימונה דימונה 14הרימון  1950 מרינט וקנין 063037378 חבר 3

 ל-ביתנו דימונה דימונה 40ישעיה  1957 ארמונד לנקרי 067555429 ממלא מקומו 

 צד-צעירי דימונה  דימונה 52חגי  1952 יהושע אמסלם 027020866 חבר 4

 צד-צעירי דימונה  דימונה 23הרמה  1983 יהודה בצלאל 039182068 ממלא מקומו 
 

 דימונה אחרת דימונה 25אשחר  1972 מירי זגורי בן יקר 028831238 חבר 5
 

 דימונה אחרת דימונה 4דוגית  1971 מיכל אלמלם אבו 028465235 ממלא מקומו 

6 
 

 ל-ביתנו דימונה דימונה 1007/38שכ' הנצחון  1948 אלכס גוכשטיין 306416470 חבר

 
 

 ל-ביתנו דימונה ניצחון  ב דימונה 1007/38 1981 פבל פרנקל 306416561 ממלא מקומו

 חבר 7
 

 ש"ס דימונה 23פסגה  1968 יחיאל צרוייה 023859761

 ש"ס דימונה 4079/3חטיבת הנגב  1970 רותי מלכה  24545741 ממלא מקומו 

 ש"ס דימונה 1019/10רחבת האצ"ל  1976 יוסי פרץ 033013939 חבר 8

 ש"ס דימונה 1059/9טיילת הספורט  1984 עזרא חמד 039781414 ממלא מקומו 

 הבית היהודי דימונה 15רחבת הפלמ"ח  1955 אלברט לוי 016522765 חבר 9

 הבית היהודי דימונה 31/6יהודה הלוי  1981 נתנאל לוי  046223228 ממלא מקומו 

 הבית היהודי דימונה 33אשחר  1967 עופר טלקר 022754683 חבר 10

בר  אבסקר 06957211 ממלא מקומו 
 יוחאי

 הבית היהודי דימונה 89שיזף  1963

 הבית היהודי דימונה 54סחלבן החורש  1970 אברהם באשטקאר 016506438 חבר 11

 הבית היהודי דימונה 14דפנה  1975 ארמון באשטקאר 037502267 ממלא מקומו 

 קרוב לבבות-חבד דימונה 22הרימון  1959 ניסים חמו 055858484 חבר 12

 לבבות קרוב-חבד דימונה 47/25השיטה  1989 ליעד אאואט 201591351 ממלא מקומו 



 תנופה לדימונה דימונה 6פרג  1970 אלי סיגרון 024939366 חבר 13

 לדימונה תנופה דימונה 19רחבת האשלג  1983 אדיר בן לולו 039191739 ממלא מקומו 

 אמת-עבודה דימונה 27בושמת  1952 דוד אוחנה 026913012 חבר 14

 אמת-עבודה דימנה 21/2שיקמה  1966 יצחק סברול  022359236 ממלא מקומו 

 מחל-ליכוד דימונה 25/1דוגית  1969 אריאל ללוש 024543233 חבר 15

 מחל-ליכוד דימונה 14ציפורן  1962 אילנה אזולאי  068511237 ממלא מקומו 

 

 
 מר אלי ברונשטיין: מי בעד הרכב ועדת הבחירות

 
 פה אחד –בעד 

 
 מאשרים הרכב ועדת בחירות : 293 החלטה מס

 
 בחירת יו"ר ועדת הבחירות. .1

 
 מועמדותו של מר שמעון מלכה לתפקידהנני מתכבד להציג את  מר אלי ברונשטיין:

 
 יש מועמדים נוספים? יו"ר ועדת הבחירות .   

 
 מי בעד מר שמעון מלכה לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות. מר אלי ברונשטיין:

 
 12 –בעד 
 1 –נגד 

 1 –נמנע 
 

 : מר שמעון מלכה נבחר לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות.294מס  החלטה
 
 

 
________________      ____________________ 

 קליין שוקי       אלי ברונשטיין
 ר. מנהל כללי       ראש העיר

 מזכיר העיר        


