עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 8/2018-14
מיום 26.8.2018
______________________________________________________________________________

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין ( ישיבת הזדהות) שהתקיימה
ביום ראשון  ,ט"ו באלול תשע"ח
( 26אוגוסט  ) 2018בבית ווקר
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל  -ראש העיר ,יו"ר
אברהם אילוז -מ"מ ראש העיר
הרב מיכאל דרעי  -סגן ראש העיר
גבי אברמשווילי  -משנה לראש העיר
רונן מושייב  -סגן ראש העיר
רפאל קורייב  -חבר מועצה
הרב איתן דהאן  -חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא -חבר מועצה
עו"ד ראיס אבו סייף  -חבר מועצה
עאמר אבו גאנם  -חבר מועצה
יאיר דידי  -חבר מועצה
שמעון שלוש -חבר מועצה
ניסים פנחסוב – חבר מועצה

חסרים ה"ה:
בנימין בנימין -חבר מועצה
יואל לביא -חבר מועצה
עו"ד מוטי יצחקי  -חבר מועצה
ענבל רדה -חברת מועצה
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עיריית רמלה
ישיבת המועצה מן המניין מס' 7/2018-14
מיום 26.8.2018
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

על סדר היום:
 .1ישיבת הזדהות
שם
הסיעה
ליכוד
(מחל)

רמלה
שלנו

ב"כ הסיעה

מ"מ ב"כ
הסיעה

שם חבר המועצה
היוצא

מספר תעודת
זהות

מיכאל וידל

059600437

מיכאל וידל

אבי ברדה

אברהם אילוז

054309588

מיכאל וידל

אבי ברדה

ענבל רדה

015954134

מיכאל וידל

אבי ברדה

בנימין בנימין

013126925

מיכאל וידל

אבי ברדה

גבריאל אברמשווילי

014227961

יואל לביא

005368006

עדי שטרנברג

יאיר דידי

יאיר דידי

056453632

עדי שטרנברג

יאיר דידי

שמעון שלוש

054319900

עדי שטרנברג

יאיר דידי

נאמני
התורה

מיכאל דרעי

051530509

מיכאל דרעי

דרעי אברהם

עולמ"י
(ים)

ניסים פנחסוב

016413403

דז'ורייב
אברהם

יסקוב זינה

רפאל קורייב

309365724

דז'ורייב
אברהם

יסקוב זינה

מוסא סאבא

029782661

מוסא סאבא

דימטרי שהין

קדמה
ושיוויון
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ב"כ הסיעה

מ"מ ב"כ הסיעה

שם חבר המועצה
היוצא

שם הסיעה

מספר תעודת
זהות

אחדות למען רמלה עאמר אבו גאנם

027577089

עאמר אבו גאנם

נאיף אבו סויס

אלתר'ייר

ראיס אבו -סייף

024793010

נאפז ואחידי

עדנאן ג'רושי

דור חדש

רונן מושייב

311656268

רונן מושייב

שלמה ברוך

הבית היהודי

יצחק מרדכי

557323253

הראל שוהם

גלית חלפון

ש"ס

איתן דהאן

022408983

דניאל אוחיון

איתן דהאן

( מצ"ב דוחות קביעת סיעות המועצה היוצאת  -משרד הפנים )
נספח 1

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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