לשכת מנכ"ל
י"ב אלול תשע"ג
 81אוגוסט 3182

פרוטוקול /102/10
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין ,להזדהות הסיעות ובחירת ועדת הבחירות ,שהתקיימה ביום
רביעי ,ח' באלול תשע"ג 41.8.41 ,בשעה  40:11בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי
מר איתן גינזבורג
גב' מלי פולישוק בלוך
מר אילן כהן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מייש אייזיקסון
מר מיכאל רייזמן
מר משה הרשקוביץ
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה (הגיע ב)40:11 -
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר בני ברמה
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד
מר אורן פז
מר משה שחרור

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית
מנהל הבחירות רעננה
סגן מנהל הבחירות רעננה

נעדרו:
מר יואל עזרזר
מר אריה פרידמן
גב' דרורה כהן

סגן ומ"מ ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
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על סדר היום:
 .4הזדהות הסיעות היוצאות של המועצה ("הזדהות סיעות") כמתחייב עפ"י סעיף  51לחוק
הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה 4091-והצגת בא-כח הסיעה.
 .5בחירת חברי ועדת הבחירות ,ממלאי המקום ויו"ר ועדת הבחירות עפ"י סעיף  51לחוק
הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה.4091-
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ראש העיר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר להזדהות הסיעות היוצאות ממועצת העיר .אני מקדם
בברכה את מר אורן פז ,מנהל הבחירות לרעננה ואת סגנו ,משה שחרור ,אשר ינהלו את מערכת
הבחירות ברעננה מטעם משרד הפנים .אני מבקש להודות מראש לפרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל
וקיימות ולדינה עמית ,מנהלת יחידת הפרוייקטים ,על ניהול מערכת הבחירות מטעם העירייה
ולצדן אבי רחף ואנשי אגף הלוגיסטיקה ,אנשי אגף המיחשוב וכל מי שמעורב במערכת מורכבת זו.
אני מבקש לברך את כולנו לקראת מערכת הבחירות הבאות עלינו ולאחל הצלחה לכולם.
טרם שנפתח את הדיון בנושאים שעל סדר היום ,האם יש הערות לפרוטוקול? תודה רבה.
אם כן ,אבקש ממר אורן פז ,מנהל הבחירות לרעננה ,לפתוח.
מר אורן פז
מנהל הבחירות לרעננה ברך בערב טוב את חברי מועצת העיר .אמר שהוא מקווה שתהליך
הבחירות ברעננה יהיה מוצלח ותקין ויחד עם גורמי המינהלה של עיריית רעננה ייעשה הכל שאכן
כך יהיה.
מר אורן פז מסר סקירה ובמסגרתה הסביר את תפקידו של מנהל הבחירות והיפנה לדיני הבחירות
הרלבנטיים ,פרש בפני חברי המועצה את ההיערכות העירונית ,שהתחילה כבר לפני כחודשיים ואת
המהלכים שנעשו מול העירייה וביניהם ,למשל ,הקמת דף ייעודי לנושא הבחירות המקומיות
באתר האינטרנט העירוני לטובת המועמדים וכלל בעלי זכות ההצבעה ברעננה .כן פרט את
השלבים של מערכת הבחירות ,כולל לוחות הזמנים ,החל מישיבת ההזדהות ובחירת וועדת
הבחירות ,הנערכות הערב ועד יום הבחירות ,כמפורט בהודעה מס ,4 .שתפורסם בעיתונות
המקומית בסוף שבוע זה ,נמצאת באתר האינטרנט העירוני וגם חולקה עכשיו בישיבה לכל חבר
מועצה.
מנהל הבחירות פרט את מהותו וחשיבותו של תהליך ההזדהות של חברי מועצת העיר .ההזדהות
הינה חופשית ואיננה חובה .כל חבר מועצה רשאי להזדהות כהבנתו בשם סיעה ולציין שם ומס.
תעודת זהות של בא כוח הסיעה ומ"מ בא כוח הסיעה.
רעיון ההזדהות הוא להקפיא תמונת מצב של מועצת העיר היום והיא איננה משקפת בהכרח את
המצב שהיה במועצה בחמש השנים האחרונות ,מאז הבחירות האחרונות.
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מר פז הדגיש כי המבחן להזדהות הוא בא כוח הסיעה .כלומר ,אם שני חברי מועצה או יותר
מציגים אותו בא כוח ,המשמעות היא שהם אותה סיעה .ולהיפך ,אם מספר חברי מועצה ,שהיו
באותה סיעה עד הערב ,מציגים באי כוח שונים ,הרי שמרגע זה הם מובחנים כסיעות נפרדות.
מנהל הבחירות עידכן את חברי המועצה כי עד כה ,שני חברי מועצה הגישו הזדהות בכתב.
הראשון ,מר יואל עזרזר ,אשר הודיע כי הוא מזדהה עם סיעת "דרכי נועם" .בא-כוח הסיעה הוא
מר מרוין מייש אייזיקסון ומ"מ בא-הכוח הוא הרב סטיוארט וייס .השנייה ,גב' דרורה כהן ,אשר
הודיעה כי היא מזדהה עם סיעת "הבית היהודי" .בא-כוח הסיעה הוא מר חיים גולדמן ומ"מ בא-
הכוח היא היא עצמה ,גב' דרורה כהן.
מר אריה פרידמן טרם הזדהה מכיוון שלא יוכל להגיע לישיבה .יחד עם זאת ,שלח הודעה בכתב
במייל לפיה יבצע את ההזדהות בכתב עד ה ,48.8.41 -כפי שמאפשר החוק ואף יודיע אז על בא-
כוח הסיעה ומ"מ בא-כח הסיעה.
מנהל הבחירות הקריא את המייל ששלח אליו מר אריה פרידמן ,כדלקמן:
אל :אורן פז
מנהל הבחירות
רעננה

לצערי אעדר היום

מישיבת המועצה .אעביר אליך את הזדהותי הסיעתית ואת

שמות נציגי הסיעה בועדת הבחירות עד יום ( 81.1ראשון),
אני מצהיר בזאת על הסכמתי כי המועצה תבחר את ועדת הבחירות והיו"ר שלה
בהעדרותי בישיבת המועצה של היום  .8..1כאמור אעביר אליך את שמות נציגי ביום
ראשון.

בברכה
אריה פרידמן
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מנהל הבחירות הסביר כי משמעות הודעתו של מר אריה פרידמן היא ,שככל שתרצה מועצת העיר
לבחור הערב את וועדת הבחירות ואת יושב הראש שלה ,הוא מסכים לכך והיעדרותו לא תהווה
מכשול לכך.
אם כך ,הציע מר פז להתחיל במהלך ההזדהות.
ראש העיר
בבקשה.
מר אילן כהן
אני אילן כהן ,ת.ז 18818418 .מסיעת הליכוד שסימנה מחל .בא-כוח הסיעה הוא אני .מ"מ בא-כוח
הסיעה הוא אמנון כהן ,ת.ז. 11891518 .
גב' מלי פולישוק-בלוך
אני מלי פולישוק-בלוך ,ת.ז 14851119 .שם הסיעה שאיתה אני מזדהה הוא "החילונים בדרך
אחרת בראשות מלי פולישוק" .בא-כוח הסיעה היא שוש מוסקונה ,ת.ז .110495111 .מ"מ בא-כוח
הסיעה הוא יעקב צור ,ת.ז.11991511 .
גב' סימה פרי
טרם ההזדהות ,אני מבקשת לומר שזה מעמד מאד מרגש עבורי ורוצה להפנות מספר מילים לדן
ברוך .לפני כחודשיים דיברנו ואמרתי לך שלא אתמודד בסיעה "למען התושבים" .לקחתי לי פסק
זמן כדי לחשוב על המשך דרכי .התייעצתי עם מיקי והבנות ובסופו של דבר החלטתי להצטרף
לזאב בילסקי ולסייע לו להיבחר לראשות העירייה.
מאז ומתמיד ,דן ,אני מכבדת אותך כאיש ציבור ולכן רציתי להודות לך על חמש השנים שבהן
צעדנו יחד לאורך תקופה מדהימה .אני בטוחה שנמשיך בשיתוף הפעולה ומאחלת לך הרבה
בריאות והצלחה כי אתה איש ציבור מדהים .את המנדט קיבלתי מהרשימה שלך וכמי שהיושר
הוא נר לרגליי ,אין לי כוונה להעבירו לאף אחד ואני מפקידה אותו בידיך ומזדהה עם הסיעה
"למען התושבים" .בא-כוח הסיעה הוא דוד חסון ,ת.ז .111511018 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא עומר
מנוס ,ת.ז.55151501 .
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מר דן ברוך
אני דן ברוך ,ת.ז ,111811811 .יו"ר הרשימה "למען התושבים" שסימנה לה .בא-כוח הסיעה הוא
דוד חסון ,ת.ז .111511018 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא עומר מנוס ,ת.ז.55151501 .
מר מייש אייזיקסון
אני מרוין מייש אייזקסון ,ת.ז 148415151 .מזדהה עם סיעת "דרכי נועם" .בא-כוח הסיעה הוא
אני .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא הרב סטיוארט וייס ,ת.ז.141501118 .
גב' רונית וינטראוב
אני רונית וינטראוב ,יו"ר סיעת "מרצ רעננה" .אני מאד גאה להיות במעמד זה זו הפעם השלישית
לאורך דרך ציבורית יפה ותוך דבקות בעקרונות ,שלא ויתרה על הדרך גם כשלא היה קל .אני גאה
לסיים כך את הקדנציה ומאחלת לסיעה שלי ולאחרים בחירות טובות ונקיות.
מס .ת.ז .שלי הוא  110114189ואני מזדהה עם סיעת "מרצ רעננה" .בא-כוח הסיעה היא עדית
דיאמנט ,ת.ז . 111109181 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא שי אבן ,ת.ז. 191051591 .
גב' דבי סלוצקי
אני דבי סלוצקי ,ת.ז 141881118 .מזדהה עם סיעת "מרצ רעננה" .בא-כוח הסיעה היא עדית
דיאמנט ,ת.ז .111109181 .ומ"מ בא-כוח הסיעה הוא שי אבן ,ת.ז.191051591 .
מר שי אבן
אני שי אבן ,ת.ז 191051591 .מזדהה עם סיעת "מרצ רעננה" .בא-כוח הסיעה היא עדית דיאמנט,
ת.ז .111109181 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא אני.
מר צבי נדב
אני צבי נדב רוסלר ,ת.ז ,91155119 .מזדהה עם סיעת "מרצ רעננה" .בא-כוח הסיעה היא עדית
דיאמנט ,ת.ז .111109181 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא שי אבן ,ת.ז.191051591 .
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גב' עדית דיאמנט
אני עדית דיאמנט ,ת.ז 111109181.מזדהה עם סיעת "מרצ רעננה" .בא-כוח הסיעה היא אני .מ"מ
בא-כוח הסיעה הוא שי אבן ,ת.ז.191051591 .
מר מיכאל רייזמן
אני מיכאל רייזמן ,ת.ז 111991101 .מזדהה עם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים בראשות זאב
בילסקי" .בא-כוח הסיעה הוא אורי קידר ,ת.ז .110515118 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא אני.
גב' שוש לוין
אני שוש לוין ,ת.ז ,8418015 .מזדהה עם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים בראשות זאב בילסקי".
בא-כוח הסיעה הוא אורי קידר ,ת.ז .110515118 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא מיכאל רייזמן ,ת.ז.
.111991101
גב' בלה צור
אני בלה צור ,ת.ז 14910188 .מזדהה עם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים בראשות זאב בילסקי".
בא-כוח הסיעה הוא אורי קידר ,ת.ז .110515118 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא מיכאל רייזמן ,ת.ז.
.111991101
מר איתן גינזבורג
אני איתן גינזבורג ,ת.ז 141949118 .מזדהה עם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים בראשות זאב
בילסקי" .בא-כוח הסיעה הוא אורי קידר ,ת.ז .110515118 .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא מיכאל
רייזמן ,ת.ז.111991101 .
מר נחום חופרי
אני נחום חופרי ,ת.ז 14110419 .מזדהה עם סיעת "רעננה היא הבית שלי" .בא-כוח הסיעה הוא
אני .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא חיים ברוידא ,ת.ז.111511811.
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גב' עדית דיאמנט
האם ניתן לבחור עכשיו ועדת בחירות? אם לא ,אולי ניתן לעשות זאת טלפונית?
מר אורן פז
עד ה 51.8.41 -עלינו לקבל את רשימת חברי ועדת הבחירות .ההחלטה לבחור עכשיו ועדת בחירות
נתונה בידי מועצת העיר .להזכירכם כי מר הרשקוביץ נעדר מהישיבה וטרם הזדהה בכתב או בעל-
פה ואף לא שלח הודעה בדומה להודעתו של מר אריה פרידמן ולכן ,פעולת ההזדהות טרם
נסתיימה למעשה.
גב' פרי נתיב
נאמר לי שמר משה הרשקוביץ נמצא בדרכו לישיבת המועצה ,והוא מתעכב בגלל עומסי תנועה
בכניסה לעיר.
מר אורן פז
מאחר ותהליך ההזדהות חייב להסתיים עד יום ראשון הקרוב 48.8.41 ,ועלינו לקבל מכל חברי
מועצת העיר את שמותיהם של באי כוח הסיעות ושמותיהם של מ"מ בא כוח הסיעות וכן את פרטי
חברי ועדת הבחירות לפי סיעות המועצה היוצאת ,אני מציע שנעשה הפסקה ודינה עמית תחלק
לכם טפסים ,בהם הינכם מתבקשים למלא את פרטי חברי ועדת הבחירות מטעם סיעתכם לרבות
ממלאי מקומם .בתום מילוי הטפסים ,דינה תאסוף אותם.
לשאלה אם ניתן לבחור את חברי ועדת הבחירות מבלי להתכנס ,תשובתי היא כי החוק איננו
מתייחס לכך ובעניין זה חלה פקודת העיריות לנושא ישיבות מועצת עיר .אני ,אישית ,חושב
שבחירת חברי ועדת בחירות ובעיקר יו"ר ועדת הבחירות ,רצוי שייעשה בהתכנסות כי זה דיאלוג
שלא תמיד ניתן לעשותו בטלפון.
ראש העיר
אני מכריז על הפסקה בישיבת המועצה לצורך מילוי טפסי חברי ועדת הבחירות וממלאי מקומם
מטעם הסיעות.
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 – 14:91הגיע מר משה הרשקוביץ ,חבר מועצת העיר.
ראש העיר
אני מחדש את ישיבת מועצת העיר להזדהות הסיעות ובחירת ועדת הבחירות.
מר אורן פז
אני מבין שמר אילן כהן מבקש לתקן את שם מ"מ בא כוח הסיעה .בבקשה.
מר אילן כהן
כאמור ,אני בא-כוח סיעת הליכוד .מ"מ בא-כוח הסיעה הוא משה הרשקוביץ ,ת.ז114111801.
מר משה הרשקוביץ
אני משה הרשקוביץ ,ת.ז 114111801 .מזדהה עם סיעת הליכוד .בא-כוח הסיעה הוא אילן כהן,
ת.ז 118818418 .ומ"מ בא-כוח הסיעה הוא אני .אני מתנצל בפני כולם על האיחור לישיבת
המועצה.
מר אורן פז
כרגע ,האדם היחיד שטרם הזדהה הוא מר אריה פרידמן ,אם כי כאמור ,שלח הצהרה ובעזרתה של
פרי נתיב ,ס מנכ"לית העירייה ,אימתנו שהוא אכן שולח ההודעה .לפיה ,מבחינתו ניתן לבחור היום
את חברי ועדת הבחירות והוא לא יהווה מכשול למהלך זה.
הבינותי שדרורה כהן שוחחה עכשיו עם בא-כוח הסיעה שלה ,מר חיים גולדמן ,והודיעה כי היא
מתנגדת לכך שתיבחר היום ועדת בחירות .אם כך הדברים ,אני מעביר ההחלטה בנושא זה אליכם,
חברי מועצת העיר.
ראש העיר
במקרה שלפנינו ,נבקש את חוות הדעת של היועצת המשפטית .ובמקביל ,אני פונה לחבר המועצה
מר מייש אייזקסון בבקשה לדבר על לבה של דרורה כהן ולשכנעה לאפשר בחירת ועדת הבחירות
עכשיו.
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עו"ד אילנה בראף
אני מקריאה את סעיף  51לחוק הבחירות (מקריאה חלק מהסעיף בקול רם) ,אינני רואה מניעה
שלא לבחור ועדת בחירות רק בשל היעדרות או סירוב של מי מחברי מועצת העיר.
מר אורן פז
מבחינת שמירת הזכויות ,שמורה לה הזכות לקבוע את חבר ועדת הבחירות מטעמה.
ראש העיר
יש לי כאן על קו הטלפון את חברת מועצת העיר ,דרורה כהן .דרורה שלום ,את ברמקול .את מי
את ממנה כנציג סיעתך בועדת הבחירות?
גב' דרורה כהן (בטלפון)
אני לא מתנגדת לאשר את ועדת הבחירות ואני ממנה את עצמי לחברה בועדת הבחירות ואת מר
חיים גולדמן למ"מ.
מר אורן פז
אני מבקש להדגיש כי בעוד באי כוח הסיעות וממלאי מקומם יכולים להיות גם מי שאינם תושבי
העיר ,הרי שחברי ועדת הבחירות חייבים להיות תושבי העיר.
ראש העיר
אבקש מפרי נתיב להקריא את שמותיהם של חברי ועדת הבחירות מטעם הסיעות כפי שמילאתם
בטפסים במהלך הישיבה.
פרי נתיב
חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת הליכוד הם:
מ"מ אמנון כהן
ת.ז18818418 .
 .4אילן כהן
מ"מ ורד מולכו
 .5משה הרשקוביץ ת.ז14111801 .
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190918888
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חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת "החילונים בדרך אחרת בראשות מלי פולישוק" הם:
ת.ז11991511 .
ת.ז 110495111 .מ"מ יעקב צור
 .4שוש מוסקונה
חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת "למען התושבים" הם:
ת.ז 111511018 .מ"מ עומר מנוס
 .4דוד חסון
ת.ז 151144909 .מ"מ מיכל ברם
 .5אביחי ארביב

ת.ז.
ת.ז.

55151501
11881155

חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת "דרכי נועם" הם:
מ"מ מיכאל שלום
 .4דוד מולנר ת.ז11110511 .
 .5אלי דינור ת.ז 111048180 .מ"מ סטיוארט וייס שמואל

ת.ז11111111 .
ת.ז141501118 .

חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת "מרצ רעננה" הם:
ת.ז.
מ"מ שי אבן
ת.ז11109181 .
 .4עדית דיאמנט
מ"מ ורד מוטוביץ ת.ז.
ת.ז14101441 .
 .5מאיר גפן
מ"מ רונית וינטרוב ת.ז.
ת.ז188814 .
 .1משה יהודאי
מ"מ דבי סלוצקי ת.ז.
ת.ז1109111 .
 .1דני פיינר
ת.ז.
מ"מ צבי נדב
ת.ז91111881 .
 .1רוני אורם

191051591
90491141
11011418
141881118
11155119

חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים בראשות זאב בילסקי" הם:
ת.ז14910188 .
ת.ז 141949118 .מ"מ בלה צור
 .4איתן גינזבורג
ת.ז151811511 .
ת.ז 111991101 .מ"מ עדי אורן
 .5מיכאל רייזמן
ת.ז 118510490 .מ"מ ליאור זלינגר ת.ז118510490 .
 .1עידו דותן
ת.ז 118510181 .מ"מ משה הולצר ת.ז155141811 .
 .1סימה פרי
חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת "רעננה היא הבית שלי" הם:
מ"מ שרה רומנקביץ ת.ז11011081 .
ת.ז1114491 .
 .4יוסי רביד
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חברי ועדת הבחירות מטעם סיעת "הבית היהודי" הם:
מ"מ חיים גולדמן ת.ז.
ת.ז111119405 .
 .4דרורה כהן

11911091

ראש העיר
מי לאישור רשימת חברי ועדת הבחירות כפי שהקריאה פרי?
הצבעה
בעד – 49
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה
מועצת העיר החליטה פה אחד לאשר את רשימת חברי ועדת הבחירות לעיל.
ראש העיר
אני מודה לחברי מועצת העיר .אני מבקש לפנות לסיעת "מרצ רעננה" ,הסיעה הגדולה במועצה,
האם אתם רוצים להציע מישהו מנציגיכם בועדת הבחירות לתפקיד היו"ר?
מר שי אבן
לא.
מר מיכאל רייזמן
אני מבקש להציע כמועמד ליו"ר ועדת הבחירות מטעם סיעת "רעננה שאנחנו אוהבים בראשות
זאב בילסקי" ,את מר איתן גינזבורג.
ראש העיר
האם יש הצעות נוספות? אם לא ,ניגש להצבעה? מי בעד בחירתו של איתן גינזבורג ליו"ר ועדת
הבחירות?
הצבעה
בעד – 41
נגד – אין
נמנע – 4
רחוב אחוזה  ,812מיקוד  • 7201134המוקד העירוני 814
טל • 10-4081328.פקסwww.raanana.muni.il • 10-4033802.
04716

83

לשכת מנכ"ל
י"ב אלול תשע"ג
 81אוגוסט 3182

החלטה
מועצת העיר אישרה ברוב קולות בחירתו של איתן גינזבורג ליו"ר ועדת הבחירות.
ראש העיר
אני מודה לכל חברי מועצת העיר ,לאורן פז ,מנהל הבחירות לרעננה ולסגנו ,משה שחרור ונועל
בזאת את ישיבת הזדהות הסיעות ובחירת ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

_______________________
בני ברמה
מנכ"ל העירייה

______________________
נחום חופרי
ראש העיר

 מצ"ב בנספח א' פרטי הזדהותו בכתב של חבר מועצת העיר ,מר אריה פרידמן ,ששלח את
ההזדהות למנהל הבחירות לרעננה ביום א' ,י"ב באלול תשע"ג 48.8.41 ,וכן את שם בא כוח
הסיעה ושם מ"מ בא כוח הסיעה ובנוסף את שם חבר וועדת הבחירות מטעם הסיעה ושם
מ"מ חבר ועדת הבחירות מטעם הסיעה.
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נ ס פ ח

א'

ביום ראשון ,י"ב באלול תשע"ג 48.8.41 ,שלח חבר מועצת העיר ,מר אריה פרידמן ,את הזדהותו
בכתב ,כדלקמן:
.4
.5
.1
.1
.1

מר אריה פרידמן ,ת.ז 190881191 .מזדהה עם סיעה שכינויה "מורשת".
בא כוח הסיעה הוא מר אריה פרידמן ,תז190881191 .
מ"מ בא כוח הסיעה הוא צבי קניג ,ת.ז111149154 .
נציג הסיעה בוועדת הבחירות הוא מר אריה פרידמן ,ת.ז190881191 .
מ"מ נציג הסיעה בוועדת הבחירות הוא מר צבי קניג ,ת.ז111149154 .
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