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הלשכה  של  הסניפים  לראשות  הבחירות 
של  בכנס  ראשון(.  )יום  אתמול  הסתיימו 

מחוז הדרום.
במהלך השבועות האחרונים נערכו בחירות 
בסניפי הלשכה בכל רחבי הארץ, במהלכן 
וחברי  הסניפים  ראשי  את  החברים  בחרו 

המועצה הארצית מטעם הסניף.
המועמדים  את  החברים  בחרו  עוד 
לנשיא  הלשכה,  במוסדות  לתפקידים 

הדין  לבית  הביקורת,  לועדת  הלשכה, 
התקנון,  לועדת  האתיקה,  לועדת  הארצי, 

ולמועצה הארצית ברשימה הארצית .
אחוז  כי  מציין  הלשכה,  מנכ"ל  קינן  מוטי 
מאשר  יותר  גבוה  היה  הפעם  ההצבעה 
וניתן  קודמות  בשנים  בבחירות שהתקיימו 
לראות היענות גבוהה של חברים וחברות 

שהגיעו לכנסים בכל הסניפים והצביעו.
את הבחירות בסניפים אפיינה אוירה חגיגית 

הוגנות ומעורבות רבה.
תוצאות הבחירות והכרזה על נשיא חדש 
האסיפה  במהלך  הלשכה  לחברי  ימסרו 
הכללית של הלשכה, אשר תתקיים ביום 
חמישי בתאריך 13 בדצמבר 2007 באולמי 

"אבניו" בקרית שדה התעופה בלוד.
במהלך האסיפה הכללית השנתית יוכלו 
לממש  בסניפים  הצביעו  שלא  החברים 

את זכאותם ולהצביע.

אחוזי הצבעה גבוהים בבחירות בסניפי הלשכה

סניף חיפה

אריה אברמוביץיו"ר הסניף
ג'קי אמסלםנציגי הסניף למועצה

אלי אנגלר
בת-שבע גרשון

צדוק נסים
אורי צפריר

קובי ורדייו"ר הסניףסניף טבריה
פרטוק נתןנציג הסניף למועצה

ראובן רפיו"ר הסניףסניף חדרה
יורם פנש יו"ר הסניףסניף נתניה

חיים דרורי יו"ר הסניףסניף פתח-תקוה
יעקב צרפתינציג הסניף למועצה

סניף השרון
דוד הראובני יו"ר הסניף

דני קסלמן נציגי הסניף למועצה
אייקי שדה

סניף תל-אביב

אביטל קינןיו"ר הסניף
אלון אבן-חן CLUנציגי הסניף למועצה

CLU אורי צובנר
CLU איציק צרפתי

משה קטורזה
מיכל שילה

קשרו שלמהיו"ר הסניףסניף חולון/בת- ים

סניף ר"ג/גבעתיים
זהבה פורת CLUיו"ר הסניף

אבי ספורטהנציג הסניף למועצה
אמנון פיגלסוןיו"ר הסניףסניף בני ברק

סניף ראשון לציון
אורן יצחק CLUיו"ר הסניף

יוסי זילברשטייןנציג הסניף למועצה
מוטי דהרי CLUיו"ר הסניףסניף רחובות/נס-ציונה
אבי בן-דודיו"ר הסניףסניף אשדוד/אשקלון

סניף באר שבע
משה טרבלסי CLUיו"ר הסניף

אלון חיוןנציג הסניף למועצה

סניף ירושלים
ינון בן-שחריו"ר הסניף

טל ירוןנציגי הסניף למועצה
רוני שטרן

תוצאות הבחירות לסניפים כפי שנמסרו ע"י יו"ר ועדת הבחירות מר ידידיה רפאלי


