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 אישור המועמדים לתפקידים השונים
 הסרת מועמדויות  * (, מועמדים שנבחרו)

 16 רהודעת בחירות מספ

  על גבי שם באדום עי מועמדויות שהוסרו סומנו בקו אמצמועמד יחיד שנבחר סומן באדום ו
 .המועמד

 סיכום ישיבת ועדת בחירות בנושא אישור המועמדים לתפקידים השונים הנדון:

נערכה ישיבה של ועדת הבחירות לבחינה ואישור המועמדים לתפקידים השונים  25/09/17בתאריך 
 .2017בבחירות 

 :הועדהלהלן סיכום ישיבת 
 :נציג סניף למועצה ארציתלתפקיד  שמות המועמדים אשר אושרו ע"י חברי הוועדה .1

 אשקלון -סניף אשדוד 

 אריק ורדי  1

 סויסה יולן  2

 גולדשטיין אלכסנדר 3

 גינה פלד  4

 שבי אבי  5

 דוד אבי  -בן  6

 ירום יצחק 7

 קדוש מאיר 8
 

 סניף ראשל"צ

 איציק אורן  1

 זילברשטיין יוסי  2

 רחל כבודי  3

 אבי ברוך  4

 טייןזאב פרלש 5

 איגור מורי  6

 משה לבהר 7

 יצחק שחק  8

 שוש סלהוב  9

 מייקי לאור  10



 
  

 סניף חיפה

 יצחק זילברמן  1

 תדהר סאטובי  2

 סער חי שמיר  3

 קרמר דוד 4

 מוטי בקר  5

 וינשטיין עודד  6

 בהיר דב  7

 טריף עלי  8

 יובל ארנון  9

 אמסלם גקי  10

 מעדי האיל  11

 שושן  דודו 12

 שכנר יעקב  13

 קורנט בוריס  14

 עאמר חאתם  15

 שטרק אלי  16

 אילן רגב  17

 רגב יהושע  18

 סויסה יעקב  19

 לנציט חגי 20

 רונית מגנזי   21

 שי ליברזון  22

 דרעי מקסים  23

 פנחס מרינה  24

 כהן רמי )רחמים(  25

 כהן אריה  26

 לוין אניה  27

 ר אורי צפרי 28

 רוזנפלד ליאור 29

 ויגודסקי דותן  30
 

 

 

 



 
  

 נס ציונה -סניף רחובות 

 דהרי מוטי  1

 דיאמנט ישראל  2

 הוד אודי  3

 משה טבול  4

 משה מגנאזי  5

 שרעבי אביתר 6
 

 סניף השרון

 ניר קסלמן  1

 עדי בר און  2

 בן פורת משה  3

 נאסר אמיר  4

 דוד אילת  5

 דניאל קסלמן  6

 מירון אברהם  7

 מור גרבר 8

 רבקה גרבר 9

 גורי יעקב  10

 מני פריד 11
 

 סניף חדרה

 דביר רפ  1

 דרורי רות  2

 קסטן נתנאל  3
 

 סניף בני ברק

 חיים אורגל  1
 

 סניף באר שבע

 משה טרבלסי 1

 מנשה מימון  2

 גבי מלכה  3
 

 



 
  

 בת ים -סניף חולון 

 אשר סייפר 1

 סגואטה עמו 2

 גיא לוי עזר  3

 וטורי אשר  4

 מעיין משיח  5

 שלמה אייזיק 6
 

 גבעתיים -סניף רמת גן 

 חוה פרידמן  1

 אברהם שובל  2

 זהבה פורת  3

 מדורסקי אריה  4

 אודי אביטל  5

 עקל נגה  6
 

 סניף טבריה

 אדוני מיכה  1

 קובי ורדי  2

 אתי רובין  3

 דוד בנקסוס 4

 חטיב מוחמד  5

 פרטוק נתן  6
 

 סניף נתניה

 אנגלמן יוסף  1

 יורם פנש 2

 שי שדה  3

 צחי עובד  4

 צבי וינשטיין  5

 נאטור עבד אלחכים  6
 

 

 



 
  

 סניף תל אביב

 מיכל שילה  1

 ירה מפרחי  2

 אדיר קינן  3

 רוטברג מאיר 4

 שוש כהן 5

 ישראל גרטי  6

 ן המירב ג'ו 7

  יפית תמיר 8

 יואל זיו  9

 משה קטורזה  10

 אלון אבן חן  11

 גדעון בסטיאנס  12

 דני פחימא  13

 ונד עמי  14

 וינצר מיכל  15

 טל ברגיל   16

 ארליך אלי  17

 איזבל בכר 18

 בכר דוד  19

 אילוביץ חיים  20

 טבע צביה  21
 

 סניף פתח תקווה

 טוביה צוק  1

 ליאור הורנציק  2

 צרפתי  קובי 3

 נאוה ויקלמן  4

 הידד קציר 5

 שמואל זליג  6

 ורדה לבקוביץ  7

 איילת דן  8
 

 

 



 
  

 סניף ירושלים

 עוזי ארגמן  1

 זכריה יהודה  2

 טליה נוימן  3

 יובל עופר 4

 עופר חורש  5

 ארלה פרסי  6

 גולדפוס אבנר 7

 יאיר דר  8

 ארי -יניב גוב 9

 חיים גולדיס 10

 יואל  הרצוג 11
 

 :יו"ר מחוזשמות המועמדים אשר אושרו ע"י חברי הוועדה לתפקיד  .2

 מחוז באר שבע

 בקשי יפת  1

 גבי מלכה   2
 

 מחוז השפלה

 גינה פלד  1

 דיאמנט ישראל  2

 אודי הוד  3

 שבי אבי  4
 

 מחוז השרון

 דניאל קסלמן  1

 בן פורת משה  2
 

 מחוז ירושלים

 נבחר -שמואל אשורי  1
 

 מחוז תל אביב

 אודי אביטל  1

 עקל נגה  2



 
  

 מחוז חיפה והצפון

 מוטי בקר  1

 אדוני מיכה  2

 קי אמסלם 'ג 3

 

 :וועדות הנבחרותשמות המועמדים אשר אושרו ע"י חברי הוועדה ל .3

 וועדת האתיקה

 אלי ארליך  1

 ד"ר יעקב ביתן  2

 אבי קנול  3

 אורי פרלשטיין 4

 גופר צביקה  5

 תי גבע א 6

 שמשון כהן  7

 לוין יולי  8

 

 בית הדין הארצי

 ישראל אליוביץ עו"ד  1

 אלי איש שלום עו"ד  2

 שי מנור 3

 ירון פל  4

 ישראל זר אביב  5

 רונית ליאור  6

 מועלם בועז  7
 

 ועדת ביקורת

 נבחר -רפ ראובן  1
 

 

 

 

 



 
  

 :נשיא הלשכהשמות המועמדים אשר אושרו ע"י חברי הוועדה לתפקיד  .4

 נשיאות

 אורי צפריר  1

 דהרי מוטי  2

 ליאור רוזנפלד 3
 
 
 
 

 ,והצלחה למתמודדים בברכה .5

 

 

 

 

 איתן הברמן, עו"ד          

 יו"ר ועדת הבחירות         

 


