
 
  

 2017 נובמבר 26

 24 רהודעת בחירות מספ
 

 2017התפלגות קולות המצביעים בבחירות  הנדון:

 

 התפלגות הקולות., להלן פירוט 22/11/17בהמשך לבחירות אשר נערכו בתאריך 

 :התפלגות הקולות למועמדים לנציג וועד סניף למועצה ארצית .1

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

חוז א
 הצבעה

 הערות

אשקלון  -נציג ועד סניף אשדוד 
 ורדי  אריק  למועצה הארצית

 -יו"ר סניף אשדוד 
   21.8 197 43 אשקלון

אשקלון  -נציג ועד סניף אשדוד 
 שבי אבי   למועצה הארצית

נבחר למועצה 
   18.8 197 37 ארצית

אשקלון  -נציג ועד סניף אשדוד 
   17.8 197 35 חרלא נב קדוש מאיר למועצה הארצית

אשקלון  -נציג ועד סניף אשדוד 
   17.3 197 34 לא נבחר סויסה  יולן  למועצה הארצית

אשקלון  -נציג ועד סניף אשדוד 
   11.2 197 22 לא נבחר דוד  אבי-בן למועצה הארצית

אשקלון  -נציג ועד סניף אשדוד 
 למועצה הארצית

גולדשטיין 
   10.7 197 21 לא נבחר אלכסנדר

אשקלון  -נציג ועד סניף אשדוד 
   2.5 197 5 לא נבחר ירום יצחק למועצה הארצית

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף באר שבע למועצה 
   46.6 146 68 יו"ר סניף ב"ש מלכה  גבי  הארצית

נציג ועד סניף באר שבע למועצה 
 ציתהאר

טרבלסי  
 משה 

נבחר למועצה 
   42.5 146 62 ארצית

נציג ועד סניף באר שבע למועצה 
 הארצית

מימון 
   11.0 146 16 לא נבחר מנשה

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף בני ברק  למועצה 
 הארצית

אורגל  
   100.0 26 26 רקיו"ר סניף בני ב חיים 

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

בת ים למועצה  -נציג ועד סניף חולון 
 סייפר אשר הארצית

בת  -יו"ר סניף חולון 
   23.5 213 50 ים

בת ים למועצה  -נציג ועד סניף חולון 
 הארצית

גואטה  
 עמוס 

נבחר למועצה 
   20.7 213 44 ארצית

בת ים למועצה  -נציג ועד סניף חולון 
 לוי עזר גיא הארצית

נבחר למועצה 
   16.9 213 36 ארצית

בת ים למועצה  -נציג ועד סניף חולון 
   14.1 213 30 לא נבחר וטורי אשר הארצית

בת ים למועצה  -נציג ועד סניף חולון 
   14.1 213 30 לא נבחר משיח מעיין הארצית

בת ים למועצה  -עד סניף חולון נציג ו
 הארצית

אייזיק 
   10.8 213 23 לא נבחר שלמה

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

   42.6 47 20 יו"ר סניף חדרה רפ  דביר  נציג ועד סניף חדרה  למועצה הארצית

 רות דרורי   נציג ועד סניף חדרה  למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   38.3 47 18 ארצית

 נציג ועד סניף חדרה  למועצה הארצית
קסטן 
   19.1 47 9 לא נבחר נתנאל

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 נציג ועד סניף טבריה למועצה הארצית
אדוני  

 25.5 294 75 לא נבחר מיכה
נבחר  -לא נספר 

 יו"ר מחוזל

 נציג ועד סניף טבריה למועצה הארצית
מוחמד 
   20.1 294 59 יו"ר סניף טבריה ח'טיב

 רובין אתי נציג ועד סניף טבריה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   16.3 294 48 ארצית

 ורדי  קובי  נציג ועד סניף טבריה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   16.0 294 47 ארצית

   11.2 294 33 לא נבחר פרטוק נתן ף טבריה למועצה הארציתנציג ועד סני

 נציג ועד סניף טבריה למועצה הארצית
קסוס -בן

   10.9 294 32 לא נבחר דוד

 

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף ירושלים למועצה 
   19.4 954 185 רושליםיו"ר סניף י ארגמן  עוזי  הארצית

נציג ועד סניף ירושלים למועצה 
 נוימן טליה  הארצית

נבחר למועצה 
   15.7 954 150 ארצית

נציג ועד סניף ירושלים למועצה 
 עופר יובל הארצית

נבחר למועצה 
   15.4 954 147 ארצית

נציג ועד סניף ירושלים למועצה 
 הארצית

יהודה  
 זכריה 

נבחר למועצה 
   14.3 954 136 ארצית

נציג ועד סניף ירושלים למועצה 
 חורש עופר הארצית

נבחר למועצה 
   13.9 954 133 ארצית

נציג ועד סניף ירושלים למועצה 
 הארצית

גולדיס 
 חיים 

נבחר למועצה 
   12.8 954 122 ארצית

נציג ועד סניף ירושלים למועצה 
   8.5 954 81 לא נבחר  פרסי ארלה הארצית

       

 קולות סטטוס מועמד דתפקי
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף פתח תקווה למועצה 
 הארצית

ויקלמן 
   18.5 680 126 יו"ר סניף פ"ת נאוה

נציג ועד סניף פתח תקווה למועצה 
 הארצית

הורנציק 
 ליאור 

נבחר למועצה 
   14.6 680 99 ארצית

למועצה נציג ועד סניף פתח תקווה 
 דן איילת הארצית

נבחר למועצה 
   13.8 680 94 ארצית

נציג ועד סניף פתח תקווה למועצה 
 הארצית

צרפתי  
 יעקב 

נבחר למועצה 
   13.8 680 94 ארצית

נציג ועד סניף פתח תקווה למועצה 
 זליג  מולי  הארצית

נבחר למועצה 
   11.3 680 77 ארצית

נציג ועד סניף פתח תקווה למועצה 
 רציתהא

לבקוביץ  
   10.4 680 71 לא נבחר ורדה 

נציג ועד סניף פתח תקווה למועצה 
   10.4 680 71 לא נבחר קציר הידד  הארצית

נציג ועד סניף פתח תקווה למועצה 
   7.1 680 48 לא נבחר צוק טוביה  הארצית

 

 

 

 

 

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 ערותה

גבעתיים  -נציג ועד סניף רמת גן 
 למועצה הארצית

פורת 
 זהבה

 -יו"ר סניף רמת גן 
   25.5 231 59 גבעתיים

גבעתיים  -נציג ועד סניף רמת גן 
 23.4 231 54 לא נבחר עקל  נגה  למועצה הארצית

 -לא נספר 
נבחרה ליו"ר 

 מחוז

גבעתיים  -נציג ועד סניף רמת גן 
 למועצה הארצית

ן פרידמ
   17.7 231 41 נבחר למועצה ארצית וינרב חוה 

גבעתיים  -נציג ועד סניף רמת גן 
 למועצה הארצית

אביטל  
   13.9 231 32 נבחר למועצה ארצית אודי 

גבעתיים  -נציג ועד סניף רמת גן 
 למועצה הארצית

מדורסקי 
   10.0 231 23 לא נבחר אריה

גבעתיים  -נציג ועד סניף רמת גן 
 הארציתלמועצה 

אברהם 
   9.5 231 22 לא נבחר שובל

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
   14.7 530 78 יו"ר סניף ראשל"צ לבהר משה הארצית

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
 מורי איגור הארצית

נבחר למועצה 
   12.3 530 65 רציתא

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
 כבודי  רחל  הארצית

נבחר למועצה 
   12.1 530 64 ארצית

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
 הארצית

סלהוב 
 שוש

נבחר למועצה 
   12.1 530 64 ארצית

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
 הארצית

פרלשטיין 
   11.5 530 61 לא נבחר זאב 

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
   11.3 530 60 לא נבחר ברוך  אבי  הארצית

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
   10.8 530 57 לא נבחר אורן  איציק  הארצית

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
 הארצית

זילברשטיין 
   8.1 530 43 לא נבחר יוסי 

ן לציון למועצה נציג ועד סניף ראשו
   5.8 530 31 לא נבחר לאור מייקי הארצית

נציג ועד סניף ראשון לציון למועצה 
   1.3 530 7 לא נבחר שחק יצחק  הארצית

 

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נס ציונה  -נציג ועד סניף רחובות 
 דהרי מוטי  למועצה הארצית

 -ו"ר סניף רחובות י
   38.0 137 52 נס ציונה

נס ציונה  -נציג ועד סניף רחובות 
 הוד אודי  למועצה הארצית

נבחר למועצה 
   35.8 137 49 ארצית

נס ציונה  -נציג ועד סניף רחובות 
   20.4 137 28 לא נבחר דיאמנט ישראל  למועצה הארצית

נס ציונה  -נציג ועד סניף רחובות 
   5.1 137 7 לא נבחר שרעבי אביתר ציתלמועצה האר

נס ציונה  -נציג ועד סניף רחובות 
   0.7 137 1 לא נבחר טבול משה למועצה הארצית

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף השרון למועצה 
 15.5 709 110 לא נבחר קסלמן  דניאל  הארצית

נבחר  -נספר לא 
 ליו"ר מחוז

נציג ועד סניף השרון למועצה 
 הארצית

בן פורת  
   13.5 709 96 יו"ר סניף השרון משה 

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   11.4 709 81 נבחר למועצה ארצית גרבר מור הארצית

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   11.4 709 81 נבחר למועצה ארצית קסלמן  ניר  הארצית

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   10.7 709 76 נבחר למועצה ארצית גרבר רבקה הארצית

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   9.0 709 64 נבחר למועצה ארצית בר און  עדי  הארצית

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   7.6 709 54 לא נבחר אילת דודי הארצית

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   6.5 709 46 לא נבחר גורי יעקב תהארצי

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   6.1 709 43 לא נבחר נאסר אמיר הארצית

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   4.4 709 31 לא נבחר פריד מני הארצית

נציג ועד סניף השרון למועצה 
   3.8 709 27 לא נבחר אברהם מירון הארצית

 

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף נתניה למועצה 
   25.3 261 66 יו"ר סניף נתניה  אנגלמן  יוסי  הארצית

נציג ועד סניף נתניה למועצה 
   21.1 261 55 נבחר למועצה ארצית שדה שי הארצית

נציג ועד סניף נתניה למועצה 
   19.9 261 52 מועצה ארציתנבחר ל פנש יורם  הארצית

נציג ועד סניף נתניה למועצה 
   14.6 261 38 לא נבחר וינשטיין צבי הארצית

נציג ועד סניף נתניה למועצה 
   11.5 261 30 לא נבחר עובד צחי הארצית

נציג ועד סניף נתניה למועצה 
 הארצית

נאטור עבד אל 
   7.7 261 20 לא נבחר חכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד ידתפק
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

   6.7 4758 319 יו"ר סניף חיפה ארנון יובל נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

 לוין אניה נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   6.6 4758 316 ארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
פלד  רוזנ

 6.2 4758 297 לא נבחר ליאור 
נבחר  -לא נספר 

 לנשיא

 אמסלם ג'קי נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   5.9 4758 281 ארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
דרעי 
 מקסים

נבחר למועצה 
   5.9 4758 279 ארצית

 רגב אילן נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
ר למועצה נבח

   4.9 4758 235 ארצית

 שכנר יעקב נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   4.7 4758 224 ארצית

 ליברזון שי  נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   4.5 4758 214 ארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
זילברמן  

 יצחק 
נבחר למועצה 

   3.7 4758 176 ארצית

 שטרק אלי  נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   3.7 4758 176 ארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
ויגודסקי 

 דותן
נבחר למועצה 

   3.6 4758 172 ארצית

 טריף עלי נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
נבחר למועצה 

   3.3 4758 159 ארצית

 כהן רמי סניף חיפה למועצה הארציתנציג ועד 
נבחר למועצה 

   3.3 4758 158 ארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
פנחס 
   3.2 4758 153 לא נבחר מרינה

   3.1 4758 149 לא נבחר בהיר דב נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
עאמר 
   2.7 4758 130 לא נבחר חאתם

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

   2.6 4758 124 לא נבחר האיל מעדי נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
סויסה  

   2.6 4758 122 לא נבחר יעקב

   2.5 4758 121 לא נבחר יהכהן אר נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
שמיר סער 

   2.4 4758 116 לא נבחר חי

   2.4 4758 113 לא נבחר בקר מוטי  נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

   2.3 4758 109 לא נבחר שושן דודו נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

   2.0 4758 96 לא נבחר מגנזי רונית הארציתנציג ועד סניף חיפה למועצה 

   2.0 4758 94 לא נבחר לנצט חגי נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
סאטובי  
   2.0 4758 93 לא נבחר תדהר 

   1.9 4758 92 לא נבחר רגב יהושע נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

 חיפה למועצה הארצית נציג ועד סניף
וינשטיין  

   1.8 4758 85 לא נבחר עודד 

   1.7 4758 79 לא נבחר קרמר  דוד  נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית

 נציג ועד סניף חיפה למועצה הארצית
קורנט 
   1.6 4758 76 לא נבחר בוריס

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

חוז א
 הצבעה

 הערות

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
   7.7 2209 170 יו"ר סניף ת"א וינצר מיכל הארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 הארצית

שילה  
 מיכל 

נבחר למועצה 
   6.9 2209 153 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 הארצית

כהן גנון 
 שוש

נבחר למועצה 
   6.8 2209 151 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 פרחי מירה  הארצית

נבחר למועצה 
   6.7 2209 149 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 ג'והן מירב  הארצית

נבחר למועצה 
   6.6 2209 145 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 ארליך  אלי  הארצית

נבחר למועצה 
   6.4 2209 142 ארצית

סניף תל אביב למועצה  נציג ועד
 ונד עמי הארצית

נבחר למועצה 
   5.5 2209 121 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 הארצית

גרטי 
 ישראל 

נבחר למועצה 
   5.4 2209 120 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 הארצית

רוטברג 
 מאיר 

נבחר למועצה 
   5.3 2209 118 ארצית

למועצה  נציג ועד סניף תל אביב
 זיו  יואל  הארצית

נבחר למועצה 
   4.9 2209 108 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 תמיר יפית הארצית

נבחר למועצה 
   4.9 2209 108 ארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 הארצית

אילוביץ 
   4.3 2209 95 לא נבחר חיים

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
   4.3 2209 95 לא נבחר טבע צביה הארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 הארצית

קטורזה 
   4.2 2209 92 לא נבחר משה

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
   4.0 2209 88 לא נבחר אבן חן אלון הארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
   3.8 2209 84 לא נבחר בכר דוד הארצית

ועצה נציג ועד סניף תל אביב למ
   3.5 2209 78 לא נבחר בכר איזל הארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
   3.1 2209 68 לא נבחר קינן  אדיר  הארצית

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
 הארצית

בסטניאס 
   2.9 2209 65 לא נבחר גדעון

נציג ועד סניף תל אביב למועצה 
   2.7 2209 59 לא נבחר פחימא דני  הארצית

 

 



 
  

 :התפלגות הקולות למועמדים ליו"ר מחוז .2

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 יו"ר מחוז הדרום
   66.4 110 73 בקשי  יפת  יו"ר מחוז 

   33.6 110 37 מלכה  גבי  לא נבחר

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

 אחוז
 הצבעה

 הערות

 יו"ר מחוז מרכז
   63.9 477 305 עקל  נגה  יו"ר מחוז 

   36.1 477 172 אביטל  אודי  לא נבחר

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 יו"ר מחוז הצפון
   54.5 639 348 אדוני  מיכה יו"ר מחוז 

   45.5 639 291 אמסלם ג'קי לא נבחר

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 יו"ר מחוז השפלה
   56.2 315 177 פלד ג'ינה  יו"ר מחוז 

   43.8 315 138 שבי אבי   לא נבחר

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 יו"ר מחוז השרון
   50.5 457 231 קסלמן  דניאל  יו"ר מחוז  

   49.5 457 226 בן פורת  משה  לא נבחר

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

   100.0 211 211 אשורי שמואל יו"ר מחוז   יו"ר מחוז ירושלים

 

 



 
  

 :התפלגות הקולות למועמדים לוועדות הנבחרות .3

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 בית הדין
יו"ר בית 

   22.6 5470 1238 עו"ד ישראל אליוביץ   הדין

 בית הדין
נבחר 

   18.7 5470 1023 מנור שי לוועדה

 בית הדין
נבחר 

   13.9 5470 762 ליאור רונית לוועדה

 בית הדין
נבחר 

   13.1 5470 717 ב ישראל זר אבי לוועדה

 בית הדין
נבחר 

   12.4 5470 676 עו"ד אלי איש שלום  לוועדה

 בית הדין
נבחר 

   11.2 5470 611 פל  ירון לוועדה

 בית הדין
נבחר 

   8.1 5470 443 מועלם בועז לוועדה

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 יקהועדת את
יו"ר וועדת 

   21.5 5780 1242 ד"ר יעקב ביתן אתיקה

 ועדת אתיקה
נבחר 

   20.7 5780 1197 ארליך  אלי  לוועדה

 ועדת אתיקה
נבחר 

   11.8 5780 684 גבע אתי לוועדה

 ועדת אתיקה 
נבחר 

   11.8 5780 681 קנול  אבי  לוועדה

 ועדת אתיקה
נבחר 

   9.1 5780 527 כהן   שמשון לוועדה

 ועדת אתיקה
נבחר 

   8.7 5780 503 יולי לוין לוועדה

 ועדת אתיקה
נבחר 

   8.6 5780 495 גופר צביקה לוועדה

 ועדת אתיקה
נבחר 

   7.8 5780 451 פרלשטיין אורי  לוועדה

 

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 ועדת ביקורת
יו"ר וועדת 

   100.0 1816 1816 פ ראובןר ביקורת

 



 
  

 :התפלגות הקולות למועמדים לנשיאות .4

 קולות סטטוס מועמד תפקיד
סהכ קולות 
לאזור בלי 
 פתק לבן

אחוז 
 הצבעה

 הערות

 נשיא

נשיא 
   52.2 2313 1208 רוזנפלד  ליאור  הלשכה

   47.8 2313 1105 צפריר אורי  לא נבחר

 

 

 

 בברכה,

 

 

 

  עו"ד איתן הברמן

 יו"ר וועדת הבחירות


