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 אישור המועמדים לתפקידים השונים

 22הודעת בחירות מספר 

 עדכון  – סיכום ישיבת ועדת בחירות בנושא אישור המועמדים לתפקידים השונים הנדון:

השונים    03/10/21בתאריך   לתפקידים  המועמדים  ואישור  לבחינה  הבחירות  ועדת  של  ישיבה  נערכה 
 . 2021בבחירות  

 . צהחו, הסרות ימחקו בקו םדואבו ומניס  תוספות 

 :צה להלן סיכום ישיבת המוע

 :נציג סניף למועצה ארציתלתפקיד   תמודד לה ע"י חברי הוועדה שמות המועמדים אשר אושרו  .1

 שם המועמד  מס"ד 
  3 –סניף אשדוד אשקלון 
 מושבים במועצה 

 אשדוד אשקלון   אבי שבי   1

 אשדוד אשקלון   אלכס גולדשטיין   2

 דוד אשקלון  שא ד פל ג'ינה 3

 אשדוד אשקלון   מומי סלע  4

 אשדוד אשקלון   דוד  אבי בן  5

 

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים    2 – ב"שסניף 

 במועצה 

 באר שבע   יפת בקשי   1

 באר שבע   יונתן לוייב   2

 באר שבע  משה טרבלסי  3

 באר שבע   גבי מלכה   4

 

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים    1 – בני ברקסניף 

 במועצה 

 בני ברק   וך כץ  נח 1

 



 
  

 שם המועמד  מס"ד 
שבים  ומ  6 – השרוןסניף 

 במועצה 

 השרון  דרור נחשון   1

 השרון  אריה אופיר   2

 השרון  יעקב גורי  3

 השרון  דני קסלמן   4

 השרון  קובי דיין   5

 השרון  אלון ספונרו  6

 השרון  גיורא ארצי   7

 השרון   ניר קסלמן  8

 השרון   אמיר נאסר   9

 השרון   ושן  ג ק יצח 10

 השרון   ערן בר   11

 

 שם המועמד  מס"ד 
  3 – ים -חולון בתיף נ ס

 מושבים במועצה 

 ים  -חולון בת בן יהושע   1

 ים  -חולון בת יובל סייפר   2

 ים  -חולון בת גואטה עמוס   3

 ים  -חולון בת אשר וטורי  4

 ים  -חולון בת אסף יגר  5

 ים  -חולון בת דורון צינמון  6

 ים  -לון בתוח י ן שרונ 7

 ים  -חולון בת גיא לוי עזר   8

 

 

 



 
  

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים   2 – חדרהסניף 

 במועצה 

 חדרה   דביר רפ   1

 חדרה   נתנאל קסטן   2

 חדרה   חנן מנה   3

 

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים   3 – טבריה סניף 

 במועצה 

 טבריה   אמג'ד עבאס  1

 טבריה   מוחמד חטיב   2

   הריטב קובי ורדי   3

 טבריה   עדוי עאטף   4

 טבריה   מיכה אדוני   5

 

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים    3 – נתניהסניף 

 במועצה 

 נתניה קוטלר )בן( בנימין   1

 נתניה שי שדה   2

 נתניה אורן איילון   3

 נתניה  דניאל בשארי   4

 

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים   5 – פ"ת סניף 

 במועצה 

 פתח תקווה   איילת דן   1

 פתח תקווה   קוביץ  ב לר דויל 2

 פתח תקווה   ליאור הורנצ'יק   3

 פתח תקווה   סמי זילחה  4

 פתח תקווה   ורדה לבקוביץ   5



 
  

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים   6 – ירושליםסניף 

 במועצה 

 ירושלים   יהודה זכריה   1

 ירושלים   עוזי ארגמן   2

 ירושלים   עודד טוביה  3

 ירושלים   ניר אלבז   4

 ירושלים   ש  חור עופר  5

 ירושלים   ארלה פרסי  6

 לים  וש יר כרמית טוביה   7

 ירושלים   יצחק חסידים   8

 ירושלים   שלמה לפידות  9

10 
ברוך אליעזר  

 לוצקין  
 ירושלים  

 ירושלים   מנשה פנירי   11

 ירושלים   שמואל אשורי   12

 ירושלים   אל  -בועז בר  13

 ירושלים  דוד שהרבני  14

 

 עמד שם המו מס"ד 
מושבים   4 – ראשל"ציף נ ס

 במועצה 

 ראשל"צ   שלמה גילה   1

 ראשל"צ   רמי בן אשר   2

 ראשל"צ   רחל כבודי   3

 ראשל"צ   ישראל גלעד  4

 ראשל"צ   זאב פרלשטיין  5

 

 

 

 



 
  

 שם המועמד  מס"ד 
  3 – בות נס ציונהרחוסניף 

 מושבים במועצה 

 רחובות נס ציונה   ויקי בוסו טיקר  1

 ונה  צי  ס נ בותרחו יעל כהן   2

 רחובות נס ציונה   אבי הלל  3

 רחובות נס ציונה   אביתר שרעבי   4

 רחובות נס ציונה   לוי חממי  5

 

 שם המועמד  מס"ד 
  4 – ר"ג גבעתייםסניף 

 מושבים במועצה 

 רמת גן גבעתיים   חוה פרידמן וינרב   1

 רמת גן גבעתיים   חיים קישק   2

 רמת גן גבעתיים   אודי אביטל   3

 רמת גן גבעתיים   פורת   בהזה 4

 רמת גן גבעתיים   שני זפרני  5

 רמת גן גבעתיים   נוגה עקל   6

 רמת גן גבעתיים   מעיין משיח   7

 יים רמת גן גבעת  יק אבוטבול שמול  8

 

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים   10 – ת"אסניף 

 במועצה 

 תל אביב  טל ברגיל   1

 תל אביב  שלמה אפלר   2

 אביב תל   מעיין בראור  3

 תל אביב  גדעון בסטיאנס  4

 תל אביב  ינשטיין  צבי וי  5

 תל אביב  אלי מורואי  6

 תל אביב   פרחי מירה  7



 
  

 תל אביב   ישראל גרטי  8

 תל אביב   שוש כהן גנון  9

 תל אביב   מיכל וינצר  10

 תל אביב   חיים אילוביץ   11

 תל אביב   יואל זיו  12

 תל אביב   רון קשת   13

 אביב    תל ן  'והמירב ג 14

 ב  תל אבי  מיכל שילה   15

 תל אביב   אלי ארליך    16

 תל אביב   יפית תמיר   17

 ביב  תל א טבע צביה   18

 תל אביב   מרדכי )מוטי( ניר   19

 תל אביב   מאיר רוטברג  20

 תל אביב   מוטי אוחיון  21

 

 שם המועמד  מס"ד 
מושבים   12 – חיפהסניף 

 במועצה 

 חיפה   חגי לנצט   1

 חיפה   ה פנחס  מרינ 2

 חיפה   מקסים דרעי   3

 חיפה   שי לברזון   4

 חיפה   יובל ארנון   5

 חיפה   אורי מיכאלי   6

 חיפה   אריה כהן   7

 חיפה   מוניר הלון   8

 חיפה   אחמד סרחאן   9

 חיפה   טריף עלי   10



 
  

 חיפה   אניה לוין   11

 חיפה   ברק זיו   12

 חיפה   דותן ויגודסקי  13

 חיפה   בי סאטו   דהרת 14

 פה  חי סער חי שמיר   15

 חיפה   אלון דור   16

 חיפה   מעוז ישראל   17

 חיפה   ניסים פרץ   18

 חיפה   יגאל הררי   19

 חיפה   רונית מגנזי  20

 חיפה   צביקה קידר  21

 חיפה   שכנר יעקב   22

 חיפה   חאתם עאמר  23

 חיפה   יצחק זילברמן   24

 חיפה   כהן   רמי 25

 חיפה   ר  אורי צפרי 26

 חיפה   ה  יעקב סויס 27

 חיפה   אורי אזולאי  28

 חיפה   מוטי בקר   29

 ה  חיפ ג'קי אמסלם   30

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 :יו"ר מחוזלתפקיד   תמודד להשמות המועמדים אשר אושרו ע"י חברי הוועדה  .2

 דרום מחוז  

 גבי מלכה  1

 בן דוד  גיל  2
 

 מחוז השפלה 

 אבי שבי   1
 

 מחוז השרון 

 ורת ן פ מושיק ב  1

 גיל ורדי  2

 בר  ערן  3
 

 מרכז מחוז  

 מאיר רוטברג  1

 גיא לוי עזר  2

 תמיר יפית  3
 

 ירושלים מחוז 

 ורש עופר ח 1

 ארי  גוב יניב   2
 

 ן צפומחוז  

 סאטובי תדהר   1

 ורדי   קובי 2

 מוטי בקר  3

 אניה לוין  4
 

 

 

 



 
  

 

 : רותוועדות הנבחל דד תמולהשמות המועמדים אשר אושרו ע"י חברי הוועדה  .3

 חברים 3-7 תמנה   – וועדת הביקורת 

 ניסים יהודה הרפז  1

 אבי קנול  2

 איציק אורן  3

 דה צורים יהו 4

 ני אריהלבנו 5

 יעקב סויסה  6

 יצחק זילברמן  7

 איגור מורי  8

 שלום  רם 9

 אורנה יחזקאל  10

 משה בן עמי  11

 גיל בן נון  12

 פלן רוני ק 13

 וש מאיר קד 14
 

  5-9ימנה  – צי למשמעתית הדין הארב
 חברים 

 ץ ישראל אליובי 1

 אשר סייפר  2

 תי פיעקב )קובי( צר 3

 ן איילון אור 4

 ג בני מור 5

 ירון פל  6

 אתי גבע  7

 מתן סולומון  8

 חמדה נג'רי מנדלאוי  9

 ביזמר תמר א  10

 נעם קלט  11

 דרור נחשון  12
 

 

 



 
  

 

  – עדת האתיקה ותלונות הציבורוו
 חברים   5-9 תמנה

 דורון צינמון  1

 רי אורגל מי 2

 מוטי ניר  3

 אלי גולן  4

 גיורא ארצי  5

 בן יהושע  6

 נתן שע שוקי יהו 7

 ק ראול פול 8

 דוד בכר  9

 רוזנבלום  (אברהם )אבי  10
 

 

 : נשיא הלשכהלתפקיד   תמודד להחברי הוועדה  שמות המועמדים אשר אושרו ע"י .4

 נשיאות 

 זיק שלמה איי 1

 שטרק  אלי  2

 די הוד או 3

 

 ,ה למתמודדים והצלח בברכה .5
 

 

 חיים קנת עו"ד 

 המרכזית יו"ר ועדת הבחירות

 

 

 


