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         )תפוצת חברי מועצת המחוז(

                                        
 
 

 16/01 –6.3.16 –מוסדות המחוז פרטיכל ישיבת מועצת המחוז לבחירת  הנדון:
 כללי
והגוף הבוחר התקיימה ישיבת מועצת המחוז הנבחרת   2016למרץ  6בתאריך  .1

חברי מועצת  חברי רשימת 34לבחירת מוסדות המחוז. בהשתתפות המחוזי 
 .במצ" –והנוכחים בישיבה , חברי הגוף הבוחר ליו"ר המחוז המחוז הנבחרים

דת הבחירות הארצית כשלצידו פי התקנון נציג המחוז בוע-את הישיבה ניהל על .2
 :הקלפיסייעו מנהל המחוז וחברי ועדת 

 יו"ר –נציג המחוז בועדת הבחירות הארצית - עמרם חיימי עו"ד .א

 נציג וועדת הביקורת המחוזית.–עו"ד רונן לפיד  .ב

 משקיף-דן ארגון מר  .ג

 חברת וועדת קלפי-גב' דליה סלוצקי .ד

 מנהל המחוז – אליקו חן חתוכהמר  .ה

 סבביםה ארבעבנערכו בחירות  .3

 בחירות ליו"ר המחוז. –סבב ראשון  .א
 בחירת גזבר המחוז –סבב שני  .ב

 נציגי המחוז בוועד המנהל הארצי. 3-לבחירות  –סבב שלישי  .ג

 חברי וועד המנהל המחוזי 9סבב רביעי בחירת  .ד

 בחירת יו"ר וועדת הביקורת המחוזית ע"י חברי הוועדה. .ה

 באמצעות הקלפי.הבחירות נערכו  .4

 התנצלו( 2-בחו"ל ו 1חברי המועצה ) 31תתפו בבחירות הש .5
 

 בחירות ליו"ר הנהלת המחוז
 מועמדים  3 .6
 .הגוף הבוחרואת דרכו בפני חברי  םעצמ והציג יםהמועמד .7

 קולות כשרים. 75: להלן תוצאות ההצבעה ליו"ר הנהלת המחוז .8

 
 מס
 סד

 תוצאה שם ומשפחה
 

 57 חביו יצחק  1

 16 אבן משה  2
 2 ברבי צבי 3

 
 חירות לגזבר המחוזב

קולות 34הלן התוצאות: ל  צביקה גינצבורג כמועמד יחיד לבחירות לגזבר המחוז נבחר  .11
 כשרים.

 לוועד מנהל המחוז:בחירות  
  9 –ספר מקומות מ 12

 "צוות"
 ל"בצהגמלאי ארגון 
 חיפה והצפון מחוז
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 13 –מדים מוע 13
 קולות כשרים 34 -המחוזוועד מנהל תוצאות הבחירות ל. להלן 14
 

 סה"כ שם ומשפחה מקום מס'
 קולות

 הערות

 ב'-ע"פ סדר א'מדורגת  28 בהט יפה  1 1
 ב'  -ע"פ סדר א' מדורג  28 לוי יוסי 2 2
 ב' –ע"פ סדר א' מדורג  28 פטוקה ישעיה 3 3
 ב' –ע"פ סדר א' מדורגת  28 שביט חנה 4 4
 ב' -מדורג ע"פ סדר א' 27 יוסי משען 5 5
 ב' –מדורג ע"פ סדר א'  27 פרץ ארמונד 6 6
  26 בראון יעקב 7 7
 ב' –מדורג ע"פ סדר א'  21 חיים מור חיים  8 8
 מדורג ע"פ סדר א' ב'  21 מזוז נחום  9 9

  17 גרשון איתן  10 10
  10 קליגר דב 11 11

 
 

 לוועד המנהל הארציבחירות לנציגות המחוז 
  3 –מספר מקומות  .15

 7  –מועמדים  .16

 קולות כשרים 34 –להלן תוצאות הבחירות לנציגי המחוז  .17
 

 מס
 סד

 סה"כ שם ומשפחה מקום
 קולות

 הערות

  27 ריאד אברהים  1 1
  24 לביא ארווין  2 2
  16 (שגב יצחק  3 3

  15 פטוקה ישעיהו 4 4
  7 גרשון איתן  5 5
  5 קליגר דב  6 6

 
 

   רענן ראובןמר נבחר  ליו"ר וועדת הביקורת המחוזית.בבחירות 18
 

 
 בברכה

 
 

 אליקו חן חתוכה
 מנהל 

 

 
  למוסדות המחוז ת חברי הגוף הבוחר להצבעה רשימ

 נוכחות סניף שם ומשפחה  

 נוכח מרכז הגליל אבו חייה אמין 1

 נוכח גליל עליון אבוטבול משה 2

 נוכחת קריות אביאל הניה 3

 התנצל חדרה אביזמר אברהם 4

 נוכח חדרה אביטבול דוד 5

 נוכח חדרה אבן פז משה 6



 נוכח מרכז הגליל אברהים ריאד 7

 נוכחת קריות אהרוני רבקה 8

 נוכחת חיפה אופיר אהרן 9

 נוכח גליל עליון אזרזר יוסף 10

 נוכח גליל תחתון אטיאס מוריץ 11

 נוכח חדרה אטיה משה מ 12

 התנצל גליל מערבי אלימלך יעקב 13

 נוכח גליל תחתון אלמליח משה 14

 נוכח קריות אשד דוד 15

 נוכחת יפהח בהט יפה 16

 נוכחת  חיפה בכרך נגה 17

 התנצל  גליל תחתון בן אבו לוי 18

  נוכח גליל עליון בן חיים דוד 19

 נוכח  גליל עליון בן מויאל יצחק 20

 נוכח  חדרה בן נעים חנניה 21

 נוכח  קריות בר און יעקב 22

 נוכח  חיפה ברבי צבי 23

 נוכח  חדרה ברוך איתמר 24

 נוכח  חיפה ברקאי משה 25

 נוכח  עמקים גינצבורג צביקה 26

 נוכח  קריות גרשון איתן 27

 נוכח  קריות דביר ישראל 28

 נוכח  חיפה דותן רמי 29

 נוכחת גליל עליון דקל יעל 30

 נוכח  חיפה דרור ויליאם 31

 נוכח  גליל מערבי הרוש מנחם 32

 נוכח  עמקים וזאן יהודה 33

 נוכח  חיפה וייסמן סיומה 34

 נוכח  חיפה וינטר ברוך 35

 נוכחות סניף שם ומשפחה    

 נוכח כרמיאל ויסברוד ידידיה 36

 נוכחת חדרה ולדמן ורדה 37

 נוכחת עמקים וקנין ישראל 38

 נוכח קריות חביו יצחק 39

 נוכח מרכז הגליל חביש ג'וזף 40

 נוכח גליל עליון חוסרבי שלמה 41

 נוכח ערביגליל מ חזן יום טוב 42

 נוכחת קריות כץ נאוה 43

 נוכח קריות כרמון אריאל 44

 נוכח חיפה לביא ארוין 45

 נוכח קריות לוי יוסף 46



 נוכח חיפה לוי יורם 47

 נוכח כרמיאל לייזרוביץ אביגדור 48

 התנצל כרמיאל מוסלי שלום 49

 נוכח מרכז הגליל מועדי יוסף 50

 נוכח עמקים מור חיים חיים 51

 נוכח קריות מזוז נחום 52

 נוכחת קריות מיזלמן עינת 53

 נוכחת עמקים מסאס גאולה 54

 נוכח עמקים מעתוק מאיר 55

 התנצל קריות משען יוסף 56

 נוכח חיפה ניצן רזיאל 57

 נוכח מרכז הגליל סאבק פריד 58

 נוכח מרכז הגליל סאלח יוסף 59

 נוכח גליל מערבי סיבוני פרוספר 60

 נוכח מרכז הגליל מר פואזעא 61

 נוכח גליל תחתון עבו משה 62

 נוכח מרכז הגליל עליאן ג'מאל 63

 נוכח עמקים עסיס דוד 64

 נוכח חיפה פורת ניסן 65

 נוכח חיפה פטוקה ישעיהו 66

 נוכח עמקים פלאח אחמד 67

 נוכח חדרה פרץ ארמונד 68

 נוכח עמקים קליגר דב 69

וכחנ כרמיאל קליין שלמה 70  

 

 
 
 

 נוכחות  סניף שם ומשפחה   

 נוכח מרכז הגליל רבאח דאהש 71

 נעדר גליל תחתון רווח יוסי 72

 נוכחת גליל מערבי רייכמן חוה 73

 נוכחת חיפה שביט חנה 74

 נוכח חדרה שגב יצחק 75

 נוכח חדרה שובל אביחיל 76

 נוכח גליל מערבי שלום אפרים 77

חנוכ כרמיאל שמלץ מנוח 78  

 נוכח גליל עליון תשובה עמוס 79
 


