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 פרוטוקול  - 2016בחירת בעלי תפקידים ב"צוות" מחוז הדרום הנדון: 

 
  

 התקיימו הבחירות לבעלי התפקידים במחוז הדרום. 8.3.16בתאריך  .1

 

מאחר ונבצר ממנו  התהליך נוהל ע"י מנהל המחוז. מר כהן משה, נציג וועדת הבחירות לא הגיע .2
   להיות נוכח. 

 
הנהלות הסניפים, מועצת המחוז והנהלת המחוז כונסו ליום מרוכז שבו התקיימו הבחירות  .3

 -ל: 

 יו"ר המחוז. .א

 גזבר המחוז .ב

 נציג המחוז לוועד המנהל הארצי. .ג

 

הוחלט שלא לקיים בחירת יו"רי וועדות מחוזיות וסגן יו"ר ולדחות את הבחירה לישיבה  .4
 .31.3.16-נה של הוועד המנהל שתתקיים בהראשו 

 

 להלן מהלך היום ושלבי הבחירה: .5

 1הצבעה מס'  -ה חשאית ליו"ר "צוות" מחוז הדרום בחיר .א
 מועמד יחיד מר ניסן בגולה. –

 :ההצבעהתוצאות 
 הנהלות הסניפים ומועצת המחוז(.)חברים  50 -                         בעלי זכות בחירה (1

 חברים 42 -     נכחו בהצבעה (2

מתוכם, קיאט עמוס, מערד, מתנגד  1) חברים 8 -     לא הגיעו (3
 לצרופו להנהלת הסניף(.                                 

 חברים 42 -   מימשו את זכות ההצבעה (4

 חברים 42 -בגולה ניסן -מספר החברים שבחרו ב (5
 רשימה שמית מצורפת לדו"ח.       

בירכנו אותו ואיחלנו לו הוכרז על היו"ר שנבחר  ,בשנית הפורום כונסבסיום ההצבעה 
מר בגולה ניסן נשא דברי ברכה והצלחה והזכיר לפורום הרחב את  –הצלחה בהמשך הדרך 

 .15.3.15-החשיבות בהגעתם לגני התערוכה לבחירות ב"צוות" ארצי ב
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  2הצבעה מס'  –בחירה חשאית לתפקיד גזבר המחוז  .ב
 מועמד יחיד מר הלר אבי.

 תוצאות ההצבעה:          
 )חברי מועצת המחוז( 14 -   בעלי זכות בחירה  (1

 חברים 14 -  מימשו את זכות ההצבעה (2
 כל החברים בחרו במר אבי הלר.         
 מועצת המחוז בירכה את מר אבי הלר ואיחלה לו הצלחה.         

 

 :בעקבות הבחירה, נקבע כי בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו .ג
 יו"ר המחוז –סן בגולה מר ני (1

 גזבר המחוז –מר אבי הלר  (2

מורשה לעשות את כל הפעולות בחשבון, למעט  – מנהל המחוז –מר לוגסי אברהם  (3
 העברות בנקאיות וחתימה על צ'קים.

 

 3הצבעה מס'  –בחירה חשאית לתפקיד נציג המחוז לוועד מנהל ארצי  .ד
 מועמדים:

 מר יעקב דרעי (1

 מר קיקוס יצחק (2

 וןמר פלדמן אהר (3
לפני תחילת ההצבעה, פנה יו"ר המחוז למר פלדמן אהרון וביקשו להסיר את מועמדותו        
 )עקב הסיבה העומדת מאחרי הצגת המועמדות מלכתחילה( ונענה בחיוב.      

יו"ר המחוז פנה לחברי מועצת המחוז ולמועמדים וביקשם לקבל את דין הבוחר כפי                  
 שמור על אווירה הוגנת, תרבותית ומשפחתית. שיוכרע, ל      

 תוצאות ההצבעה:               
 )חברי מועצת המחוז( 14 -   בעלי זכות בחירה      (1

 חברים 14 -  מימשו את זכות ההצבעה      (2

 חברים 3 –בעד יעקב דרעי  הצביעו          (3

 חברים 10 –בעד קיקוס יצחק הצביעו       (4

 קול אחד נפסל.      (5
 מועצת המחוז בירכה את מר קיקוס יצחק על הבחירה ואיחלה לו הצלחה בתפקיד.          

 
 חברים( הוזמנו להכנס ולהשתתף בישיבה. 4חברי הנהלת המחוז ) .6

 

 המועמדים המיועדים להצטרף לוועד המנהל המחוזי: 3יו"ר המחוז הציג את  .7

 גב' בנדט שרי (1

 מר בן שושן יחיאל (2

 מר לב פרץ (3
 התקיים דיון לגבי המועמדים.              
הועלתה הצעה ע"י יו"ר סניף דימונה, מר אבי אבוחצירה, לצרף חבר נוסף בשם ברנד מנחם    
 לוועד המנהל.   

 
 סוכם              

 לצרף את שלושת החברים לוועד המנהל המחוזי, על דעת כל המשתתפים. .א
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חת מישיבות ועד המנהל לגבי המועמד הרביעי הוחלט להעלות את הנושא לדיון בא .ב
 המחוזי.

החברים שצורפו לוועד המנהל הוזמנו להיכנס לישיבה. יו"ר המחוז בירך את כל הנוכחים  .8
ואיחל הצלחה בהמשך הדרך. סוכם שהדיון בנושא יו"רי הוועדות המחוזיות וסגן יו"ר המחוז 

 יעלה בישיבה הקרובה.

 

ויו"ר המחוז ביקש מיו"רי  15.3.16-התקיים דיון קצר בנושא הבחירות ב"צוות" ארצי ב .9
הסניפים והמועצה להגיע ביום הבחירות, בזמן ולוודא שכל חברי הנהלות הסניפים יגיעו אף 

 הם.
 

 מנהל המחוז עידכן את הוועד המנהל החדש במספר עדכונים כדלקמן: .10

 אסולין חיים, דרעי יעקב, בגולה ניסן. –מזל טוב לחברים שיום הולדתם חל בחודש מרץ  .א

-)חג הפסח חל ב 27.3.16-מבקש להקפיד ולהעביר אל את ההמלצות עד ה –קי חג מענ .ב
22.4.16.) 

 .17.4.16עד  31.3.16יריד "חבר" יתקיים השנה בין התאריכים  .ג

 פרסום והרשמה באתר "צוות". –סדנאות בישול לקראת החג  2ביוזמת המחוז, יפתחו  .ד

 ן שני, מבקש להקפיד ולהגיע.יתקיים ארוע פרידה מהיו"ר היוצא, מר גדעו 7.4.16-ב .ה

-+ ב75ולבני  12.4.16-הרמת כוסית לקראת חג פסח לוועד המנהל המחוזי תתקיים ב .ו
 בבית יציב. – 11.4.16

 משרדי המחוז יהיו סגורים בחול המועד פסח. .ז

 .1-2/5/2016טיול לגימלאים הבדואים מתוכנן להתקיים בין התאריכים  .ח
 

 -:ודכל החברים הוזמנו להרמת כוסית וכיב .11

במהלך הרמת הכוסית, סיכם בקצרה היו"ר היוצא, מר גדעון שני את פעילותו ב"צוות"   .א
 ופעילות הוועד המנהל ואיחל הצלחה לבאים בתור. 

   בביה"ס  7.4.16-מר גדעון הזמין את הנוכחית לארוע הוקרה לכבודו שיתקיים ב    .ג
 למשחק ע"ש גודמן.   

      מר בגולה ניסן, יו"ר המחוז הנבחר בירך את החברים, הודה למר גדעון על פעילותו        .ד
 רבת השנים וקידום המחוז להישגים בתחומים רבים. 

מר גדעון שני הודה למנהל המחוז ולמזכירת המחוז על ארגון הבחירות המוצלח ועל   .ה
 הפעילות השוטפת במהלך השנים. 

 
 .31.3.16 -נקבעה לישיבת ועד מנהל מחוזי הבאה  .12

 
 מנהל המחוז מאחל לכל הנבחרים דרך צליחה, עבודה פוריה ושתוף פעולה. .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :להלן הרכב הגופים שנבחרו .14
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 :יו"רים 8 –יו"רי הסניפים  .א
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ישתתפו בדיונים של אסיפת  – חברים )לפי מספר הקולות שצברו( 14 –מועצת המחוז  .ב
 הנבחרים הארצית

 שם החבר מס' סד'
 בגולה ניסן 1
 חדד אילנה 2
 פלדמן אהרון 3
 קיקוס יצחק 4
 לומון שלמהסו 5
 הלר אבי 6

 יו"רי הסניפים 8 7-14
 חברים )לפי מספר הקולות שצברו( 4 –הנהלת המחוז  .ג

 שם החבר מס' סד'
 פרץ אילן 1
 מלול שמעון 2
 נגבקאר יונה 3
 כהן יצחק 4

 (החלטת הוועד המנהלחברים )לפי  3 – מצורפים לוועד המנהל  .ד
 שם החבר מס' סד'

 בנדט שרי 1
 חיאלבן שושן י 2
 לב פרץ 3

 חברים  3 – ועדת הבקורת המחוזית  .ה
 שם החבר מס' סד'

 יו"ר הועדה –אברמוביץ יצחק  1
 קרוואני גלית 2
 אביסרור מרדכי 3

 
  –בברכה                     

 
 לוגסי   אברהם                         
 מנהל "צוות" מחוז דרום                           

 
 

 יו"ר המחוז –לתפקיד  חברי "הגוף הבוחר" מית של רשימה ש
 

מס' 
 סד'

 שם היו"ר סניף

 לחיאני יעקב שבע-באר 1
 אסולין חיים גת-קרית 2
 דהן אלי אילת 3
 שניאור דוד שדרות-נתיבות 4
 דרעי יעקב אופקים 5
 אבוחצירה אבי דימונה 6
 שיף אריה ערד 7
 בדש אליהו מצפה רמון 8
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מס' 
 סד'

שם 
 תעודת זהות סניף שם פרטי משפחה

 תפקיד

 063077051 דימונה אבי אבוחצירה 1
, רכז יו"ר סניף דימונה

 וועדת תעסוקה

 067907964 דימונה מרקו אבוטבול 2
 רכז וועדת התנדבות

דימונהסניף  ומחשוב  

 056182702 שדרות-נתיבות שמעון )יורם( אבוטבול 3
מורשה חתימה בסניף 

שדרות -נתיבות  

 057497117 קרית גת דליה אבקסיס 4
מזכירה ורכזת ועדת 

 מחשוב סניף קרית גת

 068643717 קרית גת שלמה אוחנה 5
רכז ועדת פרט סניף 

 קרית גת

 067509679 קרית גת מיכה אטיאס 6
ס.יו"ר וגזבר סניף 

 קרית גת

 063749808 ר שבעבא יצחק אמור 7
 

 062384870 אופקים חיים אמר 8
 ס.יו"ר סניף אופקים

 068409168 קרית גת חיים אסולין 9

יו"ר ורכז ועדת 
תעסוקה סניף קרית 

 גת

 048344774 באר שבע ניסן בגולה 10
 יו"ר המחוז

 001397793 מצפה רמון אליהו בדש 11
יו"ר סניף מצפה רמון 

 ורכז ועדת תעסוקה

 056013162 אילת יהודה ימולבן ש 12
חבר הנהלת סניף 

 אילת

 053599676 באר שבע איילה בן שלוש 13
 

 057397226 באר שבע יגאל בננו 14
 

 055853048 באר שבע אתי ברנד 15
 

 069119758 אילת אליהו דהן 16
יו"ר סניף אילת, רכז 

 ועדת תעסוקה

 054353545 אופקים יעקב דרעי 17

, יו"ר סניף אופקים
רכז ועדת מחשוב, רכז 

 ועדת תעסוקה

 069269207 באר שבע אבי הלר 18
 גזבר המחוז

 054914197 מצפה רמון איריס הררי 19
ס.יו"ר, מזכירה ורכזת 
 ועדת פרט סניף מ.רמון

 054757141 מצפה רמון בנימין הררי 20
חבר הנהלת סניף 

 מצפה מרון

 078424355 אילת מימון וקנין 21
יף חבר הנהלת סנ

 אילת
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 022788350 שדרות-נתיבות נסים זוביב 22
-מזכיר סניף נתיבות

 שדרות

 053443222 באר שבע אילנה חדד 23
 

 067908053 דימונה יהודה חזן 24
חבר הנהלת סניף 

 דימונה

 026986133 ערד מירי טינסקי 25
רכזת ועדת מחשוב 

 סניף ערד

 069496313 דימונה גדעון טלקאר 26
, וועדת  רכז ועדת פרט

 תרבות סניף דימונה

 056485329 אופקים מאיר יפרח  27

רכז ועדת פרט סניף 
 אופקים

 026825604 דימונה שלום יפרח 28
גזבר, ס.יו"ר, מזכיר 

 סניף דימונה

 ישי 29
 -יוסף 

 051347516 אופקים אלימלך
 גזבר סניף אופקים

 067985598 אילת סילביה ישראל 30
 מזכירת סניף אילת

 069648574 באר שבע דוד כהן 31
 

 006803407 אילת יעקב כהן 32
 ס.יו"ר סניף אילת

 057487704 מצפה רמון יוסף כשכאש 33
רכז ועדת התנדבות 

 סניף מצפה רמון

 068018167 באר שבע יעקב לחיאני 34
שבע-יו"ר סניף באר  

 069809077 שדרות-נתיבות אברהם מאזוז 35
-ס.יו"ר סניף נתיבות

 שדרות

 057123234 אופקים תמר משעלי 36
 מזכירת סניף אופקים

 055686240 ערד ריטה נחמיה 37
ס.יו"ר, מזכירה, רכזת 

 ועדת פרט סניף ערד

 042741926 באר שבע שלמה סלומון 38
רכז ועדת בריאות 

 מחוזי

 051194132 באר שבע עידית סרברו 39
 

 023676075 מצפה רמון אדי פישר 40
חבר הנהלת סניף 

 מצפה רמון

 007082381 באר שבע אהרון פלדמן 41
יו"ר ועדת פרט 

 מחוזית

 069224509 שדרות-נתיבות יאיר פרץ 42
גזבר סניף נתיבות 

 שדרות

 056184500 ערד עמוס קיאט  43

התנגד לצירופו 
 להנהלת סניף ערד

 055016489 באר שבע יצחק קיקוס 44
נציג המחוז לוועד 

 מנהל ארצי
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 064527096 באר שבע אלי קריאם 45
 

 058689092 ערד נסים קריספל 46
רכז ועדת התנדבות 

 סניף ערד

 064561228 קרית גת אהרון קרמר 47
רכז ועדת התנדבות 

 סניף קרית גת

 000599142 ערד אריה שיף 48
יו"ר הסניף ורכז ועדת 

 תעסוקה סניף ערד

 054951926 שדרות-נתיבות דוד שניאור 49
-תיו"ר סניף נתיבו

 שדרות

 057403461 באר שבע אלי שקד 50
 

 
 
 


