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 ____________אל 
 

 
 7.3.2016סיכום בחירות לבעלי תפקידים במחוז השרון   הנדון:

 
 השרון, ו בחירות לבעלי תפקידים במחוזהתקיימ 2016למרץ  7בתאריך   .1

 .ליו"ר המחוז  חברי מועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפיםבהשתתפות 
 ע"י מועצת המחוז.תפקידים במחוז, הבעלי ל      
 .מצ"ב רשימת הנוכחים       

ניהל עפ"י התקנון נציג המחוז בוועדת הבחירות הארצית כשלצדו בחירות את ה  .2
 ן.חבר נוסף מוועדת הבחירות ומנהלת מחוז השרו סייעו

 עדת הבחירות הארצית.ונציג המחוז בו –שיקל  -מר שי יניב  .א

 עדת הבחירות הארצית.וונציג המחוז ב –ז'מקה  -מר גנדלר זלמן  .ב

 מנהלת מחוז השרון. –הגב' רחל קראוס  .ג

 .בעת ספירת הקולות משקיף מטעם המועמדים –מר אגמון יעקב  .ד

 .בעת ספירת הקולות משקיף מטעם המועמדים –מר נתי פרישמן  .ה

 נכחו בבחירות:    .3

 יו"ר וועדת בחירות ארצית.-עו"ד מויאל שמואל  .א

בספירת  השתתפה , ס. יו"ר וועדת הבחירות הארצית –עו"ד יפה הרצברג  .ב
 .הקולות

 באמצעות הקלפי ובהצבעה אישית וחשאית.,שלבים הבחירות נערכו בשני   .4
  בחירות ליו"ר המחוז. –ראשון שלב       

  וועד המנהל הארצילגזבר המחוז, שני נציגי המחוז  בחירת –שני  שלב      
 ברי הוועד המנהל המחוזי.ח 7בחירת ו      

 בחירות ליו"ר המחוז :ראשוןשלב   .5
 נעדרו בשל שהות בחו"ל(. 3חברים ) 45השתתפו 

 התבקשו להציג עצמם טרם הבחירות.המועמדים 
למנות  אישור אחד המועמדים שהה בחו"ל וקיבל –הציגו מועמדותם מועמדים  2

 (.קולו לא נספרשליח שיציג אותו )
 קולות. 45 :להלן תוצאות ההצבעה ליו"ר המחוז      

 נבחר בצהוב המודגש             
 

 תוצאה שם ומשפחה מס"ד
 30 ארז עודד 1
 15 תמם אורן 2
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חברים נכחו  22המועצה מונה  בלבד, חברי מועצת המחוז בהשתתפות - שלב שני  .6
 שוהה בחו"ל( והחלה ההצבעה באותו אופן:- אחד נעדר)חבר  21

 .גזבר המחוז  .ג    הנהלת המחוז  .ב     עד המנהל הארציולנציגי המחוז בו .א
 להלן התוצאות לשלב זה:      

 
 

 ( 2נהלה ארצית )חברי ה            
 נציגים בהנהלה הארצית. 2חברים. למחוז  9הציגו מועמדות 

 כשיש  החבר עם הותק הגבוה ביותר ב"צוות" נבחר)נבחרו, צהוב המודגשים ב            
 .(קולותבשוויון              

 
 תוצאה שם ומשפחה מס"ד

 11 שלום יוחנן 1
 1988ותק ב"צוות" משנת     10 קטן שלמה 2
 2003ותק ב"צוות" משנת     10 יצחקי עקיבא  3
 2008ותק ב"צוות" משנת     10 תמם אורן 4
 0 שמואל מעוז 5
 0 אגמון יעקב 6
 0 אהרוני יצחק 7
 0 בג רן 8
 0 שגיא דניאל 9

 ביקש לבצע ספירה חוזרת וזו אכן נעשתה,  ,משקיף בספירה - אגמון יעקב 
 התוצאה הייתה זהה.     

 
 
 

   (7הנהלת המחוז )חברי    
 .7נבחרים  - חברים 13תם והציגו מועמד   
 .נבחרו במודגשים בצהוה   
    

 תוצאה שם ומשפחה ס"דמ
 12 חזן משה 1
 12 תמם אורן 2
 11 אהרוני יצחק 3
 11 שלום יוחנן 4
 11 בנאי אהוד 5
 11 דורון ויקטור 6
 11 מעוז שמואל 7
 10 סבו כרמלה 8
 10 קטן שלמה 9

 10 ולנשטיין ליאת 10
 9 בג רן 11
 1 אגמון יעקב 12
 0 שגיא דניאל 13
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 (1) המחוז גזבר 
 חברים 2הציגו מועמדות  
 נבחר בצהוב המודגש 

 
 תוצאה שם ומשפחה מס"ד

 11 דורון ויקטור 1
 10 סבו כרמלה 2

 
הציג בפני הנוכחים את תוצאות הארצית ,נציג המחוז בוועדת הבחירות  –שי יניב  .7

 הבחירות.

 

 . 20:45התהליך עבר ללא בעיות מיוחדות וכל התהליך הסתיים בשעה  .8
 

 .לכולם פורייה ומוצלחת עשייה והמשך ובהצלחה נבחרים ברכות ל .9
 

 תודה לכל מי שהשתתף ולקח חלק בבחירות. .10
 
 
 
 

 ,בברכה                                                                 
 
 
 
 קראוס   רחל                      שיקל      -שי יניב                        ז'מקה  -גנדלר זלמן    
             המחוז  מנהלתוועדת בחירות ארצית                                     וועדת בחירות ארצית   
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 נוכחות סניף  תפקיד חבר מס"ד

 נוכח הרצליה חבר הנהלת סניף אביב חיים 1

 נוכח הרצליה חבר הנהלת סניף אביב שלמה 2

ד השרוןהו חבר מועצת המחוז אגמון יעקב 3  נוכח 

 נוכח נתניה חבר מועצת המחוז אהרוני יצחק 4

 נוכח כפר סבא חבר הנהלת סניף אופיר עמי 5

 שהה בחו"ל רמת השרון חבר מועצת המחוז ארז עודד 6

 נוכח נתניה חבר מועצת המחוז בג רן 7

 נוכחת הוד השרון חבר הנהלת סניף בילדנר אורנה 8

 נוכח נתניה חבר מועצת המחוז בנאי אהוד 9

 נוכח רמת השרון חבר הנהלת סניף בר אלי 10

 נוכח כפר סבא חבר מועצת המחוז בר דגן מוטי 11

 נוכח רמת השרון חבר מועצת המחוז גורן רן 12

 נוכח רעננה יו"ר סניף גושן יצחק 13

 נוכח כפר סבא חבר הנהלת סניף גזית ברוך 14

 בחו"ל שהה הרצליה חבר הנהלת סניף גייזר נתן 15

 שהה בחו"ל הוד השרון חבר הנהלת סניף גרוס אהוד 16

 נוכח רעננה חבר הנהלת סניף דגן עמוס 17

 נוכח נתניה חבר מועצת המחוז דורון ויקטור 18

 נוכח רעננה חבר הנהלת סניף דותן דב 19

 נוכח נתניה חבר הנהלת סניף דר ראובן 20

 נוכח כפר סבא יו"ר סניף הקר אליעזר 21

 נוכחת הוד השרון חבר מועצת המחוז ולנשטין ליאת 22

 נוכח רמת השרון חבר הנהלת סניף ורבין אליהו 23

 נוכח כפר סבא חבר מועצת המחוז חזן משה 24

 נוכחת נתניה חבר הנהלת סניף יחזקאל ציפורה 25

 נוכח רמת השרון יו"ר סניף ילוז אורי 26

 נוכח נתניה יו"ר סניף יצחקי עקיבא 27

 נוכח הרצליה יו"ר סניף לימונד ראובן 28

 נוכח הוד השרון חבר הנהלת סניף מיכאלי יצחק 29

 נוכח נתניה חבר מועצת המחוז מעוז שמואל 30

 נוכח רעננה חבר הנהלת סניף נחושתן ראובן 31

 נוכח כפר סבא חבר הנהלת סניף נחל בן ציון 32

 נוכח כפר סבא חבר הנהלת סניף נסים חיים 33

 נוכחת רעננה חבר מועצת המחוז סבו כרמלה 34

 נוכח רמת השרון חבר הנהלת סניף פלג זאב 35

 נוכח הרצליה חבר הנהלת סניף פלג יחזקאל 36

 נוכחת רמת השרון חבר הנהלת סניף פנחס זמירה 37

 נוכח הוד השרון יו"ר סניף פרישמן נתנאל 38

 חתנוכ הרצליה חבר הנהלת סניף קובלסקי אילנה 39

 נוכח נתניה חבר הנהלת סניף קזדו יוסף 40

 נוכח כפר סבא חבר מועצת המחוז קטן שלמה 41

 נוכח רעננה חבר הנהלת סניף קרפ יעקב 42

 נוכח רעננה חבר הנהלת סניף שביט יחזקאל 43

 נוכח נתניה חבר מועצת המחוז שגיא דניאל 44

 נוכח הרצליה חבר הנהלת סניף שובל אלי 45

יוחנן שלום 46  נוכח כפר סבא חבר מועצת המחוז 

 נוכח כפר סבא חבר הנהלת סניף שמיע עזרא 47

 נוכח נתניה חבר מועצת המחוז תמם אורן 48
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