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השתתפות: ב התקיימה אסיפת הנבחרים ב"זום" 2020 בדצמבר 28-ה שנייום ב .1
 וחברי אסיפת הנבחרים.נדיב דן  - דגן, מנכ"ל "צוות"-מוטי בר-יו"ר "צוות"

 

מצ"ב רשימת  (.156אסיפת הנבחרים )מתוך  חברי 119 באסיפה השתתפו .2
 .(לפרוטוקולבנספח א' המצורף )המשתתפים 

 

 נושאים על סדר היום של האסיפה: .3
 יזכור. .3.1
 עדכוני יו"ר "צוות". .3.2
 מנכ"ל "צוות".  - עיקרי פעילות בזמן משבר הקורונה .3.3
 מנכ"ל "צוות".  - 2021עיקרי תוכנית העבודה לשנת  .3.4
 יו"ר ועדת הכספים.  - 2021הצגת תקציב לשנת  .3.5
 שינוי תקנון. .3.6
 ושינוי תקנון. 2021לשנת  הצבעה לאישור תוכנית עבודה, תקציב .3.7
 שונות. .3.8
 סיכום יו"ר "צוות". .3.9

 

מברך את חברי האסיפה, מעדכן לגבי סדר היום של  -יו"ר "צוות": -דברי פתיחה  .4
 האסיפה.

 

 -עדכוני יו"ר: .5
ומספר  ישיבות מטה 8מאז תחילת הכהונה של הקדנציה הנוכחית קיימנו  .5.1

תוכנית העבודה והתקציב תצא  21. בחודש פברואר וועד מנהלזהה של מפגשי 
 .2021לארגון לשנת 

בשל מגיפת הקורונה אנחנו  2021-2024לארגון לשנים  תוכנית אסטרטגית .5.2
 מעדכנים את התוכנית.

יציג חלק מהפעילויות  המנכ"ל - 2020בשנת  בארגוןפעילות העדכון לגבי  .5.3
 שנעשו, אנחנו נכין סיכום ונפיץ בצוותון לכל חברי הארגון.

ועדת הבחירות הארצית קיימה תהליך הפקת לקחים  -:2020בחירות  .5.4
, סיכום הפקת לקחים יועבר להמשך 2020-בחירות שנערכו במערכת המ

 סגן יו"ר "צוות", המלצות יועברו לוועד המנהלוועדה בראשות טיפול ל
 ונקיים דיונים לסיכום לקחי הבחירות.

. ועדת אתיקהם וועדת ה"דור הצעיר", ועדת סניפי  -ועדות חדשות: 3הקמנו  .5.5
 ל"דור הצעיר". 2021אנו מכינים תוכנית עבודה לשנת 

קיימנו השתלמות לגזברים והשתלמות לחברי ועדת הביקורת.  -השתלמויות: .5.6
"זום" ב ברשתות החברתיות ובשימושנמשיך להכשיר את החברים לשימוש 

 עידן הקורונה.ב
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יים אנו נמצאים בתהליך של הכנסת שירותים דיגיטל -הנגשת השירות: .5.7
הזמנה  לחברים ונושאים נוספים כמו הנגשת השירות שמטרתם שיפור

ותשלום עבור אירועים באתר "צוות", הגשת הלוואות, טופס הצטרפות 
 .2021לעמותה. נמשיך לעסוק בנושא זה גם בשנת העבודה 

העבודה שנעשתה בנושא הוצגה לחברי הוועד המנהל, אנו   -מיתוג "צוות": .5.8
 "צוות" והתאמתו לצרכי הארגון.פועלים להתחדשות ועדכון מיתוג 

התקיימו עד היום שתי שיחות חתך עם חברי "צוות" שנבחרו   -שיחות חתך: .5.9
, להבין את הצרכים והציפיות אקראית. מטרת השיחות לשמוע את החברים

 לקחים ולפעול לקידום הנושאים., להפיק שלהם מ"צוות"
 בגין פגיעה בגמלאים בנושא המיסים הגשנו תביעה כנגד רשות  -זכויות: .5.10

 . הצטרפנו כעותרים כנגד בג"צ הגדלת רמטכ"ל. נמשיך להיפגש 190תיקון   
 עם ראשי ארגונים גדולים, חברי כנסת, שרים וכל מי שיכול לסייע לטובת   
 הנושא.  
 מקרוב את התנהלות הפוליסות. פוליסת וחנים אנו ב -ביטוח רפואי: .5.11

 . השנה לא נעלה את הפרמייה של הביטוח 2028הסיעוד הוארכה עד שנת    
 הסיעודי.    

 השנה. ודמי החבר לא יעל .5.12
 

 אנחנו עוסקים בנושא ביחד עם   -ת חברים חדשים ועזיבת חברים:הצטרפו .5.13
 מנהל תוך התמקדות בהליך הפרישה בתיאום עם  חברי הוועד המנהל.  
 .הפרישה באכ"א  
 .הנושא על סדר היום כחלק מהתכנית האסטרטגית -מבנה וארגון "צוות": .5.14
 בשירות ארגוני גמלאים יו"ר נמשיך לקיים קשר עם  -קשר עם ארגונים: .5.15

 וההסתדרות הכללית. הציבורי  
 , אילן אוסטפלד עושה עבודה ההחלטה הייתה נכונה -יועץ תקשורת: .5.16

 טובה מאוד.   
 הקמנו מדור במופ"ת בראשות רוחמה פור. אני מציין   -מדור גמלאים: .5.17

 לחיוב את העבודה הטובה שעושה רוחמה פור לטובת חברינו.  
 

 -מנכ"ל "צוות" :עדכוני  .6
סקר את הפעילויות הייחודיות שמקיים הארגון   -פעילות בזמן ה"קורונה": .6.1

מול חבריו מתחילת משבר הקורונה בתחומים:  תעסוקה, סיוע לפרט, תרבות 
 )מצורפת מצגת(. ופנאי, זכויות.

 -:2021עיקרי תוכנית עבודה ארגון "צוות" לשנת  .6.2
הציג לחברי אסיפת הנבחרים את עיקרי תוכנית העבודה של ארגון "צוות"  .6.3

)מצורפת מצגת(. התוכנית נותנת ביטוי להיערכות הארגון למצב  2021לשנת 
בצל מגבלות  2021שבו נמשיך לבצע פעילות בחציון ראשון של שנת העבודה 

 מגיפת ה"קורונה".
 
 

 התייחסות המשתתפים .7
עברתי על תוכנית העבודה המוצגת ולדעתי היא חסרה בכל  -אורן תמם: .7.1

לגבי שילוב  מגיפת ה"קורונה".להתמודדות עם הקשור לשינויים הנדרשים 
ה"דור הצעיר" נושא חשוב מאוד ל"צוות" אבל מוצא טעם לפגם במינוי יו"ר 

שאינו נמנה עם ה"דור הצעיר". חשוב לשים חבר צעיר יותר. "הארגון  הועד
אני מצפה שכל הפרוטוקולים יפורסמו באמצעי  לכןפועל בשקיפות" 

רוט. מחשוב מערכת תשלום התקשורת של "צוות". סיוע לנזקקים חסר פי
בכרטיס אשראי צריך לקבוע מדד להצלחה, לדעתי לא כל הסניפים יצטרפו 
למערכת לדעתי היא לא מתאימה לארגון "צוות". מודה לכל עובדי "צוות" 

 והמתנדבים שעושים ימים כלילות למען חברי "צוות".
רגון. מודה למנכ"ל ולצוות העובדים על הפעילות שעושה הא  -משה מזרחי: .7.2

שמחתי לקרוא בתוכנית העבודה שהארגון עומד לבחון את מבנה הארגון. 



יו"ר "צוות" חשוב שנשאל את עצמנו מה אנחנו מעבירים לדור הבא. היום 
שלאחר הקורונה מחייב אותנו לחשיבה לעומק מבלי "רעשי רקע" ולהכין את 

 הארגון לבאים אחרינו.
ועדת ה"דור הצעיר". מסכים עם מברך את המשתתפים לעניין   -ניסן בגולה: .7.3

בסניפים יובילו את  דברי קודמי אורן תמם, אדאג שבוועדות המתקיימות 
הפעילות חברי ה"דור הצעיר". תוכנית עבודה להערכתי במחצית השנייה של 
שנת העבודה נוכל לחזור לשגרת פעילות. אני חושב שהתוכנית נותנת מענה 

דים שבתקופה קשה זו נתנו שירות ומספיק גמישה לצרכים. מודה לכל העוב
 מצוין לחברים.

 

 2021תקציב "צוות" לשנת  .8
 מבעוד  התקציב שיוצג על ידי הועבר  -גב' עליזה רז:  -יו"ר ועדת הכספים  .8.1

 מועד לכולכם, חברים אשר התייחסו קיבלו מענה. התקציב נדון ארוכות   
 ברי הוועד בוועדת הכספים, כמו כן הוצג לוועדת הביקורת הארצית ולח  
 המנהל כל הגורמים אישרו את הצעת התקציב. בתקציב נלקחו תרחישי   
 קיצון והוא מספיק גמיש כדי להתאימו למציאות המשתנה בעולם שעובר   
 מגיפה עולמית שמשפיעה באופן דרמטי על חיינו. כמו כן הצגתי את   
 בשל חוסר   - סיוע לחברים נזקקיםהמקורות והשימושים לתקציב המוצע.   
 כל  -התייעלות  משך המגיפה נתנו בתקציב מענה.ההוודאות לגבי   
 נושא שעולה נשקל באחריות תקציבית, יש ביקורת מתמדת והתייעצות עם   
 גורמי מקצוע.  

 ועדת הביקורת לאחר שדנה  -מר נחום נוימן: -יו"ר ועדת הביקורת  .8.2
 בתקציב ממליצה לאסיפת הנבחרים לאשר את התקציב. ועדת הביקורת   
 מבינה כי  םחשבה שהיה מקום לתת ביטוי מעשי יותר לשנת קורונה אול  
 , ויפעיל גמישות בניהול התקציב.הארגון מקיים פעילות בנושא  

 

 -התייחסות המשתתפים: .9
 מסכים עם דברי אורן תמם לגבי איוש יו"ר ועדת ה"דור  -יוסי פורת: .9.1

 לדמי החבר כפי שתוכנן. ₪  1הצעיר". דמי חבר חושב שצריך להוסיף    
 תוספת זו יכולה להיות מקור טוב לעזרה לנזקקים.   

 מברך את חברי ועדת הכספים על העבודה היסודית בהכנת   -אורן תמם: .9.2
 התקציב. יחד עם זאת התקציב נבנה כאילו אין "קורונה" אולם בדברי    
 נה בתקציב לתקופת ה"קורונה". עניתן משיו"ר ועדת הכספים נאמר    
 תקציב "צוות" מקורותיו ברורים ואינם מושפעים מהמצב ולכן איננו    
 מאפייני שוק העבודה יחייבו   -צריכים להיבהל. הגדלת "סל הכשרה"    
 את הביטאון  הגיע הזמן לבטל -ביטאון "צוות": הסבות מקצועיות.   
 בשנה שהמשק נמצא במיתון  -שנה ל"צוות": 60המודפס, חבל על הכסף.    
 עמוק, אנחנו צריכים להיות צנועים יותר ולבטל את האירועים הקשורים    
 בתקציב מחוז השרון לא   -תקציב מחוזות:שנות הקמת "צוות".  60-ל   

 . יהנתננלקח בחשבון שכ"ד לסניף    
מיליון  17הכסף בקרנות הוא של כל החברים, יש בקרנות  -קרנות "צוות":

? אני דורש להכין תוכנית על  מי קובע מה עושים בכסף שנמצא בקרנות₪. 
 כלל "צוות" והצרכים של כלל המחוזות והסניפים.

 רוצה להעלות שני נושאים: הוועדה לבדיקת שחיקת הגמלה,  -רזיאל ניצן: .9.3
 .  לדעתי כפי ש"צוות" לקח יועצים חיצוניים 190הוועדה דנה בנושא תיקון    
  מול רשות המיסים חשוב שגם בנושא שחיקת  190לייצגו בנושא תיקון    
 הגמלה ניקח יועצים חיצוניים.   

 החברים שמשתתפים באסיפה  מציין לחיוב את כמות  -אברהם אביזמר: .9.4
 ב"זום". מודה ליו"ר ועדת הכספים על הצגת תקציב מצוינת ומאוזנת.    
  4-אני חושב שצריך להמשיך עם הפצת הביטאון. ירדנו מ  -ביטאון "צוות":  
 וחשוב שנמשיך.  2-ביטאונים ל  

 
 



 יועץ משפטי "צוות"  -עו"ד ברוך אברהמי   -שינויי תקנון  .10
 ר היום שני תיקוני תקנון שיובאו לאישור האסיפהעל סד      

 חברים  3אפשרות להוסיף   -הוספת חברים לוועדת הביקורת הארצית: .10.1
 )מצורף במצגת(. מלצו ובתנאי ששני שליש מהחברים תמכו בצירופם.ושה   

 ד"ר ברוך לוי ועו"ד   -יוזמה של נשיא הכבוד של הארגון   -ארגון ה"הגנה": .10.2
 שמואל מויאל עדכון תקנון "צוות" ובאופן סימטרי בתקנון ה"הגנה"    
 . )מצורף לשיתוף פעולה בין הגופים. ממליץ לאסיפה לאשר את השינויים   
 במצגת(.   

 שנה לחבר ועדת קש"ח  105מבקש לציין שאנו חוגגים   -ירמי אולמרט: .10.3
 שנה לתמר אשל שניהם חברי ארגון ה"הגנה" בעברם  100-ו אלכס ז'ילוני   
 ושותפים פעילים גם היום בוועדת קש"ח. השנה הטקס הרישמי של יהדות    
 בריטניה לזכר החללים היהודים שנפלו בקרבות מלחמות העולם לא    
 התקיים, קיימנו טקס יותר צנוע בחיפה.   

 מציע שבמידה ו"צוות" ארגון "צוות" ארגון אפוליטי אני   -משה מזרחי: .10.4
 ממשיך למורשת הלוחמים אנחנו צריכים לקחת אחריות על כלל הארגונים   
 כגון האצ"ל והלח"י.  
 מבקש שחברי האסיפה יאשרו את שינוי   יו"ר ועדת הביקורת הארצית: .10.5

 חברים לוועדת הביקורת הארצית במידה ויאושר  3התקנון לגבי הוספת    
 לוועדה ואישה שחסרים בהרכב היום.נוסיף נגד    

 

על קיום דיון מכובד.  ברצוני לברך את החברים  -נשיא "צוות":  -ד"ר ברוך לוי  .11
לגבי מורשת הלוחמים הפעילות כוללת את כל לוחמי המחתרות לרבות האצ"ל, 
הלח"י וה"הגנה". על סדר היום מה שמונח לקיים המשכיות לאמנה שנחתמה. 

 אסיפה לאשר את השינוי.מבקש וממליץ לחברי ה
 

מסכים להצעה להשוות את חברי ביקורת לנהוג בכלל  -הרב יוסף וסרמן: .12
 הוועדות, אינני מבין את הצורך במגבלה ששני שליש צריכים לתמוך בוועדה.

 הצורך נבע בשל האופי  -התייחסות עו"ד אברהמי לרב יוסף וסרמן: .12.1
 המיוחד של הוועדה, אני ממליץ כי במקרה זה נדרשת המלצה יותר רחבה.    
 לעומת ועדות אחרות נקטנו באישור מחמיר יותר.   

 

התייחסות לסדרי ההצבעה העומדת בפני האסיפה. חברי   -עו"ד ברוך אברהמי: .13
עם טופס הצבעה דיגיטלי בהם ידרשו לענות בעד, נגד, נמנע.   smsהאסיפה יקבלו 

משתתף שאינו יכול מכל סיבה שהיא יוכל לממש את זכות ההצבעה טלפונית מול 
 מזכירות "צוות".

 מאחר וההצבעות גלויות אני   -התייחסות אורן תמם לדברי עו"ד אברהמי: .13.1
 סיפה מבקש לפרסם ברמה השמית את תוצאות ההצבעה. במידה והא  
 הייתה מתקיימת באולם היינו רואים מה כל אחד הצביע.  
 להבנתי האסיפה תומכת בשיטת ההצבעה. לגבי הצעתו   -עו"ד אברהמי: .13.2

 של חבר האסיפה אורן תמם עקרון הפומביות מתקיים בהצבעה, פרסום   
 ועל כך יש לקיים הצבעה  תוצאות ההצבעות שמי נושא זה נתון לסמכותכם  
 האם חברי אסיפת הנבחרים בעד פרסום הצבעה שמית במסגרת הפצת   
 הפרוטוקול.  

 
 
 
 

 הצבעות .14
 (.1)נספח הצבעה  שור פרסום שמות החברים אשר השתתפו באסיפה.אי .14.1

 
חברי אסיפת הנבחרים מאשרים את פרסום שמות  -:010/20 החלטה מס'

  39-נגד    58-המצביעים בפרוטוקול שמופץ. בעד



 (.2)נספח הצבעה  .2021תוכנית עבודה "צוות" לשנת אישור  .14.2
 

תוכנית העבודה חברי אסיפת הנבחרים מאשרים את  -:011/20 החלטה מס'
 3-נמנעים   5-נגד    92-. בעד2021לשנת 

 (.3)נספח הצבעה  .2021אישור תקציב "צוות" לשנת  .14.3
 

חברי אסיפת הנבחרים מאשרים את התקציב לשנת  -:012/20 החלטה מס'
 3-נמנעים   6-נגד    94-. בעד2021

 הוספת חברים לוועדת הביקורת הארצית. )נספח   -שינוי בתקנון  אישור .14.4
 (.4הצבעה    

 
חברי אסיפת הנבחרים מאשרים תוספת חברים לוועדת  -:013/20 החלטה מס'

 4-נמנעים    93-הביקורת הארצית במסגרת שינוי התקנון. בעד

 שינוי בתקנון האמנה בין "צוות" לארגון ה"הגנה". )נספח הצבעה  אישור .14.5
   5.) 
 

את שינוי התקנון  חברי אסיפת הנבחרים מאשרים -:20/401החלטה מס' 
 4-נמנעים   3-נגד    87-בעד באמנה שבין "צוות" לארגון ה"הגנה". 

 
 

 שונות .15
 מעלה הצעה לאישור אסיפת הנבחרים. השנה ארגון "צוות"   -אורן תמם: .15.1

 שנה להיווסדו, בשל ה"קורונה" נמנעו פעילויות תרבות ופנאי  60חוגג   
 בכך נחסכו כספים רבים ונוצרו יתרות בתקציב. אני בסניפים ובמחוזות   
 כולל משלוח לכל ₪  100בסך פונה לחברי האסיפה בהצעה לאשר מתן שי   
 . הצעתי להקצות 2021לכל אחד מחברי "צוות" בשנת אחד מחברי "צוות"   
 לטובת קניית שי לחברים לקראת חג הפסח מתוצרת הארץ. ₪ מיליון  4  
 . בות כפי שפירטתי בהצעתיראני חושב שהתמורות לארגון ממהלך זה   
 )מצורפת הצעת אורן תמם(.  
 ה לכל חברי "צוות".הצעת אורן תמם לחלק מתנמתנגד ל  -נעם זמר: .15.2
 מול הצעה להעביר למי ₪  100ההצעה להעביר לכל חבר   -שלום בן משה: .15.3

 שזקוק היא פחות טובה. יש חברים שמצבם הכלכלי אינו טוב ועלינו לעזור    
 להם. מבקש מחברי האסיפה שלא לתמוך בהצעה.   

 אני חושב שנכון יותר לנצל את התקציב לטובת מי שזקוק  -דן תל ניר: .15.4
 לעזרתנו, זה לא חכם לתת למי שלא צריך.   

 מצטרף לדברי חבריי שדיברו על הערבות ההדדית ולתת למי   -אהוד גרוס: .15.5
 שצריך ולא לכולם.   

 חלקו הגיע לאנשים ₪  500השי שניתן לנזקקים בסכום   -עופרה בן עלי: .15.6
 שאינם נזקקים, נדרש לקחת בחשבון הכנסות נוספות ולתת למי שנזקק   
 אמת.ב  
 יש לארגון בעיית תדמית פנימה והחוצה כשאנו נותנים   -אריאל כרמון: .15.7

 מתנה לכלל החברים בימים קשים אלו אנו נתפס באופן לא טוב בציבור.    
 גם בשי שניתן לנזקקים קיבלנו ביקורת כי לא תמיד נתנו למי שצריך. אני   
 בעד לתת למי שצריך.  
 למקרה של חבר שמבקש לבטל חברות רוצה להתייחס   -הרב יוסף וסרמן: .15.8

 כי אינו מקבל דבר מהארגון. אני תומך בהצעת אורן תמם אנחנו צריכים   
 לתת תשומת לב לחברים זה אינו עומד מול העזרה שלנו לנזקקים.  



 ראוותנית ופופוליסטית במיוחד אני חושבת שהצעת אורן תמם  -עליזה רז: .15.9
 מר לאורן, תקציב אינו חד פעמי אנחנו צריכים ובתקופה זו.  אני רוצה ל  
 לראות קדימה ולשמור על חוסנו של הארגון.  
 לדעתי אפשר לפתור את הנושא יחד עם "חבר" במתנה   -אילן דולפין: .15.10

 שהם מחלקים לרשום ברכה משותפת מ"צוות" ו"חבר".     
 אני מתנגדת לחלוקת מתנות,  יו"ר הסניפים יודעים מי   -ורדמה ולדמן: .15.11

 מהחברים נזקק באמת.  אני חושבת שחבר שפונה לסניף בבקשה לעזרה      
 הוא זה שזקוק באמת. לגבי מתנות לחברים בשנה שעברה ביקשתי לתת      
 הנהלת "צוות" אישרה אולם ביקשה להחתים את  80שי לחברים בני      
 על קבלת סיוע ולכן סירבתי.המקבל      

 אני מעוניין להתייחס לשני נושאים הראשון השיימינג   -מוטי אלגרבלי: .15.12
 ברשתות נגד הארגון, אני חושב שנדרש לטפל בנושא באופן מקצועי. לגבי      
 חלוקת השי לחברי הארגון לדעתי נכון יהיה לתת שי לכלל החברים      
 שהולכים איתנו לאורך כל הדרך. אנחנו לא מצ'פרים את החברים     

 חושב שהנושא עלה ונדון והוחלט לדחותו, צריך להפסיק   -שלמה גריידי: .15.13
 ולמחזר את הנושא.     

 מתנגד לחלוקת שי לכל החברים למי שלא צריך השי לא   -רפי פיליפסון: .15.14
 יתן לו דבר.  מבקש לנצל את ההזדמנות כדי לציין את הנהלת "צוות"      
 בדי "צוות" ובמיוחד את עבודתו של עמיר להב, האיש ראוי לכל שבח.ועו     

 מבקש לציין את ההתנהלות המכובדת של האסיפה. לגבי   -יעקב פרץ: .15.15
 שיחות החתך אשמח לקבל סיכום. לגבי השיח ברשתות החברתיות אני      
 ער לשיח שמתנהל העליתי בעבר את נושא המשכורות הגבוהות של      
 . צריך מתקציב "צוות" מיועד למשכורות, גבוה מדיי 23%העובדים.      
 לבדוק את עצמנו בהגדרה של נזקק. לגבי השי אני חושב שתשומת לב      
 והשי הוא חלק ממתן תשומת לב. החשוב     

 מתנגד לתת מתנות באופן גורף. לגבי שי "שופרסל"  -ריאד אברהים: .15.16
 עיה לממשו. חושב שניתן היה לתת דרך בקרב האוכלוסייה שלי הייתה ב     
 תלוש השכר.     

 מתנגדת להצעה לתת שי באופן גורף.  אני חושבת שבסניף  -עינת מיזלמן: .15.17
 יש מידע לגבי הנזקקים.      

 אינני חושב שצריך לתת שי גורף לכל האוכלוסייה.  -משה בן דוד: .15.18
 נה שמעתי את החברים שהתייחסו להצעה שלי, היא אי -אורן תמם: .15.19

  100מתייחסת לנזקקים היא מתייחסת לתת שי תשורה בערך כספי של     
    .₪ 
 בעת הזאת צריך לשמור על הכסף ולא לחשוב איך להוציא   -משה מזרחי: .15.20

 את הכסף.  "צוות" צריך לטפל בנושאים החשובים,  בריאות, זכויות ורק      
 בסוף כיבודים ומתנות.     

 

 (.6ח הצבעה )נספ הצעת אורן תמם למתן שי. .16
 

דוחים את הצעתו של אורן תמם חברי אסיפת הנבחרים  -:20/501החלטה מס' 
 4-נמנעים  59-נגד   20-בעד למתן שי לחברי "צוות". 

 
שעלו על ידי החברים במקביל לדבריי  נושאיםאתייחס למספר  -:יו"ר "צוות" .17

ישלח לכם מסרון הצבעה להצעת אורן תמם. אני מכבד כל אחד ואחת מהחברים, 
בסדר העדיפות                 . שנוהל הדיון חוזר ומודה לכולכם על היחס והסבלנות

לעזרתינו. עדיף לתת  ושנזקקחברים מתן מענה ל  2021של הארגון בשנת העבודה 
 שקיבלו את השיהנזקקים ך ואפילו יותר. אנחנו ננתח את נתוני החברים למי שצרי

ונבדוק את עצמנו. נפיק לקחים ונשפר את הדברים באמצעות השופרסל ₪  500של 
כדי לתת למי שזקוק. כל בקשה שמגיעה מיו"ר הסניפים ומנהלי המחוזות נבדקת 

אני חושב  ה"דור הצעיר"ועדת           הפרט. ועדת ומאושרת מול נתונים דרך ערוץ 



שניסן בגולה הוא האיש המתאים לעמוד בראש הוועדה, אני מזמין את כולכם 
ללוחמי אנחנו הצענו לתת יד  -מורשת:                להציע רעיונות ולהעביר אלינו.  

  לארגונים כדי להיות אלו שממשיכים את מורשתם.המחתרות ו
 .הם נמצאים על סדר היום של הארגוןאנחנו נטפל בנושאים,   -מבנה ארגוני:

איננו לוקחים על עצמנו להוציא כספים ללא אישורכם. כל   -הוצאות כספיות:
 הצעה שאתם מעלים מקובלת ונבדקת. 

מדובר בקבוצה קטנה שממחזרת כל פעם מחדש את אותם  -רשתות חברתיות:
נושאים. אנחנו שומעים ביקורת ולומדים אותה אבל אל לנו להפוך את הנושא 

 לדבר העיקרי של הארגון.
 

במדינת ישראל שעושה מה שאנחנו עושים, גמלאים אין ארגון   -לסיכום דבריי:
הפעילים ועובדי "צוות". אנחנו לא לבד הדברים לא היו נעשים בלעדי המתנדבים, 

מודה חלקנו הגדול נמצא בקבוצת הסיכון, שימרו על עצמיכם. לכו להתחסן ! 
 לכולכם.

 

 
 

 , סמנכ"ל "צוות"דרור טוקר  - ם וערך רש
 
 
 
 

 וט :ל
 רשימת משתתפים.  -נספח א' 

 
 
 
 
 

 בברכה,      
 

 דגן-מוטי בר      עליזה רז        
 יו"ר "צוות"      יו"ר ועדת הכספים 

 וחברת הוועד המנהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                משתתפים -חברי אסיפת הנבחרים 
 ספח א':נ

 

 מס"ד
מספר 

 אישי
שם 

 נוכחות מחוז סניף  שם פרטי משפחה
 התנצל דרום דימונה אבי אבוחצירה 2191083 1
 התנצל דן ראש העין משה צורי 431555 2
 נכח צפון חדרה אברהם אביזמר 2058880 3
 נכח דן ראש העין דוד אביטל 446841 4
 נכח צפון מרכז הגליל ריאד אברהים 2179413 5
 נכח שרון נתניה יצחק אהרוני 454773 6
 נכח יהודה אשדוד אתי זיוה אוחיון  3155042 7
 נכח יהודה רעות/מכבים אשר אוליאמפרל 2180972 8
 נכח דן בקעת אונו ירמיהו אולמרט  468326 9

 נכח דן גבעתיים צבי דב אורבך  280057 10
 התנצל ירושלים בית שמש עמיחי בוזגלו 3731023 11
 התנצלה יהודה אשדוד אילנה אטיאס 2595528 12
 מתנצל צפון חדרה משה אטיה  2148454 13
 נכח צפון גליל תחתון מרדכי אלגרבלי 2258261 14
 מתנצל צפון גליל תחתון משה אלמליח 2332209 15
 נכח דרום באר שבע ציון אלמלם  3484149 16
 נכח דרום קרית גת חיים אסולין 2166889 17
 התנצל שרון רמת השרון עודד ארז 279964 18
 נכח יהודה רחובות נחמן ארנרייך 2090108 19
 נכח דרום באר שבע ניסן בגולה 2046039 20
 נכח דן ראש העין יוסף בדיחי 2139916 21
 נכח שרון הרצליה בועז בדיחי  2126695  22
 נכח דרום מצפה רמון אליהו בדש 2035496 23
 נכח צפון חיפה יפה בהט 2564064 24
 נכח יהודה רחובות רמי בוסי 2120860 25
 התנצל יהודה אשדוד יהודה ביבס 2119045 26
 נכח יהודה אשדוד ניסים ביטון 2033574 27
 התנצל דן ראש העין בני בנגה בית אור  462159 28
 נכח ירושלים ירושלים משה בן דוד  2116099 29
 מתנצל צפון גליל עליון יצחק בן מויאל  2255546 30
 נכח דן ראש העין שלום בן משה  985196 31
 נכח יהודה ראשון לציון עפרה בן עלי  2604707 32
 נכח שרון נתניה אהוד בנאי 2058529 33
 מתנצל צפון גליל עליון מיכאל בניון 2290302 34
 נכח שרון רמת השרון מוטי בר דגן  346240 35
 מתנצל צפון חיפה צבי ברבי 3700474 36
 נכח דרום באר שבע מנחם ברנד 3300844 37
 נכח שרון רמת השרון יוסף ברנע 298743 38
 מתנצל צפון חיפה משה ברקאי  278615 39
 נכח דן פתח תקוה שמאי גולן 974468 40
 נכח דן חולון גיטה גופר 2630935 41
 נכח שרון רעננה יצחק גושן 930063 42
 נכח צפון עמקים צביקה גינצבורג 2291535 43
 נכח יהודה אשקלון יוסף גלאם 2279774 44
 נכח יהודה אשקלון דב גלבוע 2032516 45
 נכחה צפון חיפה אורלי גליק 2602256 46
 נכח שרון הוד השרון אהוד גרוס 931440 47
 נכח שרון הרצליה שלמה גריידי 482936 48
 נכח צפון קריות איתן גרשון 3127969 49
 התנצלה ירושלים ירושלים יעל לנגה-דה 3217387 50
 נכח דרום אילת אליהו דהן 3465119 51

 אילן דולפין 217203 52
-נס ציונה

 נכח יהודה לוד-רמלה
 נכח דן בקעת אונו ראובן דורון 986064 53
 נכח שרון נתניה ויקטור דורון 981747 54
 נכח דן תל אביב אשר דורון 956596 55



 נכח צפון חיפה רמי דותן 283978 56
 נכח צפון גליל עליון יעל דקל 2528411 57
 נכח דרום אופקים יעקב דרעי 2247630 58
 נכח שרון כפר סבא אליעזר הקר 498264 59
 מתנצל צפון עמקים יהודה וזאן 3327075 60
 נכח יהודה ראשון לציון חיים ויין 956664 61
 נכח צפון חדרה ורדה ולדמן 2519784 62
 נכח שרון הוד השרון ליאת ולנשטין 3503500 63
 נכח ירושלים םירושלי יוסף וסרמן 2175963 64
 נכח דן תל אביב יען ורד 408270 65
 נכח יהודה יבנה נעם זמר 2089744 66
 נכח צפון קריות יצחק חביו 482851 67
 מתנצל צפון מרכז הגליל ג'וזף חביש 5043206 68
 נכח דרום באר שבע אילנה חדד 2594769 69
 התנצל יהודה ראשון לציון רחמים חדד 2098189 70
 נכח יהודה רחובות ברכה חזי 70625 71
 נכח יהודה רעות/מכבים משה חן 2132545 72
 מתנצל צפון מרכז הגליל ג'מאל חסאן 2184712 73
 נכח דן חולון שמעון חפץ  2043520 74
 נכח דן חולון מרדכי חרמון 2075303 75
 נכח דן ראש העין סיגל טל לוי  3248505 76

 דורון נגי יוספאן  5182389 77
-נס ציונה

 נכח יהודה לוד-רמלה
 נכח שרון רמת השרון אורי ילוז 2146726 78
 נכח שרון הוד השרון נתנאל ימיני 987618 79
 נכח יהודה ראשון לציון לורנס יצחק 440063 80
 נכח שרון נתניה עקיבא יצחקי 3104807 81
 נכח יהודה ראשון לציון יצחק כחלון 407404 82
 נכח יהודה ראשון לציון יעקב כץ 2265365 83
 נכח צפון קריות אריאל כרמון 2095745 84
 מתנצל צפון חיפה ארוין לביא 972256 85
 נכח יהודה רעות/מכבים יעקב לבקוביץ 2124152 86
 נכח צפון קריות יוסף לוי 2136239 87
 נכח יהודה אשדוד יוסף לוי 2187355 88
 נכח דן תל אביב אבי לחיאני 2194357 89
 התנצל דרום באר שבע יעקב לחיאני 2264055 90
 התנצל שרון כפר סבא עמיחי מוזס 5060636 91
 נכח שרון הוד השרון שמואל מויאל 949014 92
 נכח צפון עמקים חיים מור חיים  3464776 93
 נכח צפון קריות נחום מזוז 3105428 94
 נכח דן תל אביב משה מזרחי 476604 95
 נכח צפון קריות עינת מיזלמן 927703 96
 נכח יהודה אשקלון עמרם מלול 944134 97
 נכח דרום באר שבע שמעון מלול 2026175 98
 נכח צפון עמקים גאולה מסאס 2561364 99

 נכח שרון נתניה שמואל מעוז 2122126 100
 נכח יהודה רעות/מכבים ליאורה מרום 2615932 101
 נכח צפון קריות יוסף משען 2036542 102
 נכח יהודה רעות/מכבים זקלין נוי 2591266 103
 נכח יהודה רעות/מכבים יוסף נוי 2097555 104
 נכח שרון רעננה ראובן נחושתן 454719 105
 נכח שרון כפר סבא בן ציון נחל  177094 106
 נכח צפון חיפה רזיאל ניצן 467698 107
 נכח ירושלים םירושלי יעקב נענה 482474 108
 התנצל יהודה רעות/מכבים בנימין נתנאל 490123 109
 מתנצל צפון מרכז הגליל פריד סאבק 2123777 110
 נכחה שרון רעננה כרמלה סבו 919636 111
 נכח יהודה ראשון לציון יעקב סגל 968771 112
 נכח יהודה ראשון לציון בלה סולומון 2513621 113
 נכח דרום באר שבע שלמה סלומון 962387 114
 נכח יהודה ראשון לציון יעקב סלע 2114803 115



 מתנצל צפון גליל תחתון משה עבו 2054603 116
 נכח יהודה רחובות אלי עזריאל 2161256 117

 דוד עלפי 2308905 118
מעלה 

 נכח ירושלים אדומים
 נכח ירושלים ירושלים מנחם עצמון 453882 119
 נכח דן בקעת אונו שלום פארינטה 404228 120
 נכח דן רמת גן יוסף פורת 471084 121
 נכח יהודה יבנה שמואל פז 2060572 122
 מתנצל צפון חיפה ישעיהו פטוקה 985844 123
 נכח דן רמת גן רפאל פיליפסון 942050 124
 התנצל יהודה רעות/מכבים ג'קי פינטו 2213358 125
 מתנצל צפון עמקים אחמד פלאח 2700669 126
 התנצל דן בני ברק יוסף פלג 955038 127
 התנצל יהודה אשדוד משה פלד 415313 128
 התנצל דן פתח תקוה בנימין פרידמן 265099 129
 נכח שרון הוד השרון נתנאל פרישמן 2041545 130
 נכח דן תל אביב שלמה פרלוב 2010040 131

 אילן פרץ 2119657 132
-נתיבות
 נכח דרום שדרות

 נכח דן רמת גן יעקב פרץ  410286 133
 נכח יהודה אשדוד משה צדוק 2256562 134

 שלמה צנחני 2139864 135
-נס ציונה

 התנצל יהודה לוד-רמלה
 התנצל דן בת ים מרדכי קארו 469526 136
 נכח דן ראש העין משה קולטטש 2124111 137
 נכח שרון כפר סבא שלמה קטן 986367 138
 התנצל דן חולון שלמה קימל 291801 139
 התנצל דרום באר שבע יצחק קיקוס 2295479 140
 נכח צפון כרמיאל שלמה קליין 216599 141
 נכח יהודה רחובות מרדכי רופא 207185 142
 נכח יהודה אשדוד עליזה רז 2533299 143
 התנצל דן ראש העין דן רזגור 429744 144
 נכח צפון גליל מערבי חוה רייכמן 2526903 145
 נכח דן גבעתיים דוד יעקב שאולקר  5205099 146
 נכח צפון חדרה יצחק שגב 498165 147
 נכח דן פתח תקוה מרדכי שגיא 932541 148

 מאיר שוסטר 2124900 149
-נס ציונה

 נכח יהודה לוד-רמלה
 נכח דן תל אביב אריה שור 2034559 150
 התנצל יהודה רעות/מכבים יפה שטיין 2612464 151
 נכח דרום ערד אריה שיף 2036551 152
 התנצל יהודה אשדוד יהודה שמעוני 3471842 153
 נכח יהודה רחובות יוסף שני 948403 154
 נכח דן תל אביב דן תל ניר  944692 155
 נכח שרון נתניה אורן תמם 3456926 156

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משקיפים :  -משתתפים נוספים  
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 1הצבעה 
 האם את/ה מאשר פרסום פרטי הצבעתך? פרטי הממלא:

 שם פרטי מספר אישי מס"ד
שם 

 לא מאשר מאשר משפחה
 לא    חביו יצחק 482851 1
   כן  מזרחי משה 476604 2
   כן  וסרמן יוסף 2175963 3
 לא    אביטל דוד 446841 4
   כן  פורת יוסי  471084 5
   כן  ורד יען 408270 6
   כן  נחושתן ראובן  454719 7
   כן  עלפי דוד  2308905 8
   כן  קטן שלמה 986367 9

 לא    ילוז אורי 2146726 10
 לא    כחלון יצחק 407404 11
 לא    אוליאמפרל אשר  2180972 12
 לא    פרישמן נתי  2041545 13
   כן  בדיחי בועז 2126695 14
 לא    חדד אילנה 2594769 15
   כן  תמם אורן 3456926 16
   כן  פרץ יעקב 410286 17
 לא    לבקוביץ יעקב  2124152 18
   כן  גופר גיטה 2630935 19
 לא    סלומון שלמה  962387 20
   כן  גלאם יוסף 2279774 21
   כן  דורון אשר 956596 22
   כן  בדש אליהו 2035496 23
 לא    אלגרבלי מוטי 2258261 24
   כן  מעוז שמואל 2122126 25
   כן  בדיחי יוסף 2139916 26
 לא    שור אריה 2034559 27
   כן  מלול עמרם 944134 28
   כן  זמר נעם 2089744 29
 לא    סלומון בלה 2513622 30
 לא    רריכמן חוה 2526903 31
 לא    סלע יעקב 2114803 32
   כן  נוי יוסף 2097555 33
 לא    בוסי רמי 2120860 34
   כן  פרלוב שלמה 2010040 35
   כן  בן עלי עפרה 2604707 36
   כן  גרשון איתן 3127969 37
   כן  אביזמר אברהם  2058880 38
 לא    ברנע יוסף 298743 39
   כן  פיליפסון רפי 0942050 40
   כן  ברנד מנחם 3300844 41
 לא    מרדכי רופא 207185 42
   כן  שאולקר דוד יעקב  5205099 43
 לא    ולנשטין ליאת 3503500 44
   כן  הקר אלי 498264 45
   כן  יוספאן דורון 5182389 46
   כן  מןיאל שמוליק 949014 47



 לא    שגיא מוטי 932541 48
   כן  מיזלמן עינת 927703 49
   כן  קולטטש משה 2124111 50
   כן  ימיני נתי 987618 51
 לא    פרץ אילן 2119657 52
   כן  גלבוע דב  2032516 53
   כן  מרום ליאורה 2615932 54
   כן  צדוק משה  2256562 55
 לא    סגל יעקב 968771 56
 לא    גריידי שלמה 482936 57
   כן  שוסטר מאיר 2124900 58
 לא    משען יוסי 2036542 59
   כן  אוחיון אתי 3155042 60
   כן  בגולה ניסן 2046039 61
   כן  תל ניר דן 944692 62
   כן  ויין חיים 956664 63
   כן  אורבך צבי 280057 64
   כן  ארנרייך נחמן 2090108 65
 לא    יצחק לורנס 440063 66
   כן  נחל בנצי 177094 67
 לא    רז עליזה 2533299 68
   כן  ביטון ניסים 2033574 69
   כן  ויקטור דורון 981747 70
   כן  בן דוד משה  2116099 71
 לא    כץ יעקב 2265365 72
   כן  אסולין חיים 2166889 73
 לא    שני יוסף 948403 74
   כן  יצחקי  עקיבא  3104807 75
   כן  בן משה שלום  985196 76
   כן  פארינטה שלום 404228 77
 לא    בהט יפה  2564064 78
   כן  בנאי אהוד 030667083 79
 לא    חזי ברכה, 30695878 80
   כן  לוי יוסי  2187355 81
   כן  נומ זקלין 2591266 82
   כן  קליין שלמה 216599 83
 לא    יעקב נענה 482479 84
 לא    חפץ שמעון  2043520 85
 לא    בר דגן  מוטי 246240 86
   כן אריאל כרמון 2095745 87
   כן אריה שיף 2036551 88
 לא   יעקב דרעי 2247630 89
 לא   ורדה ולדמן 2519784 90
 לא   כרמלה סבו 919636 91
 לא   אהוד גרוס 931440 92
 לא   סיגל לוי 3248505 93
 לא   שלום בן משה 985196 94
   כן יצחק אהרוני 454773 95
 לא   ראובן דורון 986064 96
   כן  מסאס גאולה 2561364 97
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 2הצבעה 
 

 פרטי הממלא
אישור תוכנית עבודה צוות 

 2021לשנת 

 שם פרטי מספר אישי מס"ד
שם 

 משפחה
 נמנע נגד בעד

 נמנע      קולטטש משה 2124111 1
     בעד  סגל יעקב 968771 2
     בעד  מיזלמן עינת 927703 3
     בעד  פרץ אילן 2119657 4
     בעד  מעוז שמואל 2122126 5
     בעד  ברנד מנחם 3300844 6
     בעד  סלע יעקב 2114803 7
     בעד  בהט יפה   2564064 8
     בעד  ברנע יוסף 298743 9

     בעד  דורון אשר 956596 10
     בעד  אלמלם ציון 3484149 11
     בעד  בדיחי יוסף 2139916 12
   נגד    יצחקי  עקיבא  3104807 13
     בעד  שגיא מוטי 932541 14
     בעד  אביזמר אברהם  2058880 15
     בעד  גרשון איתן 3127969 16
     בעד  יוספאן דורון 5182389 17
     בעד  חביו יצחק 482851 18
     בעד  משען יוסי 2036542 19
   נגד    תמם אורן 3456926 20
     בעד  בדיחי בועז 2126695 21
     בעד  קטן שלמה 986367 22
     בעד  מויאל שמוליק 949014 23
     בעד  ילוז אורי 2146726 24
     בעד  עזריאל אלי 2161256 25
     בעד  ניצן רזיאל 467698 26
     בעד  צדוק משה  2256562 27
     בעד  דגן רב מוטי  346240 28
     בעד  לבקוביץ יעקב 2124152 29
     בעד  גריידי שלמה 482936 30
     בעד  גלאם יוסף 2279774 31
     בעד  שור אריה 2034559 32
     בעד  מזרחי משה  476604 33
     בעד  מרום ליאורה 2615932 34
     בעד  פארינטה שלום 404228 35
     בעד  ויין חיים 956664 36
 נמנע      ארנרייך נחמן 2090108 37
     בעד  רייכמן חוה 2526903 38
     בעד  אוחיון אתי 3155042 39
     בעד  אסולין חיים  2166889 40
     בעד  מלול עמרם 944134 41
     בעד  גופר גיטה 2630935 42
     בעד  עלפי  דוד  2308905 43



     בעד  ויקטור דורון 981747 44
     בעד  בוסי רמי 2120860 45
     בעד  פורת יוסי  471084 46
     בעד  יצחק לורנס 440063 47
     בעד  שני יוסף 948403 48
     בעד  חדד אילנה 2594769 49
     בעד  נוי יוסף 2097555 50
     בעד  בדש אליהו 2035496 51
     בעד  תל ניר דן 944692 52
     בעד  זמר נעם  2089744 53
   נגד    בנאי אהוד 030667083 54
     בעד  הקר אלי 498264 55
     בעד  כחלון יצחק 407404 56
     בעד  סלומון בלה 2513621 57
     בעד  נחל בנצי 177094 58
     בעד  ורד יען 408270 59
     בעד  קליין שלמה 216599 60
     בעד  אביטל דוד 446841 61
     בעד  ימיני נתי 987618 62
     בעד  פיליפסון רפי 0942050 63
     בעד  רז עליזה 2533299 64
     בעד  פרישמן נתי 2041545 65
     בעד  חזי ברכהי  030695878 66
     בעד  בן עלי עפרה 2604707 67
     בעד  כץ יעקב 2265365 68
     בעד  אלגרבלי מוטי 2258261 69
     בעד  דוד בן משה 2116⁰99 70
     בעד  שוסטר מאיר 212490 71
     בעד  בן משה שלום 985196 72
     בעד  לוי יוסי 2187355 73
     בעד  בגולה ניסן 2046039 74
     בעד  ולנשטין ליאת 3503500 75
     בעד  פרלוב שלמה 2010040 76
     בעד  אורבך צבי 280057 77
     בעד  סלומון שלמה.  962387 78
     בעד  נוי זקלין 2591266 79

80 410286 

יעקב. 
הצבעתי 

היא 
 מחאה!!!

בגלל פרץ.   
שאני מתנד 
למשכורות 

 הגבוהות

     בעד 

     בעד  אוליאמפרל אשר 2180972 81
     בעד  ביטון ניסים 2033574 82
     בעד  שאולקר דוד יעקב  5205099 83
   נגד    נחושתן  ראובן 454719 84
     בעד  חפץ שמעון  2043520 85
     בעד  גלבוע דב  2032516 86
     בעד  אולמרט ירמי 468326 87
     בעד  אברהים ריאד 2179413 88
     בעד  מסאס גאולה 2561364 90
     בעד  וסרמן יוסף  2175963 89
 נמנע     אריאל כרמון 2095745 90
     בעד אריה שיף 2036551 91



     בעד יעקב דרעי 2247630 92
     בעד ורדה ולדמן 2519784 93
     בעד מוטי חרמון 2075303 94
     בעד כרמלה סבו 919636 95
     בעד אהוד גרוס 931440 96
     בעד סיגל לוי 3248505 97
     בעד שלום בן משה 985196 98
   נגד   יצחק אהרוני 454773 99

     בעד  דהן אליהו 3465119 100
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 3הצבעה 

 
 2021תקציב צוות לשנת  פרטי הממלא

 שם פרטי מספר אישי מס"ד
שם 

 משפחה
 נמנע נגד בעד

 נמנע      קולטטש משה 2124111 1
     בעד  סגל יעקב 968771 2
     בעד  מיזלמן עינת 927703 3
     בעד  פרץ אילן 2119657 4
     בעד  מעוז שמואל 2122126 5
     בעד  ברנד מנחם 3300844 6
     בעד  סלע יעקב 2114803 7
     בעד  בהט יפה   2564064 8
     בעד  ברנע יוסף 298743 9

     בעד  דורון אשר 956596 10
     בעד  אלמלם ציון 3484149 11
     בעד  בדיחי יוסף 2139916 12
   נגד    יצחקי  עקיבא  3104807 13
     בעד  שגיא מוטי 932541 14
     בעד  אביזמר אברהם  2058880 15
     בעד  גרשון איתן 3127969 16
     בעד  יוספאן דורון 5182389 17
     בעד  חביו יצחק 482851 18
     בעד  משען יוסי 2036542 19
   נגד    תמם אורן 3456926 20
     בעד  בדיחי בועז 2126695 21
     בעד  קטן שלמה 986367 22
     בעד  מויאל שמוליק 949014 23
     בעד  ילוז אורי 2146726 24
     בעד  עזריאל אלי 2161256 25
     בעד  ניצן רזיאל 467698 26
     בעד  צדוק משה  2256562 27

28 346240 
מוטי בר 

 דגן
     בעד  דגן-בר

     בעד  לבקוביץ יעקב 2124152 29
     בעד  גריידי שלמה 482936 30
 נמנע      גלאם יוסף 2279774 31
     בעד  שור אריה 2034559 32
     בעד  מזרחי משה  476604 33
     בעד  מרום ליאורה 2615932 34



     בעד  פארינטה שלום 404228 35
     בעד  ויין חיים 956664 36
 נמנע      ארנרייך נחמן 2090108 37
     בעד  רייכמן חוה 2526903 38
     בעד  אוחיון אתי 3155042 39
     בעד  אסולין חיים  2166889 40
     בעד  מלול עמרם 944134 41
     בעד  גופר גיטה 2630935 42
     בעד  עלפי  דוד  2308905 43
     בעד  ויקטור דורון 981747 44
     בעד  בוסי רמי 2120860 45
     בעד  פורת יוסי  471084 46
     בעד  יצחק לורנס 440063 47
     בעד  שני יוסף 948403 48
     בעד  חדד אילנה 2594769 49
     בעד  נוי יוסף 2097555 50
     בעד  בדש אליהו 2035496 51
     בעד  תל ניר דן 944692 52
     בעד  זמר נעם  2089744 53
   נגד    בנאי אהוד 030667083 54
     בעד  הקר אלי 498264 55
     בעד  כחלון יצחק 407404 56
     בעד  סלומון בלה 2513621 57
     בעד  נחל בנצי 177094 58
     בעד  ורד יען 408270 59
     בעד  קליין שלמה 216599 60
     בעד  אביטל דוד 446841 61
     בעד  ימיני נתי 987618 62
     בעד  פיליפסון רפי 0942050 63
     בעד  רז עליזה 2533299 64
     בעד  פרישמן נתי 2041545 65
     בעד  זיח  ברכה 030695878 66
     בעד  בן עלי עפרה 2604707 67
     בעד  כץ יעקב 2265365 68
     בעד  אלגרבלי מוטי 2258261 69
     בעד  בןדוד משה 2116⁰99 70
     בעד  שוסטר מאיר 212490 71
     בעד  בן משה שלום 985196 72
     בעד  לוי יוסי 2187355 73
     בעד  בגולה ניסן 2046039 74
     בעד  ולנשטין ליאת 3503500 75
     בעד  פרלוב שלמה 2010040 76
     בעד  אורבך צבי 280057 77
     בעד  סלומון שלמה.  962387 78
     בעד  נוי זקלין 2591266 79
   נגד    יעקב פרץ 410286 80
     בעד  אוליאמפרל אשר 2180972 81
     בעד  ביטון ניסים 2033574 82
     בעד  שאולקר דוד יעקב  5205099 83
   נגד    נחושתן  ראובן 454719 84
     בעד  חפץ שמעון  2043520 85



     בעד  דהן אליהו 3465119 86
     בעד  גלבוע דב  2032516 87
     בעד  אולמרט ירמי 468326 88
     בעד  אברהים ריאד 2179413 89
     בעד  מסאס גאולה 2561364 90
     בעד  וסרמן יוסף  2175963 91
     בעד ראובן דורון 986064 92
     בעד יעקב נענה 482474 93
     בעד אריאל כרמון 2095745 94
     בעד אריה שיף 2036551 95
     בעד יעקב דרעי 2247630 96
     בעד ורדה ולדמן 2519784 97
     בעד מוטי חרמון 2075303 98
     בעד כרמלה סבו 919636 99

     בעד אהוד גרוס 931440 100
     בעד סיגל לוי 3248505 101
     בעד שלום בן משה 985196 102
   נגד   יצחק אהרוני 454773 103

 3 6 94 סה"כ

 
 4הצבעה 

 
הוספת חברים לוועדת ביקורת  פרטי הממלא

 ארצית

 שם פרטי מספר אישי מס"ד
שם 

 משפחה
 נמנע נגד בעד

     בעד  פרלוב שלמה 2010040 1
     בעד  בגולה ניסן  2046039 2
     בעד  מויאל שמוליק 949014 3
     בעד  שור אריה  2034559 4
     בעד  בוסי רמי  2120860 5
     בעד  מרום ליאורה 2615932 6
     בעד  ולנשטין ליאת  3503500 7
     בעד  נוי יוסף 2097555 8
     בעד  מעוז שמואל 2122126 9

     בעד  עזריאל אלי 2161256 10
     בעד  פיליפסון רפי 0942050 11
     בעד  ילוז אורי 2146726 12
     בעד  גריידי שלמה  482936 13
     בעד  כץ יעקב 2265365 14
     בעד  קליין שלמה 216599 15
 נמנע      ארנרייך נחמן 2090108 16
     בעד  לבקוביץ יעקב 2124152 17
     בעד  סגל יעקב 968771 18
     בעד  ימיני נתי  987618 19
     בעד  אוליאמפרל אשר 2180972 20
     בעד  הקר אלי 499274 21
     בעד  מיזלמן עינת 927703 22
     בעד  יצחק לורנס  440063 23
     בעד  גופר גיטה 2630935 24
     בעד  אוחיון אתי 3155042 25



     בעד  תל ניר דן  944692 26
     בעד  אביטל דוד  446841 27
     בעד  בהט יפה  2564064 28
     בעד  נחל בנצי 177094 29
     בעד  בןדוד משה 2116099 30
     בעד  תמם אורן 3456926 31
     בעד  יוספאן דורון 5182389 32
     בעד  חדד אילנה 2594769 33
     בעד  פרץ אילן 2119657 34
     בעד  אורבך צבי 280057 35
     בעד  אלגרבלי מוטי 2258261 36
     בעד  בדיחי יוסף 2139916 37
     בעד  ורד יען 408270 38
     בעד  גרשון איתן 3127969 39
     בעד  פרישמן נתי 2041545 40
     בעד  זמר נעם  2089744 41
 נמנע      סלומון בלה 2513621 42
     בעד  כחלון יצחק 407404 43
     בעד  סלומון שלמה 962387 44
     בעד  רז עליזה 2533299 45
     בעד  דורון אשר 956596 46
     בעד  חביו יצחק 482851 47
     בעד  סלע יעקב 2114803 48
     בעד  משען יוסי 2036542 49
     בעד  בן עלי עפרה 2604707 50
     בעד  ברנד מנחם 3300844 51
     בעד  בדיחי בועז 2126695 52
     בעד  רייכמן חוה 2526903 53
     בעד  גלאם יוסף 2279774 54
     בעד  מזרחי משה  476604 55
     בעד  מלול עמרם 944134 56
     בעד  שגיא מוטי 932541 57
     בעד  ברדגן מוטי 346240 58
 נמנע      צדוק משה  2256562 59
     בעד  ברנע יוסף 298743 60
     בעד  פורת יוסי  471084 61
     בעד  עלפי דוד  2308905 62
     בעד  ויקטור דורון 981747 63
     בעד  שני יוסף 948403 64
     בעד  בדש אליהו 2035497 65
     בעד  פרץ יעקב  410286 66
     בעד  אסולין חיים 2166889 67
     בעד  ניצן רזיאל 467699 68
     בעד  ויין חיים 956664 69
     בעד  שוסטר מאיר 2124900 70
 נמנע      רופא מרדכי 207185 71
     בעד  נוי זקלין 2591266 72
     בעד  בן משה שלום 985196 73
     בעד  לוי יוסי 2187355 74
     בעד  יצחקי  עקיבא  3104807 75
     בעד  פארינטה שלום 404228 76



     בעד  חפץ שמעון 2043520 77
     בעד  בנאי אהוד 030667083 78
     בעד  ביטון ניסים 2033574 79
     בעד  אביזמר אברהם 2058880 80
     בעד  נחושתן ראובן  454719 81
     בעד  שאולקר דוד יעקב 5205099 82
     בעד  אולמרט ירמי 469326 83
     בעד  גלבוע דב 2032516 84
     בעד  אברהים ריאד  2279413 85
     בעד אריאל כרמון 2095745 86
     בעד אריה שיף 2036551 87

     בעד יעקב דרעי 2247630 88

     בעד ורדה ולדמן 2519784 89

     בעד מוטי חרמון 2075303 90

     בעד כרמלה סבו 919636 91

     בעד אהוד גרוס 931440 92

     בעד סיגל לוי 3248505 93

     בעד שלום בן משה 985196 94

 נמנע     יצחק אהרוני 454773 95

     בעד ראובן דורון 986064 96
     בעד  מסאס גאולה 2561364 97

 4 0 93 סה"כ

 
 5הצבעה 

 
עדכון תקנון האמנה בין צוות  פרטי הממלא

 לארגון הגנה

 שם פרטי מספר אישי מס"ד
שם 

 משפחה
 נמנע נגד בעד

       
 נמנע      פרלוב שלמה 2010040 1
     בעד  בגולה ניסן  2046039 2
     בעד  מויאל שמוליק 949014 3
     בעד  שור אריה  2034559 4
 נמנע      בוסי רמי  2120860 5
     בעד  מרום ליאורה 2615932 6
     בעד  ולנשטין ליאת  3503500 7
     בעד  נוי יוסף 2097555 8
     בעד  מעוז שמואל 2122126 9

     בעד  עזריאל אלי 2161256 10
     בעד  פיליפסון רפי 0942050 11
     בעד  ילוז אורי 2146726 12
     בעד  גריידי שלמה  482936 13
     בעד  כץ יעקב 2265365 14
     בעד  קליין שלמה 216599 15
     בעד  ארנרייך נחמן 2090108 16
     בעד  לבקוביץ יעקב 2124152 17
     בעד  סגל יעקב 968771 18
     בעד  ימיני נתי  987618 19
     בעד  אוליאמפרל אשר 2180972 20
     בעד  הקר אלי 499274 21



     בעד  מיזלמן עינת 927703 22
     בעד  יצחק לורנס  440063 23
     בעד  גופר גיטה 2630935 24
     בעד  אוחיון אתי 3155042 25
     בעד  תל ניר דן  944692 26
     בעד  אביטל דוד  446841 27
     בעד  בהט יפה  2564064 28
     בעד  נחל בנצי 177094 29
     בעד  בןדוד משה 2116099 30
 נמנע      תמם אורן 3456926 31
     בעד  יוספאן דורון 5182389 32
     בעד  חדד אילנה 2594769 33
     בעד  פרץ אילן 2119657 34
     בעד  אורבך צבי 280057 35
     בעד  אלגרבלי מוטי 2258261 36
     בעד  בדיחי יוסף 2139916 37
     בעד  ורד יען 408270 38
     בעד  גרשון איתן 3127969 39
     בעד  פרישמן נתי 2041545 40
     בעד  זמר נעם  2089744 41
     בעד  סלומון בלה 2513621 42
     בעד  כחלון יצחק 407404 43
     בעד  סלומון שלמה 962387 44
     בעד  רז עליזה 2533299 45
 נמנע      דורון אשר 956596 46
     בעד  חביו יצחק 482851 47
     בעד  סלע יעקב 2114803 48
     בעד  משען יוסי 2036542 49
     בעד  בן עלי עפרה 2604707 50
     בעד  ברנד מנחם 3300844 51
     בעד  בדיחי בועז 2126695 52
     בעד  רייכמן חוה 2526903 53
     בעד  גלאם יוסף 2279774 54
   נגד    מזרחי משה  476604 55
     בעד  מלול עמרם 944134 56
     בעד  שגיא מוטי 932541 57
     בעד  ברדגן מוטי 346240 58
   נגד    צדוק משה  2256562 59
     בעד  ברנע יוסף 298743 60
     בעד  פורת יוסי  471084 61
     בעד  עלפי דוד  2308905 62
 נמנע      ויקטור דורון 981747 63
     בעד  שני יוסף 948403 64
     בעד  בדש אליהו 2035497 65
     בעד  פרץ יעקב  410286 66
     בעד  אסולין חיים 2166889 67
     בעד  ניצן רזיאל 467699 68
     בעד  ויין חיים 956664 69
     בעד  שוסטר מאיר 2124900 70
     בעד  רופא מרדכי 207185 71
     בעד  נוי זקלין 2591266 72



     בעד  בן משה שלום 985196 73
     בעד  לוי יוסי 2187355 74
 נמנע      יצחקי  עקיבא  3104807 75
     בעד  פארינטה שלום 404228 76
     בעד  חפץ שמעון 2043520 77
 נמנע      בנאי אהוד 030667083 78
     בעד  ביטון ניסים 2033574 79
   נגד    אביזמר אברהם 2058880 80
     בעד  נחושתן ראובן  454719 81
     בעד  שאולקר דוד יעקב 5205099 82
     בעד  אולמרט ירמי 469326 83
     בעד  גלבוע דב 2032516 84
     בעד  אברהים ריאד  2279413 85
     בעד אריאל כרמון 2095745 86
     בעד אריה שיף 2036551 87
     בעד יעקב דרעי 2247630 88
     בעד ורדה ולדמן 2519784 89
     בעד מוטי חרמון 2075303 90
     בעד כרמלה סבו 919636 91
     בעד אהוד גרוס 931440 92
     בעד סיגל לוי 3248505 93
     בעד שלום בן משה 985196 94
     בעד יצחק אהרוני 454773 95
     בעד ראובן דורון 986064 96
     בעד  מסאס גאולה 2561364 97

 7 3 87 סה"כ

 
 6הצבעה 

 
 הצעה למתן שי לחברי "צוות" פרטי הממלא

 שם פרטי מספר אישי מס"ד
שם 

 משפחה
 נמנע נגד בעד

   נגד    אברהים ריאד 2179413 1
     בעד  תמם אורן 3456926 2
   נגד    ורד יען 408270 3
   נגד    חזי ברכה 30695878 4
   נגד    בגולה ניסן 2046039 5
   נגד    בן  דוד משה   2116099 6
   נגד    מיזלמן עינת 927703 7
   נגד    קטן שלמה 986367 8
   נגד    לבקוביץ יעקב 2124152 9

     בעד  בדיחי בועז 2126695 10
     בעד  פרץ יעקב 410286 11
   נגד    סגל יעקב 968771 12
     בעד  שאולקר דוד יעקב 5205099 13
     בעד  יוספאן דורון 5182389 14
   נגד    בוסי רמי 2120860 15
   נגד    פרץ אילן 2119657 16
   נגד    גופר גיטה 2630935 17
   נגד    ברנד מנחם 3300844 18
   נגד    יצחק לורנס 440063 19



   נגד    רייכמן חוה 2526903 20
   נגד    מזרחי משה  476604 21
   נגד    בדיחי יוסף 2139916 22
   נגד    ילוז אורי 2146726 23
   נגד    סלומון בלה 2513621 24
   נגד    פרישמן נתי 2041545 25
   נגד    רז עליזה 2533299 26
   נגד    חביו יצחק 482851 27
     בעד  אהרוני יצחק 454773 28
   נגד    נוי יוסף 2097555 29
   נגד    גריידי שלמה 482936 30
   נגד    גרשון איתן 3127969 31
   נגד    פארינטה שלום 404228 32
     בעד  נחושתן ראובן 454719 33
     בעד  אביזמר אברהם 2058880 34
 נמנע      ניצן רזיאל 467698 35
   נגד    נוי זקלין 2591266 36
   נגד    בדש אליהו 2035496 37
   נגד    עלפי דוד  2308905 38
   נגד    ימיני נתי 987618 39
   נגד    פורת יוסי  471084 40
     בעד  שוסטר מאיר 2124900 41
     בעד  דורון אשר 956596 42
   נגד    זמר נעם  2089744 43
   נגד    שור אריה 2034559 44
   נגד    כץ יעקב 2265365 45
     בעד  עזריאל אלי 2161256 46
   נגד    משען יוסי 2036542 47
     בעד  בנאי אהוד 030667083 48
   נגד    שני יוסף 948403 49
   נגד    ולנשטין ליאת 3503500 50
     בעד  דורון ויקטור 981747 51
   נגד    חפץ שמעון  2043520 52
     בעד  שמואל מעוז 2122126 53
   נגד    פרלוב שלמה 2010040 54
   נגד    נחל בנצי 177094 55
     בעד  אלגרבלי מוטי 2258261 56
     בעד  ארנרייך נחמן 2090108 57
     בעד  מסאס גאולה 2561364 58
   נגד    סלע יעקב 2114803 59
   נגד    אשר אוליאמפרל 2180972 60
   נגד   שמואל מויאל 949014 61
   נגד    בן עלי עפרה 2604707 62
   נגד    קליין שלמה 216599 63
 נמנע      מוטי חרמון 2075303 64
   נגד    אביטל דוד 446841 65
   נגד    פיליפסון רפי 0942050 66
     בעד  קולטטש משה 2124111 67
   נגד    בר דגן מוטי 346240 68
   נגד    תל ניר דן 944692 69
   נגד    ויין חיים 956664 70



     בעד  גלאם יוסף 2279774 71
   נגד    גושן יצחק 930064 72
   נגד    חדד אילנה 2594769 73
   נגד    ברנע יוסף 298743 74
   נגד    בהט יפה  2564064 75
   נגד   סיגל לוי 3248505 76
   נגד   יעקב נענה 482474 77
   נגד   אילן דולפין 217203 78
   נגד   יעקב דרעי 2247630 79
 נמנע     יוסף וסרמן 2175963 80
   נגד   ראובן דורון 986064 81
     בעד עקיבא יצחקי 3104807 82
 נמנע      לוי יוסי 2187355 83

 4 59 20 סה"כ

 


