
(1)רשימת מועמדים למועצת מחוז צפון 
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סניףדרגהשםד"מס

חדרהרסןאביזמר אברהם1

חדרהסאלאבן פז משה2

מרכז הגלילסאלאברהים ריאד3

קריותרסןאוחיון מאיר4

חיפהתאלאופיר אהרן5

עמקיםסאלאלול יוסף6

גליל תחתוןסאלאלמליח משה7

חיפה                      סאלאסף אלי8

חיפהרסןבהט יפה9

חיפה    רסןבוים בני10

חיפהסאלבכרך נגה11

קריותסאלבר און יעקב12

חיפה  רנגברבי צבי13

חדרה  סאלברוך איתמר14

חיפהרסןברקאי משה15

גליל תחתוןרסמגז ויקטור16

עמקיםסאלגינצבורג צביקה17

קריותרסבגרשון איתן18

חיפהתאלדותן רמי19

גליל תחתוןרסןדיין דוד20

גליל עליוןרסבדקל יעל21

חיפהרסןדרור אירית22

קריותרסבהראל שמואל23

עמקיםסאלוולפין משה24

עמקיםרסבוזאן יהודה25

קריותרסןוייסלברג חיים26

חיפהרסרוינטר ברוך27

גליל מערבירסבזאב יפת28

קריותסאלחביו יצחק29

מרכז הגליל     רסמוזף'חביש ג30

גליל עליוןרסןחוסרבי שלמה31

קריותרסרחזן אברהם32

חיפהאלמיסלוביץ דן33

קריותרסןכרמון אריאל34
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סניףדרגהשםד"מס

חיפה    תאללביא ארוין35

גליל מערבירסבלוי בנימין36

קריותסאללוי יוסף37

חיפה    רסמלוי יורם38

מרכז הגלילסאלמאדי אמל39

עמקיםאלממור חיים חיים40

חיפה    אלממורג יוסף41

קריותרנגמזוז נחום42

קריותרנגמיזלמן עינת43

קריותאלממשען יוסף44

חיפהרסןניצן רזיאל45

מרכז הגלילרסןסאלח יוסף46

עמקיםרנגסבג אמיל47

מרכז הגלילרסבסואעד נאיף48

גליל מערבירסבסיבוני פרוספר49

גליל תחתוןאלמעבו משה50

קריותרנגעזרא זלמן51

מרכז הגלילרסבמאל'עליאן ג52

קריותסאלעמית יעקב53

חיפהסאלפטוקה ישעיהו54

חיפהסאלפידלמן אהרן55

עמקיםרסבפלאח אחמד56

חדרהרנגפרץ ארמונד57

חיפהאלמצוק עזרא58

עמקיםרנגקבליו ציון59

עמקיםסאלקליגר דב60

כרמיאלרסבקליין שלמה61

גליל תחתוןרסברווח יוסי62

חיפהרסןרפאלי רפאל63

חיפהסאלשביט חנה64

חדרהתאלשגב יצחק65

חדרהרסןשובל אביחיל66



רשימת מועמדים לוועדת ביקורת מחוז צפון

סניףדרגהשםד"מס
גליל תחתוןב"רסאקון אשר1

חיפהב"רסגפן מרדכי2

כרמיאלן"רסלפיד רונן3

עמקיםב"רסראובן רענן4
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ר סניף גליל מערבי"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת גליל מערבי

ב"רסאלביליה דניאל1

ב"רסזאב יפת2

מ"אלחזן יום טוב3

ל"סאשאול עובדיה4

מ"רסאלימלך יעקב1

ל"סאהרוש מנחם2

ב"רססיבוני פרוספר3

ן"רסרייכמן חוה4

ב"רסשלום אפרים5

4



ר גליל עליון"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף גליל עליון

ב"רסדקל יעל1

ג"רנכהן אבישי2
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ב"רסאבוטבול משה1

ג"רנאזולאי אהרון ד2

ג"רנאזולאי שמעון3

ב"רסאזרזר יוסף4

ב"רסבן חיים דוד5

ל"סאבן מויאל יצחק6

ב"רסדקל יעל7

ן"רסחוסרבי שלמה8

ג"רנכהן אבישי9

ג"רנשכטר מאיר10

ב"רסתשובה עמוס11



ר גליל תחתון"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת גליל תחתון

מ"רסאטיאס מוריץ1

ל"סאמשהאלמליח 2

מ"רסבוגנים מנחם3

ב"רסבן אבו לוי4

מ"רסגז ויקטור5

ן"רסדיין דוד6

ל"סאזיגרמן שאול7

ר"רסחדגאג יוסף8

מ"אלעבו משה9

ב"רסרווח יוסי10

ן"רסדיין דוד1

ר"רסחדגאג יוסף2

מ"אלעבו משה3
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ר סניף חדרה"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף חדרה

מ"רסאביטבול דוד1

ל"סאאלון שלמה2

ג"רנפרץ ארמונד3

ן"רסשובל אביחיל4

ן"רסאביזמר אברהם1

ג"רנאטיה משה מ2

ג"רנבן נעים חנניה3

ל"סאברוך איתמר4

ב"רסולדמן ורדה5

ן"רסכהן יששכר6

ג"רנפרץ ארמונד7

ר"רסשבע אליהו8

ן"רסשובל אביחיל9
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ר סניף חיפה"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף חיפה
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ב"רסדרור ויליאם1

ל"סאוייסמן סיומה2

ר"רסוינטר ברוך3

מ"רסלוי יורם4

ן"רסניצן רזיאל5

ב"רסעובד יוסף6

ן"רספורת ניסן7

ב"רספישל מיכאל8

ן"רסברקאי משה1

מ"אלמורג יוסף2

ן"רסניצן רזיאל3

ן"רסשפירא אברהם4



ר סניף כרמיאל"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף כרמיאל

ן"רסויסברוד ידידיה1

ב"רסלייזרוביץ אביגדור2

ל"סאמאיר אריה3

ר"רסמוסלי שלום4

ל"סאשמלץ מנוח5

ב"רסשלמהקליין 1

9



ר סניף מרכז הגליל"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף מרכז הגליל

ל"סאאברהים ריאד1

ל"סאחלבי סמיח2

ל"סאמאדי אמל3
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ל"סאאבו חייה אמין1

ב"רססאלחהנו 2

ב"רסחלבי סלאם3

ל"סאטאפש פארס4

ל"סאמאדי אמל5

מ"רסמאדי נתי6

ן"רסמולא עודה7

ב"רסמועדי יוסף8

מ"אלסאבק פריד9

ן"רסיוסףסאלח 10

ב"רססואעד נאיף11

ל"סאעאמר פואז12

ב"רסמאל'עליאן ג13

ל"סארבאח דאהש14



ר סניף עמקים"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף עמקים

11

רסבאהרן מיכל1

רסבאיפרגן יצחק2

סאלאיתן דני3

רסבבשיר נאיף4

סאלוולפין משה5

רסבוזאן יהודה6

סאלוקנין ישראל7

רסןטולדנו סלומון8

סאלכהן נסים9

רסבכהן שמעון10

רנגמסאס גאולה11

רסבמעתוק מאיר12

רנגסבג אמיל13

רסבעסיס דוד14

רסבפלאח אחמד15

רנגקבליו ציון16

רסןקוטיגרו משה17

סאלקליגר דב18

דרגהשםד"מס

רסבבשיר נאיף1

סאלוולפין משה2

רסבוזאן יהודה3

רסןטולדנו סלומון4

סאלכהן נסים5

רסבפלאח אחמד6



ר סניף קריות"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף קריות

ר"רסחזן אברהם1

ן"רסכרמון אריאל2

ב"רסאביאל הניה1

ן"רסאהרוני רבקה2

ן"רסאוחיון מאיר3

ן"רסאשד דוד4

ב"רסגרשון איתן5

ר"רסדביר ישראל6

ן"רסוייסלברג חיים7

ר"רסחזן אברהם8

ב"רסכץ נאוה9

ג"רנמיזלמן עינת10

ג"רנעזרא זלמן11

ב"רסשם טוב משה12
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