
 "צוות"  - 2020בחירות 

 מחוז צפון  -תוצאות הצבעה 

 למועצת מחוז צפון

 26 :תקן חברי מועצה )ללא יו"ר סניפים(

 

 שם המועמד מקום

 חביו יצחק 1

 משען יוסף 2

 בהט יפה 3

 עבו משה 4

 אורליגליק  5

 לוי יוסף 6

 מיזלמן עינת 7

 מור חיים חיים 8

 מזוז נחום 9

 לביא ארווין 10

 וזאן יהודה 11

 דותן רמי 12

 אלמליח משה 13

 מסאס גאולה 14

 סאבק פריד 15

 שגב יצחק 16

 גינצבורג צביקה 17

 חביש ג'וזף 18

 חסאן ג'מאל 19

 פטוקה ישעיהו 20

 מיכאל בניון 21

 אטיה משה 22

 ברקאי משה 23

 בן מויאל יצחק 24

 ברבי צבי 25

 גרשון איתן 26

 

 (3ועדת ביקורת מחוז צפון )תקן 

 

 שם המועמד מקום

 ראובן רענן 1

 בן עטר אלברט 2

 בירן טוביה 3

 

 

 

 



 מחוז צפון  -יו"ר סניפים 

 סניף שם המועמד מס"ד

 חדרה ורדה ולדמן 1

 מרכז גליל אברהים ריאד 2

 גליל עליון יעל דקל 3

 חיפה ניצן רזיאל 4

 גליל מערבי חווה רייכמן 5

 קריות אריאל כרמון 6

 עמקים פלאח אחמד 7

 גליל תחתון אלגרבלי מוטי 8

 כרמיאל קליין שלמה 9

 

 

 

 מחוז צפון

 הנהלות סניפים

 סניף חדרה

 שם המועמד מקום

 פרץ ארמונד 1

 אטיה משה 2

 יעקובי שאול 3

 בן מאיר אליהו 4

 אביזמר אברהם 5

 קעטבי בועז 6

 

 סניף מרכז גליל

 שם המועמד מקום

 טאפש פארס 1

 סלאח יוסף 2

 רבאח דאהש 3

 סאבק פריד 4

 עאמר פואז 5

 הנו סאלח 6

 

 עליוןסניף גליל 

 שם המועמד מקום

 אבוטבול משה 1

 בן חיים דוד 2

 אזרזר יוסף 3

 זפרני מרדכי 4

 חוסרבי שלמה 5

 תשובה עמוס 6



 

 סניף חיפה

 שם המועמד מקום

 אסטמן רוזה 1

 שמיר ברונו 2

 פינק שלום 3

 גבעוני יחזקאל 4

 פורת ניסן 5

 פישל מיכאל 6

 

 

 סניף גליל מערבי

 שם המועמד מקום

 שומרון משה 1

 אלדד עמוס 2

 אלמדו דולי 3

 אלימלך יעקב 4

 שלו יצחק 5

 רגב אליהו 6

 

 סניף קריות

 שם המועמד מקום

 מיזלמן עינת 1

 אהרוני רבקה 2

 כץ נאוה 3

 אביאל הניה 4

 אשד דוד 5

 גרשון איתן 6

 

 עמקיםסניף 

 שם המועמד מקום

 וזאן יהודה 1

 גינצבורג צביקה 2

 ישעיהו צוריאל 3

 כהן ניסים 4

 כהן ניסים 5

 מזוז יורם 6

 קוטיגרו משה 7

 מסאס גאולה 8

 

 

 



 

 תחתוןסניף גליל 

 שם המועמד מקום

 אלמליח משה 1

 חדגאג יוסף 2

 

 

 סניף כרמיאל

 שם המועמד מקום

 טל שי 1

 הלוי דוד 2

 הולצר יעקב 3

 שמלץ מנוח 4

 


