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 פרטיכל כינוס הגוף הבוחר לבחירת מוסדות המחוז :  הנדון
 
 

 כללי:
מועצת המחוז והנהלות וחר הכולל את חברי התכנס הגוף הב 7/3/16בתאריך  .1

 בעלי התפקידים במוסדות המחוז . הסניפים לבחירת 
 

את הליך הבחירות ניהל עפ"י התקנון נציג המחוז בוועדת הבחירות הארצית מר  .2
 ו בידו מנהל המחוז וחברי וועדת הקלפי : סייע. זיו שמעון

 
 חבר וועדת הביקורת המחוזית –הררי ניקנור  .א

 חבר וועדת הביקורת המחוזית -יאל קורן דנ .ב

 חברת וועדת הקלפי  –סטלה יוסף  .ג
 

 : בשלושה סבביםנערכו בחירות ה .3

 בחירת יו"ר המחוז . –סבב ראשון  .א

 נציגי המחוז לוועד המנהל הארצי . 3בחירת  –סבב שני  .ב

 חברי וועד המנהל המחוזי . 9בחירת  –סבב שלישי  .ג

 

חברי הנהלות הסניפים           35 -עוד והמחוז  חברי מועצת 31 בבחירות לקחו חלק .4
 (. חברים מתוך הגוף הבוחר  3)נעדרו/התנצלו 

 
 בחירות ליו"ר המחוז 

 
 : חברים 2לתפקיד יו"ר המחוז הציגו את מועמדותם  .5

 אורית חורש  .א
 יהודה פרץ  .ב
 
 
 
 

 : יו"ר המחוזתפקיד להלן תוצאות ההצבעה ל .6



 
 חברים  66הצביעו 

 66קולות כשרים 
 1        נמנע       

 
 מס' קולות שם המועמד מס"ד

 48 פרץ  יהודה 1
 17 חורש  אורית 2

 
 

 :  בחירות לנציגות המחוז בוועד המנהל הארצי .7
 חברים  3  -תקן  
 חברים  15 - מועמדותאת הגישו 

 חברים  31הצביעו 
 31קולות כשרים 

 
 בסדר יורד : להלן תוצאות ההצבעה 

 
 מס' קולות שם המועמד מס"ד

 14 קימל  שלמה 1

 11 לוי  סיגל-טל 2

 11 אולמרט  ירמי 3
   
 9 פרידמן  בני 4
 8 גופר  גיטה 5
 5 אורית  חורש 6
 5 שגיא  מוטי 7
 4 אורון  אברהם 8
 4 נבון  מיכאל 9

 4 פיליפסון  רפי 10
 3 איליה  שלמה 11
 3 משה  שלום-בן 12
 3 שומר  אריה 13
 2 פלג  יוסי 14
 1 ניר  דן-תל 15

 

 :  בחירות לוועד המנהל המחוזי .8
 

 חברים  9  -תקן  
 חברים 13  -  הגישו את מועמדותם

 חברים  30הצביעו 
 30קולות כשרים 

 
 

 
 להלן תוצאות ההצבעה: 

 



 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עו"ד שמואל מויאל-העתקים: יו"ר ו. הבחירות 

 אבי לחיאני –ות" סמנכ"ל "צו             

 

 

 

 
 ברכהב                                                                                                             

 
 

 אי אלי          ינ                                                                                                       
 המחוז    מנהל                                                                                                       

 מס' קולות שם המועמד מס"ד

 23 אורבך   צבי 1

 22 לוי  סיגל-טל 2

 22 שגיא   מוטי 3

 19 אביגד  מרדכי 4

 19 י  אליאיבג 5

 19 הראל  חנה 6

 18 גופר  גיטה 7

 18 א נבון  מיכאל  8

 14 פיליפסון  רפי 9

   
 13 ורד  יען 10
 13 חורש  אורית   11
 13 שומר  אריה 12
 11 אביאל  גל 13


