
(1)רשימת מועמדים למועצת מחוז דן 

סניףדרגהשםד"מס

בת ים                          ב"רסגל( דליה)אביאל 1

תל אביב                       מ"אלאביגד מרדכי2

בקעת אונו                      ל"תאאולמרט ירמיהו3

גבעתיים                        ל"תאאורבך צבי דב4

ראש העין                      מ"אלאורון אברהם5

תל אביב                       ל"סאאורמן יוסף6

פתח תקוה                      ן"רסאיבגי אלי7

רמת גן                         ל"תאאליה שלמה8

רמת גן                         ן"רסאלצור יצחק צב9

ראש העין                      ל"סאבדיחי יוסף10

רמת גן                         מ"אלבורשטיין יחיאל11

ראש העין                      ל"תאבן משה שלום12

תל אביב                       ל"תאבר עם אברהם13

בקעת אונו                      ל"סאבראון נחום14

חולון                         מ"אלגופר גיטה15

רמת גן                         ב"רסגמפל יוסף16

תל אביב                       ן"רסדורון אשר17

בקעת אונו                      מ"אלדורון ראובן18

בקעת אונו                      ל"סאהל אור יחיאל19

חולון                         ל"סאהראל חנה20

פתח תקוה                      מ"אלוולנר עקיבא21

תל אביב                       מ"אלורד יען22

בקעת אונו                      מ"אלחורש אורית23

חולון                         ל"תאחפץ שמעון24

חולון                         ל"סאחרמון מרדכי25

ראש העין                      ל"סאטל לוי סיגל26

בקעת אונו                      ב"רסיוסף יואב27

חולון                         ן"רסיניב אהרון28

בקעת אונו                      מ"אליפה יעקב29

ראש העין                      ן"רסיצחק יזהר30

חולון                         ל"סאכהן ציון31

בקעת אונו                      ג"רנכספי נתן32

בת ים                          ג"רנמזור יוסף33

בקעת אונו                      ן"רסמעוז אילן34

1



(2)רשימת מועמדים למועצת מחוז דן 

2

סניףדרגהשםד"מס

תל אביבל"תאנבון מיכאל35

חולוןל"סאעבדי אלברט36

תל אביבמ"אלענפי יהודה37

תל אביבמ"אלפורדס גיורא38

ראש העיןל"סאפוריאן עמיר39

רמת גןל"סאפורת יוסף40

רמת גןל"סאפיליפסון רפאל41

בקעת אונול"סאפכט שוניה42

בני ברקר"רספלג יוסף43

פתח תקוהל"סאפרידמן בנימין44

תל אביבן"רספרלוב שלמה45

חולוןן"רספרץ יהודה46

בת יםמ"רסצוקרשטיין ליאון47

חולוןל"סאצמח יעקב48

רמת גןר"רסצפלאוי יוסף49

בת יםל"סאקארו מרדכי50

פתח תקוהג"רנקולטטש משה51

חולוןמ"אלקימל שלמה52

תל אביבל"סאקציר אבשלום53

תל אביבן"רסראיף מרדכי54

תל אביבל"סארובין אהרן55

ראש העיןל"סארז יחזקאל56

ראש העיןמ"אלרזגור דן57

בני ברקן"רסשאולי מאיר58

פתח תקוהמ"אלשגיא מרדכי59

בקעת אונול"סאשגיא משה60

תל אביבל"סאשומר אריה דב61

תל אביבמ"אלשור אריה62

חולוןל"סאשני ברוך63

רמת גןן"רסשפי מאיר64

תל אביבל"סאתל ניר דן65



רשימת מועמדים לוועדת ביקורת מחוז דן

סניףדרגהשםד"מס
רמת גןן"רסהררי ניקנור1

רמת גןל"סאקורן דניאל2

פתח תקוהן"רסקינן משה3
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ר סניף בני ברק"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף בני ברק

ר"רספלג יוסף1

4

ג"רנוקסברג בן ציון1

ב"רסידעי יצחק2

ר"רספלג יוסף3

ן"רספריש אריה4

מ"רסקינן יהודה5

ן"רסשאולי מאיר6



ר בקעת אונו"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף בקעת אונו

מ"אלחורש אורית1

ל"סאפארינטה שלום2
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מ"אלחורש אורית1

ן"רסמעוז אילן2

מ"אליפה יעקב3

מ"אלדורון ראובן4

ב"רסמרקוביץ אליעזר5

ג"רנכספי נתן6



ר בת ים"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף בת ים

מ"רסבן בסט יום טוב1

ן"רסורנר סורין2

מ"רסלוי יעקב3

מ"רסמלכי יוסף4

ן"רספרש משה5

מ"רסצוקרשטיין ליאון6

ן"רסקרן יצחק7

ל"סאקארו מרדכי1
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ר גבעתיים"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף גבעתיים

מ"אלירקוני חיים1

ל"תאאורבך צבי דב1

ל"סאבן צבי נפתלי2

ל"סאיהלום חיים3

ל"סאקרן משה4

ל"סארשינסקי רפאל5

ל"סאשושני שלמה6
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ר סניף חולון"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף חולון

ל"סאכהן ציון1

מ"אלקימל שלמה2

מ"אלאשרי בנימין1

ל"סאהראל חנה2

ל"סאחרמון מרדכי3

ן"רסיניב אהרון4

ל"סאכהן ציון5

ל"סאצמח יעקב6

מ"אלקימל שלמה7

ל"סאקליין יעקב8

ל"סאשני ברוך9
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ר סניף פתח תקוה"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף פתח תקוה

ן"רסאיבגי אלי1

ב"רסאל עמרי שלמה2

ב"רסבן אריה דן3

ן"רסוורצל מרדכי4

ג"רנחגג דוד5

ל"סאליברמן עמנואל6

ג"רנמרום אביגדור7

ג"רנקולטטש משה8

מ"אלרוזנברג מיכאל9

ג"רנדוד' ג'חג1

ל"סאפרידמן בנימין2
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ר סניף ראש העין"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף ראש העין

ב"רסאביטל דוד1

ל"סאברטוב טוביה2

ל"סאדניאלי אברהם3

מ"אללניאדו מרדכי4

מ"אלפורת אברהם5

ן"רסצורי משה6

ל"סארז יחזקאל7

ן"רסרצון שמעון8

ב"רסאביטל דוד1

ל"סאברטוב טוביה2

מ"אלרזגור דן3
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ר סניף רמת גן"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף רמת גן

ן"רסיצחקאלצור 1

ן"רסאלצור יצחק צב1

מ"אלבורשטיין יחיאל2

ב"רסגמפל יוסף3

ב"רסכהן חיים4

ל"סאפורת יוסף5
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ר סניף תל אביב"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף תל אביב

ל"סאתל ניר דן1

ל"סאאורמן יוסף1

ן"רסדורון אשר2

מ"אלורד יען3

ן"רסנאמן אריה4

ן"רסראיף מרדכי5

ל"סארובין אהרן6

ל"סאשומר אריה דב7

ל"סאתל ניר דן8
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