
(1)רשימת מועמדים למועצת מחוז שרון 

סניףדרגהשםד"מס

נתניהמ"אלאגמון יעקב1

נתניהל"סאאהרוני יצחק2

נתניהל"סאאייל אליהו3

רעננהן"רסאלוני בנימין4

הוד השרוןל"סאמגור עדו"אל5

הרצליהל"סאמוג איציק"אל6

רעננהל"סאאקשטיין גרשון7

רמת השרוןל"תאארז עודד8

כפר סבאמ"אלאשר דניאל9

נתניהמ"אלבג רן10

הוד השרוןב"רסבילדנר אורנה11

נתניהג"רנבנאי אהוד12

כפר סבאל"תאבר דגן מוטי13

רמת השרוןמ"אלברנע יוסף14

רמת השרוןאלףגורן רן15

כפר סבאל"סאגזית ברוך16

נתניהן"רסגרוטס שבתאי17

הוד השרוןל"תאגרוס אהוד18

רעננהל"סאדגן עמוס19

נתניהל"סאדורון ויקטור20

נתניהל"סאדר ראובן21

רעננהל"סאהירשפלד מיכאל22

הרצליהל"סאהרפז דניאל23

נתניהג"רנויליגורה בני24

הוד השרוןן"רסולנשטין ליאת25

1



(2)רשימת מועמדים למועצת מחוז שרון 

סניףדרגהשםד"מס

נתניהל"סאחולי שלמה26

כפר סבאג"רנחזן משה27

רעננהל"סאחץ אבינעם28

כפר סבאל"סאיבין אבי29

נתניהן"רסיצחקי עקיבא30

נתניהב"רסכהן משה31

נתניהן"רסלבני יצחק32

נתניהל"סאלבקוביץ שמואל33

הרצליהל"סאלימונד ראובן34

נתניהל"סאמעוז שמואל35

רעננהל"סאנחושתן ראובן36

כפר סבאמ"אלנחל בן ציון37

כפר סבאל"סאנסים חיים פ38

רעננהל"סאסבו כרמלה39

רמת השרוןל"סאפלג זאב40

הוד השרוןל"סאפרישמן נתנאל41

נתניהמ"אלפרל עזריאל42

הרצליהל"סאקובלסקי אילנה43

נתניהל"סאקזדו יוסף44

כפר סבאל"סאקטן שלמה45

רעננהג"רנקרפ יעקב46

רעננהמ"אלרר רז חיים47

נתניהל"סאשאול דוד48

רעננהל"סאשביט יחזקאל49

נתניהמ"אלשגיא דניאל50

כפר סבאמ"אלשלום יוחנן51

כפר סבאל"סאשמיע עזרא52

נתניהל"סאתמם אורן53 2



רשימת מועמדים לוועדת ביקורת מחוז שרון

סניףדרגהשםד"מס
רעננהן"רסגלעד יצחק1

נתניהל"סאזרביב אלברט2

רעננהסרןעובדיה ורדה3

רעננהן"רסעמוסי ציון4
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ר סניף הוד השרון"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת הוד השרון

ל"סאעדואלמגור 1

ל"סאפרישמן נתנאל2

ב"רסבילדנר אורנה1

ל"תאגרוס אהוד2

ן"רסולנשטין ליאת3

ל"סאמיכאלי יצחק4

ל"סאנחום אליהו5

ל"סאפרישמן נתנאל6

ר"רסרום אורי7
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ר סניף הרצליה"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף הרצליה

ן"רסאביב חיים1

ן"רסאביב שלמה2

ן"רסגייזר נתן3

ל"סאגרי חגי4

ג"רנטיירי יאיר5

ן"רסיונש טיבור6

ל"סאפלג יחזקאל7

ל"סאקובלסקי אילנה8

ב"רסשובל אלי9

ל"סאאיציקאלמוג 1

ל"סאגריידי שלמה2

ל"סאלימונד ראובן3
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ר סניף כפר סבא"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת כפר סבא

ל"סאהקר אליעזר1

ל"סאחגי אבנר2

ן"רסאוחנה דוד1

מ"רסאופיר עמי2

מ"אלאשר דניאל3

ל"סאגזית ברוך4

ב"רסהראל יוחנן5

ל"סאחגי אבנר6

ל"סאיבין אבי7

ן"רסליבר יגאל8

מ"אלנחל בן ציון9

ל"סאנסים חיים פ10

מ"אלשלום יוחנן11

ל"סאשמיע עזרא12

ל"סאשרון אפרים13
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ר סניף נתניה"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף נתניה

ל"סאחולי שלמה1

ן"רסיצחקי עקיבא2

ל"סאאהרוני יצחק1

ל"סאאייל אליהו2

ג"רנבנאי אהוד3

ן"רסגרוטס שבתאי4

ל"סאדורון ויקטור5

ל"סאדר ראובן6

ג"רנויליגורה בני7

ל"סאחגי מתי8

ל"סאחולי שלמה9

מ"רסיחזקאל ציפורה10

ן"רסיצחקי עקיבא11

ב"רסכהן משה12

ן"רסלבני יצחק13

ל"סאלבקוביץ שמואל14

ג"רנמוזס שי15

ל"סאמליחי צדוק16

ל"סאמעוז שמואל17

ב"רספולק שלום18

מ"אלפרל עזריאל19

ל"סאקזדו יוסף20

ל"סאתמם אורן21

ב"רסתרשיש אלה22
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ר סניף רמת השרון"רשימת מועמדים ליו

ל"סאאורטל דניאל1

ן"רסבר אלי2

ל"סאורבין אליהו3

ל"סאילוז אורי4

ל"סאפלג זאב5

ן"רספנחס זמירה6

רשימת מועמדים להנהלת סניף רמת השרון

ל"סאילוז אורי1
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ר סניף רעננה"רשימת מועמדים ליו

רשימת מועמדים להנהלת סניף רעננה

ן"רסאלוני בנימין1

ל"סאאמיר אורי2

ל"סאדגן עמוס3

ל"סאדותן דב4

ל"סאחץ אבינעם5

ל"סאנחושתן ראובן6

ל"סאסבו כרמלה7

ל"סאעינדי שלמה8

מ"אלקראים צדוק9

ג"רנקרפ יעקב10

מ"אלרר רז חיים11

ל"סאשביט יחזקאל12

ל"סאגושן יצחק1

ל"סאחץ אבינעם2
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