
1 
 

 

 "צוות"  - 2020בחירות 

 יהודהמחוז   -תוצאות הצבעה 

 למועצת מחוז יהודה

 34: תקן מועצת מחוז ללא יו"ר סניפים

 שם המועמד מקום

 דולפין אילן 1

 צדוק משה 2

 רז עליזה 3

 נוי ג'קלין 4

 יצחק לורנס 5

 כץ יעקב 6

 בן עלי עפרה 7

 סולומון בלה 8

 אוחיון אתי 9

 שטיין יפה 10

 אטיאס אילנה 11

 חזי ברכה 12

 חדד )רמי( רחמים 13

 סגל יעקב 14

 ויין חיים 15

 בוסי רמי 16

 פלד משה 17

 כחלון יצחק 18

 מרום ליאורה 19

 זמר נעם 20

 חן משה 21

 מרדכירופא  22

 שני יוסף 23

 ביבס יהודה 24

 נוי יוסף 25

 פינטו ג'קי 26

 ארנרייך נחמן 27

 נתנאל בנימין 28

 אוליאמפרל אשר 29

 גלבוע דב 30

 ביטון ניסים 31

 שוסטר מאיר 32

 יהודה שמעוני 33

 צנחני שלמה 34

 

 (3ועדת ביקורת מחוז יהודה )תקן 

 שם המועמד מקום

 פישר סימה 1

 ברזילי מאיר 2

 לוין אשר 3
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 מחוז יהודה  -יו"ר סניפים 

 

 סניף שם המועמד מס"ד

 רחובות עזריאל אלי 1

 ראשל"צ סלע יעקב 2

 מכבים רעות לבקוביץ יעקב 3

 יבנה פז שמואל 4

 אשדוד לוי יוסף 5

 נס ציונה יוספאן דורון נגי 6

 אשקלון מלול עמרם 7
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 יהודהמחוז 

 הנהלות סניפים

 (8)תקן  רחובותסניף 

 שם המועמד מקום

 חזי ברכה 1

 חניאלגאזי  2

 רופא מרדכי 3

 ארנרייך נחמן 4

 אביטל חיים 5

 עמית אריה 6

 טקו מרדכי 7

 אלוף יצחק 8

 

 (8)תקן  ראשל"צסניף 

 שם המועמד מקום

 בן עלי עפרה 1

 כץ יעקב 2

 סולומון בלה 3

 זייד דוד 4

 סגל יעקב 5

 לוי יעקב 6

 ויין חיים 7

 קרוה רחמים 8

 

 (8)תקן  רעות -מכבים  -מודיעין סניף 

 שם המועמד מקום

 נוי ז'קלין 1

 יהודהפוזנר  2

 יצחקי ויקטוריה 3

 חן משה 4

 נוי יוסף 5

 שטיין יפה 6

 אדן ניסים 7

 נתנאל בנימין 8
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 (6)תקן  יבנהסניף 

 שם המועמד מקום

 רז דוד 1

 פרי גדעון 2

 שיינמן איתמר 3

 לידור זאב 4

 קמלגרן אריה 5

 אפרים לוי  6

 

 (8)תקן  סניף אשדוד

 שם המועמד מקום

 צדוק משה 1

 אוחיון אתי 2

 אטיאס אילנה 3

 נחמני שמחה 4

 ביטון ניסים 5

 ביבס יהודה 6

 שמעוני יהודה 7

 רביבו מאיר 8

 

 (6)תקן  לוד -רמלה  -סניף נס ציונה 

 שם המועמד מקום

 דולפין אילן 1

 שוסטר מאיר 2

 צנחני שלמה 3

 מכבוש סיני 4

 בללטי בנימין 5

 נעים עמרם 6

 

 (6)תקן  סניף אשקלון

 שם המועמד מקום

 אביטבול דוד 1

 סודמי שמואל 2

 אלחרר חנן 3

 חודריאן דוד 4

 משרקי זכריה 5

 יהושעחטאב  6

 

 


