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הנדון: תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד - פברואר/מרץ  2014
הבחירות למוסדות האיגוד התקיימו בהתאם לתקנון האיגוד ( ע.ר 58-003-490-8 )

הן למועצות הסניפים המהווים את המועצה הארצית(אסיפת הנציגים)

והן להנהלת האיגוד (ועד העמותה)  ,   ולהלן התוצאות הסופיות :

תוצאות בחירות להנהלת האיגוד שנערכו בתאריך  18במרץ 2014 1

מיקוםקולותהתפקידמועמדים ליו"ר האיגוד

341יו"ר  האיגודעטר דוד

מיקוםקולותהתפקידמועמדים למ"מ יו"ר

331מ.מ יו"ר האיגודפיטוסי יעקב

מיקוםקולותהתפקידמועמדים לגזבר האיגוד

311גזבר האיגודלוי אהרון

52דנן סימון

מיקוםקולותהתפקידמועמדים למזכ"ל האיגוד

191מזכ"ל האיגודשמעון שלום

182קבאלן כנג



תוצאות בחירות למועצה הארצית שנערכו בחודשים פברואר/מרץ 2014 2

סה"כ נציגים -4

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

1511יו"ר סניףשמעון שלום

1312חבר מועצהטיפטי שלמה

1153חבר מועצהבן שושן אדי

894חבר מועצהבן-דוד הרצל

535זורנו שלום

456גאזי חניאל

217לביא שלום

218חורמטלי אילנה

109ברקו מנחם

1010מצא דוד

911טויטו חיים

712חודיר רוזליה

313אריאלי אילן

סה"כ נציגים -3

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

1671יו"ר סניףיפרח יוסף

1322חבר מועצהבן עזרי עמרם

בחירות  בסניף  שפלה

בחירות בסניף נגב

733חבר מועצהפיטוסי יעקב

סה"כ נציגים -7

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

1671יו"ר סניףאשכנזי יעל

1302חבר מועצהעטר דוד

1153חבר מועצהלהב יוסף

734חבר מועצהסלע דב

605חבר מועצהשי ישראל ז"ל נפטר 14/3/2014

596חבר מועצהאברמוביץ שריאל

377חבר מועצהטל-אל נפתלי

258חבר מועצהגונן יונינה

בחירות בסניף תל-אביב וגוש דן



סה"כ נציגים -5

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

1271יו"ר סניףמשה ישראל

1052חבר מועצההירש דוד

1043חבר מועצהבן שמואל מאיר (פרטוש)

954חבר מועצהחפר משה

895חבר מועצהאלפו יוסף

816איש אלברט

757היינה אליהו

578חזן יצחק

539אדמוני יוסף

3910גבריאל ברוך,עו"ד

2211רובין יעקב

1912אל-על ליליאן

1213שרון מיכאל

614אריה שלמה

615חגי דוד

416מזרחי מרדכי

217כהן יעקב

סה"כ נציגים -5

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

בחירות בסניף שרון

בחירות בסניף חיפה והקריות

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

1891יו"ר סניףאמסלם יוסף

1832חבר מועצהזכריה דוד

1733חבר מועצהדנן סימון

1694חבר מועצהשובל יעקב

1395חבר מועצהמעברי יוסף

1186נסראלדין נסר

917הלל בת שבע

868מורג הדסה

829גלייכר סימה

6810גבריאל גבריאל

5611אדרי יוסף

5612אסייג דני

3513אמור דוד

2014טובל דוד

1815לוי יעקב

416בנימין שמעון

317אכרפי רפאל



סה"כ נציגים -3

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

1721יו"ר סניףסומך חיים

1682חבר מועצהטריף תופיק

923חבר מועצהברטוב שלום

284חזן פנינה

135קיזל עאדל

סה"כ נציגים -5

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

2721יו"ר סניףרג'א חיר

2602חבר מועצהקבלאן כנג'

1823חבר מועצהעאיק ריאד

1754חבר מועצהחרבאוי סלאח ג'אד

1325חבר מועצהעזאם עזאת

1286זגייר גאזי

907סלמאן אבו עאסי

718באן אהרון

619מרעי טליע

2610אמין בדר

1711מוחמד חרב

1212אייל גרשוני

בחירות בסניף גליל

בחירות בסניף עמקים

1212אייל גרשוני

סה"כ נציגים -3

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

1731יו"ר סניףאמזלג פרוספר

1692חבר מועצהלוי אהרון

943חבר מועצהדהאן יוסף

804זגורי ליזה

705טייר ציפורה

166עמר משה

157וקנין יאיר

58משה יוסף

49אמר יוסף

310משלי אריה

בחירות בסניף לכיש



סה"כ נציגים -5

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

3681יו"ר סניףלימואי יצחק

3642חבר מועצהראובני הרצל

3253חבר מועצהראובני שרה

2314חבר מועצהקפלוטו גילה

1555חבר מועצהעזרא ג'קי

1486בר אילן יעקב

1357מזרחי גדעון

1018ברוך אבלין

769שליט רחל

7210סויסה מאיר

6111שמסיאב יורי

6012סויסה צפרירה

5413יששכר יואל עזיז

1414זריהן מאיר

סה"כ נציגים -2

מיקוםקולותהתפקידשם החבר

281יו"ר סניףעוזירי יהודית

112חבר מועצהאסרף אליאס

בחירות בסניף ירושלים

בחירות בסניף אילת

לידיעתכם3

       בברכה,

       דוד וקנין 

 יו"ר וועדת בחירות מרכזית




