
 

 

 

 

 40/60//14/ -פרוטוקול  טלפוני  ועדת בחירות להנהלת האיגוד 

 

 יו"ר ועדת הבחירות -מר אברהם טננבוים       משתתפים:   
 חברת ועדה-גב' חנה גולן                          

 חבר ועדה-מר עבד אל סלאם דרואשה           
 חבר ועדה-מר אמנון בן דהן                          

  מר שוקי קליין מבקר האיגוד      
                      

 :החלטות

במסגרת יום עיון במרכז הארץ. )מומלץ כפר   7112הבחירות להנהלת האיגוד יתקיימו בחודש ספטמבר  .1

 המכביה(

 11חברי/ות האיגוד בעלי/ות  זכות הצבעה יבחרו מבין חברי/ות האיגוד בעלי/ות  הזכות להיבחר ,הנהלה בת  .7

 ים בהתאם לתקנון.חבר

 
מועמדים/ות מתוך רשימת המועמדים/ ות   1כל חבר/ת איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי/ת  לבחור עד  .3

 אשר יתמודדו לתפקיד  חבר/ת הנהלה.

 

שלושים מועמדים/ות  לבחירות להנהלת האיגוד , מתוך רשימה זו אושרו עשרים ושמונה מועמדים/ות  .4

 להתמודד על חברות בהנהלת האיגוד.

 
מכר ומר דרור דבש  לא יוכלו להתמודד בשל אי תשלום –בהתאם לתקנון האיגוד מר מוחמד דיב מגדיידה  .5

 דמי חבר.

 
 להלן רשימת  המועמדים/ות  המאושרת לבחירת הנהלת האיגוד: .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2017 2016 מייל תפקיד רשות שם

 שולם שולם salam_drawshe@walla.co.il מזכיר אכסאל עבד אלסלאם דראושה

 שולם שולם aazar@ariel.muni.il מנכ"ל אריאל אבי עזר

 םשול שולם fadwad@gmail.com מזכיר בית ג'אן פדוה דבור

 שולם שולם doverbb@bbm.org.il מזכיר בני ברק אברהם טננבוים

 שולם שולם dafna@brener.org.il מנכ"ל ברנר כהן -דפנה קירו 

 שולם שולם YoramC@Givatayim.muni.il מנכ"ל גבעתיים יורם כהן

 שולם שולם shuki@dimona.muni.il מזכיר/מ.כללי דימונה שוקי קליין

 שולם שולם h.golan@hod-hasharon.muni.il מנכ"ל הוד השרון חנה גולן

 שולם שולם yosie@modiin-region.muni.il מנכ"ל חבל מודיעין יוסי אלימלך

 שולם שולם abu_ilgean@walla.co.il מזכיר חורה יוסף אבו אלקיעאן

 שולם שולם ribhi@turan.muni.il מנכ"ל טורעאן רבחי דחלה

 שולם שולם shmulik@tirat-carmel.muni.il מנכ"ל טירת כרמל שמואל קטוני

 שולם שולם merhav@jerusalem.muni.il מנכ"ל ירושלים אמנון מרחב

 שולם שולם kobia@kfar-qasem.muni.il מנכ"ל כפר קאסם קובי אלון

 שולם שולם info@lev-hasharon.com מנכ"ל לב השרון פנינה אמויאל משה

 שולם שולם aharona@lod.muni.il מנכ"ל לוד אהרון אטיאס

 שולם שולם yair@modil.org.il מנכ"ל מודיעין עילית יאיר קירשבוים

 שולם שולם amnon@neho.org.il מנכ"ל נאות חובב אמנון בן דהן

 שולם שולם avibh@netanya.muni.il מנכ"ל נתניה אבי בן חמו

 שולם שולם hany.siman@gmail.com מזכיר עילבון מעאןהאני ס

 שולם שולם gery_a@arad.muni.il מנכ"ל ערד גרי עמל

 שולם שולם ym@ptikva.org.il מנכ"ל פתח תקווה יעקב ממן

 שולם שולם meir@karneishomron.co.il מנכ"ל קרני שומרון מאיר ארונוביץ

 שולם שולם mazker@iula.org.il מזכיר רהט עלי אבו אלחסן

 שולם שולם doronm@rehovot.muni.il מנכ"ל רחובות דורון מילברג

 שולם שולם michalh@raanana.muni.il מנכ"ל רעננה נגרי -מיכל הירש 

 שולם שולם dedi500@walla.co.il מזכיר תל מונד דדי דהן

 מנכ"ל רמת השרון פאר יגרמן
shirley_p@ramat-

hasharon.muni.il שולם לםשו 
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