
 

 

 

 8102מאי  82 

 ד"ח אייר תשע"כ 

 G28344-V1: מספרנו

 לכבוד

 איגוד הקבטים ברשויות המקומיות 

 

 ל "בדוא

 ,שלום רב

  4102/4/10סכום הבחירות להנהלת האיגוד שנערכו ביום  :הנדון

הריני , להנהלת האיגוד ולאחר עיון בטבלת סיכום ההצבעות 815/58102בהמשך לבחירות שנערכו ביום 

 . לסכם את תוצאות הבחירות בהתאם להוראות תקנון העמותה ובכפוף לאמור בו

 כללי  .א

חברים אשר חלקם נבחרים עלפי נציגות מחוזות או מגזרים  82תמנה ההנהלה , על פי תקנון האיגוד .0

 . לפי המפתח שיצוין להלן וחלקם נבחרים כבחירה חופשית ללא שריון מיקום למחוז מסוים

 . א"ל ונציג ממ"נציג משכ, מ"נציג מש: חופשיים נבחרים אוטומטית ואלו הםנציגים  2 .8

לא ייבחר להנהלת האיגוד יותר מחבר בחירתם של נציגי המחוז לא תיעשה מאותה רשות וככלל  .2

 . מאותה רשות מקומית

 . או למגזרים ניתן לצמצמם את הרכב ההנהלה בהתאמה5במקרה של מיעוט מועמדים למחוזות ו .2

רקסי ולא הוצגו מועמדים מקרב 'צ5האחרונות לא הוצגו מועמדים מטעם המגזר הדרוזי בבחירות ./

 (. מועמדותה של אילנית לוגסי משויכת למחוז דרום ולא למגזר נשים)המגזר הנשי 
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. נציגים לחברות בהנהלה 8יש לבחור  –מרכז , אביב-תל, צפון, דרום, חיפה, ירושלים :במחוזות .6

נציגי . ייבחר נציג אחד לחברת בהנהלה –רקסי והמגזר הנשי 'צ5דרוזי, במגזר הערבי, במחוז איוש

 . כולל את נציגי הארגונים האמורים לעיל 7החברים החופשיים יהיו 

 תוצאות הבחירות  .ב

לעיר תל אביב בלבד היו . מועמדויות כמפורט בטבלה המצורפת 01לבחירות להנהלת האיגוד הוגשו  .7

 . שני מועמדים להנהלת האיגוד

להלן תוצאות הבחירות להנהלת האיגוד לאחר בדיקת התוצאות ולאחר התאמתן למגבלות התקנון  .2

 . של האיגוד

 –מטה בנימין . א.מ)ומר דורון כהן  (קולות // –ירושלים )מר צחי אלימלך : מחוז ירושלים (א)

 ;(קולות /2

 ;(קולות 26 –דימונה )ומר מוטי כהן ( קולות 8/ –ת גת יקרי)אילנית לוגסי : מחוז דרום (ב)

 ;(קולות /2 –מטה אשר . א.מ)ומר ישי עפרוני ( קולות // –כרמיאל )מר גיל דהן : מחוז צפון (ג)

 (קולות 22 –טירת הכרמל )ומר יואב בלס ( קולות 26 –חיפה )מר יחיאל אמסלם : מחוז חיפה (ד)

 ;(קולות 20 –גני תקווה )ומר אמנון מססה ( קולות 26 –לוד ) ייןמר אליהן ד: מחוז מרכז (ה)

 ;(קולות 26 –חולון )ומר חיים כהן ( קולות 8/ –יפו  -א"ת)מר אריה רוקח  :אביב-מחוז תל (ו)

 ;(קולות 87 –גוש עציון )הרשלר ( י'פינצ)מר פנחס :  ש"איו (ז)

 ;(קולות 82 –נין 'סח)מר אחמד חלאילה : מגזר ערבי (ח)

מר אריק , (מעלה אפרים)מר חנן מור , ל"נציג משכ, א"נציג ממ, מ"נציג מש: נציגים חופשיים (ט)

 (. הרצליה)מר אבי ברויטמן , (גליל תחתון. א.מ)מר אמיתי קהלני , (טבריה)טל 

 . חברי הנהלה 12כ "סה

 

 

 ,בכבוד רב

 ד"עו, אריה-נועה בן

  טבלת תוצאות ההצבעות : לוט
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