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 פרוטוקול ועדה מקומית מינהל קהילתי רמות אלון

 

 נוכחים: 

 עו"ד רבקה הלפר -יו"ר הועדה

 אורלי בן אהרון  -מ"מ יו"ר הועדה -נציגת העירייה 

 שי הופמן  –נציג החברה למתנ"סים 

 אריאל גולן.  - נציג העירייה

 קירמאיר בקלה אסתי  -מנהלת המינהל -מזכירת הועדה

 ליאור עוזרי  -פרויקטורית הבחירות

 

 חסר:

 מתן חייט  -נציג ציבור

 הדיון התקיים בזום.

 

 להגדרת פעילות מוכרת במינהל הקהילתי רמות אלון.  וקריטריונים אישור מועמדים: הנדון

  

הצהרת מועמד לבחירות בהליך  המועמדים על    חותמיםכחלק מהליך הבחירות הקהילתי,   .1

, הוצגו  משכך,  הבחירותלתקנון    5.9בחירות קהילתיות בהתאם לסעיף  קהילתי על פי נספח  

האחרונות,  להגדרת    קריטריוניםלועדה   בשנתיים  הקהילתי,  למינהל  מוכרים  ''פעילים 

הקהי המינהל  שלהן  האוכלוסיות  שירותים'',למרבדי  נותן  ה   תי  ידי  על   דרגשנקבעו 

 י של המינהל הקהילתי רמות אלון.  המקצוע

 

 הקריטריונים: להלן  

 חבר בוועדה או בפורום תושבים של המינהל הקהילתי   •

והמקיים   • פעולה,  משתף  הקהילתי  המינהל  עימו  מקומי  בארגון  או  תושבים  בצוות  חבר 

 פעילות בתחומי פנאי, תרבות, חינוך, קהילה, רווחה לטובת התושבים במשותף עימו

 מתנדב או פעיל במסגרת התנדבותית של המינהל הקהילתי  •

 היה שותף בתהליך קהילתי, ביוזמה קהילתית ובעשייה יחד עם המינהל הקהילתי   •

 השתתף בקורס פעילים של המינהל הקהילתי  •

 

 . הקריטריוניםאין הכרח בקיום כל  

 החלטת הועדה: 

 הקריטריונים. חברי הועדה אישרו פה אחד את 
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הגשת  .2 טפסי  כל  את  הגישו  אשר  המועמדים  רשימת  המקומית  הועדה  לחברי  הוצגו 

 המועמדות באופן מלא ותקין.

 להלן הרשימה: 

 אביטל איתן

 אברהם צנגן

 אהוד וולף

 אהרון בנזימן

 אורי אמויאל 

 אלי אברך 

 אלי פולק 

 אלירן אדאף 

 אסתר אולך 

 אסתר בן דוד

 אפרים אוליאל 

 ארני בן דור

 ברק ערוסי

 ג'סיקה בן סימן טוב

 גוסטבו שיינברג

 גלית ידיד 

 דוד גרץ

 דוד לוי

 דנה בן יהודה

 דרור בן יהודה

 הדסה בן יהודה מאסטי 

 הילרי הירצברגר 

 חביבה שפר 

 חגית הכהן וולף

 חיים כרמל 

 חיים פנירי 

 טלי בן חמו

 יהונתן דנינו

 יוחאי אוליאל 

 יונתן כהן

 יוסי צור

 יוסף חיים רפאלי 

 יינית פנירי 

 יעקב אגסי 

 יעקב גודמן
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 ישראל לוי 

 לורן פוריס 

 לירון בנזגידה פרטוש 

 מאיר כהן 

 מוטי רוזנבויים

 מיכל הרדון

 מלכה בנזימן 

 מקסים עובדיה

 מרים גרנט

 משה חמד 

 נחמה רוזנבויים 

 סימה דיין 

 עמיהוד בהט

 עמוס ויצמן

 עמיר אריה לוי

 צליל רחמינוב 

 ראובן כהן

 רותם נפש ממן

 רחל אדם 

 ריצ'רד שביציון

 רפאל פריאנטי 

 שירלי אוליאל 

 שמואל בן עמי 

 שמואל גדליה ניימן 

 החלטת הועדה: 

 מועמדותם ואת המשך השתתפותם בהליך הקהילתי.הועדה אישרה פה אחד את  

 

פגם  .3 שנמצא  או  מלא  באופן  טפסיהם  את  השלימו  טרם  אשר  מועמדים  לועדה  הוצגו 

 בתקינות הטפסים. 

 להלן הרשימה: 

 אביגדור לוי 

 אברהם מנקיס 

 אברהם פרידמן

 אברהם שיינברגר 

 אוריאל שטרן 

 איסר מקלב 

 אליהו הלוי רבינוביץ'

 אלעזר דוד ברלין 

 אריאלה דצינגר 
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 דבורה גודמן 

 דוד פרוש

 רוזנטל דוד צבי 

 דקלה אלון 

 זאב ויס

 חיים בודנהיימר 

 חיים היינמן

 יהודה לייב וורמסר 

 יהודית רוטנר

 יחזקאל אריאל אליסיאן 

 יעקב פקטר

 יעקב קרנובסקי 

 יצחק אייזק ויכלדר 

 יצחק ליכט 

 ישעיהו משה דצינגר 

 ישראל מובשוביץ 

 מנחם בנימיני 

 מרדכי הס 

 מרים בודנהיימר 

 נחמי ויס 

 נפתלי צבי עמית 

 פינחס וייס 

 פנחס צבי הלפרין 

 רחלי קפלן 

 שחר וולף

 שלמה זלמן 

 שמואל הלל קופשיץ 

 שני בן סימון

 החלטת הועדה: 

ארכה להשלמה או תיקון הפרטים הנדרשים לא  אישרה לפנים משורת הדין  המקומית  הועדה  

 . 18:00פ"ב בשעה שתכ"ב באדר א' ה, 23.2.22יום רביעי, יאוחר מ

 הבחירות לשלוח דוא"ל לכל מועמד ואף לוודא את קבלתו.  על פרויקטורית

 ההחלטה התקבלה ואושרה פה אחד.

 

 : ליאור עוזרי כותבת הפרוטוקול

 

 חתימת  יו"ר הועדה:                                                                                     

 עו"ד רבקה הלפר        

 


