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 לכבוד,

 הוועדה המרכזית לבחירות 

 עיריית ירושלים

 

27.03.2022 

 

  . מנהל קהילתי א טור  -ועדה מקומית פרוטוקול  הנדון:

 שלום רב ,

 : נוכחים

 מנהל מתנס צור באחר ונציג החברה למתנסים : ח'אלד אבו כף 

 ה : נציג תושבים משכונת ראס אלעמוד מוחמד אדרב

 תי א טור מנהלת מינהל קהיל: עיאד עתאמנה  בוסינה 

 פרוייקטור מוחמד אגבאריה :

 נציג עירייה :  אוסאמה גנאיים

   מקום:

 דיון התקיים טלופונית 

 הליך בחירות קהילתי סיום   הנדון:

בפרוטוקול מתאריך  השנקבע ואישרה רשימת המועמדים   ,שוב  הוועדה התכנסהעם סיום אישור המועמדים 

 ים  והם : מועמדתשעת ההציגה את הנתונים של  הוועדה   .הקהילתיות בנספח הבחירות ובהתאם לכתוב  21.2.2022

 

 על המועמד  איזור/ רחוב  שם 

מוכתאר ויו"ר המינהל כיום, חבר ותיק מאוד במינהל, עושה למען   1אלחרדוב סולימאן אבו   1
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 סכסוכים התושבים ופיתרון אלהווא 

סגן יו"ר מינהל כיום, פעיל חברתי ומוכר היטב בשכונה   1מנסוריה   אסחק אבו אלהווא  2

 ומהמשפחה הגדולה, בעל עסקים מוצלח ומכובד 

והיה יו"ר   חבר כיום במינהל ומזכיר הנהלה, פעיל בוועדי החוחרים 1אדבה  מוחמד אבו גנאם  3

וועד בית ספר למקיף לבנים א טור, חובש במקצוע וכיום פקח  

 תנועה 

מורה פנסיונר, שימש בעבר כמנהל מרכז בילי, מורה למדעים   2חלת אלעין   מוחמד עדילה  4

ועושה הרבה פעילויות בתחום, נציג שכונת חלת אלעין של 

מי  התושבים החדשים ופעיל בכל עניין המאבק למען השכונה בתחו

 תכנון. 

איש עסקים, אחראי על תחום החינוך מצד וועד מוכתארים ופעיל   1 נידאל אבו גומעה  5

 חברתי בתחומים שונים 

סלמאן אלפארסי   איהאב אבו אלהווא  6

1 

נהג אוטובוס, פעיל חברתי ושכונתי מוכר ושם מכובד בשכונה,  

 רוצה לתרום למען שינוי בשכונה 

פנסיונירית עובדת בנק לשעבר, פעילה חברתית , נבחרה כיו"ר   1הרחוב החדש   היאם עשאיר  7

לפרלמנט נשים, רוצה לעשות המון לשכונה ולנשים בתחום נשים  

 וקשישים

פעילה בפרלמנט נשים, נבחרה כסגנית יו"ר פרלמנט , רוצה   אלאא 1אלחלה/ סלמאן  אלאא חויס  8

 לעבוד למען נשים וילדים 

שנה בחברת סביתאני למוצרי חשמל, בעלת   19מנהלת חשבונות   1גרעין בכפר   גוסון אבו סביתאן  9

תואר שני , מייצגת משפחת אבו סביתאן ורוצה לפעול למען  

 השכונה 
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 : סיכום 

 

איזור וגם כמשפחות,  כאזוריםמכוסים ומיוצגים גם של א טור הוותיקה  לפי רשימת המועמדים כל האיזורים 

  מוחמד עדילה. ים ע"י מרמייצגהשכנות החדשות "אשייאח , סוואנה וחלית אל עין" יהיו 

 מועמדות.  3ם לפי התוצאות יש משפחות שחזרו להיות מיוצגות ובפעם הראשונה בא טור יצוג מכובד של נשים ע

 

 החלטות הוועדה: 

אחוז מהקולות   70במעל מ  ונבחרו המועמדים הנ"ל אושרו על ידי חברי הועדה פה אחד כנציגי הנהלת המינהל .1

 . כמפורט בנספח בחירות קהילתיות

 סיום הליך הבחירות.  .2

 

 

 

 

 

 מאחלים  הרבה הצלחה לנבחרת החדשה ב אטור. 

 

 

 

 

 כתבה פרוטוקול הישיבה ואישור המועמדים 

 קטור: אדר' מוחמד אגבאריה וריפה
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