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03.03.2022 

 

 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

 מתן חייט  -נציג ציבור

 אסתי קירמאיר בקלה  -מנהלת המינהל -מזכירת הועדה

 ליאור עוזרי  -פרויקטורית הבחירות

 

 טלפונית הדיון התקיים 

 

 

 סיכום ביניים בהליך הבחירות הקהילתי : הנדון

 

  70%עם סיום הליך הבחירות הקהילתי, התכנסה הועדה לדון באישורם של מועמדים אשר זכו ל

ובהתאם לכתוב   17.2.22האוכלוסיות שנקבע בפרוטוקול מתאריך   חלוקתמקולות הבוחרים לפי  

 בנספח הבחירות הקהילתיות.

 : ברוב מוחלטבאוכלוסיה החרדית ספרדית נבחרו שלושה מועמדים 

 יהונתן דנינו

 ישראל לוי 

 מאיר כהן 

 

 ת החרדיות השונות נבחר נציג אחד ברוב מוחלט: בקהילו

 שמואל גדליה ניימן 

 

 מקולות הבוחרים:   74%הכללית נבחרה מועמדת אחת ברוב של   באוכלוסיה

 חגית הכהן וולף

 

 החלטת הועדה 

 המועמדים הנ"ל אושרו על ידי חברי הועדה פה אחד כנציגי הנהלת המינהל. 
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יש לבחור ארבעה נציגים נוספים להנהלת   על פי הרכב ההנהלה שנקבע, בציבור הכללי עם זאת, 

   . לתי רמות אלוןהמינהל הקהי

 לועדה הוצגו שמות המועמדים לפי אחוזי הבחירה שנקבעו בהליך הקהילתי:

 68% –רותם נפש ממן 

 66% - עמיהוד בהט

 60% –צליל רחמינוב 

 55% – טלי בן חמו 

 40% –חיים פנירי 

 40%  –יעקב גודמן 

 34%  –אלי אברך 

 30% –אוליאל יוחאי 

 11%  –עמיר אריה לוי 

 9%  –גלית ידיד 

 6% –לורן פוריס 

 6% – שמואל בן עמי 

 

 החלטת הועדה:  

בהתאם לנכתב בנספח בחירות קהילתיות, הועדה המקומית מעבירה את ההחלטה בדבר שאר 

נציגי האוכלוסייה הכללית להמלצת הועדה המקצועית ואישור הועדה למינהלים קהילתיים  

 העירונית. 

 

 

 

 : ליאור עוזרי כותבת הפרוטוקול

 

 

 חתימת יו"ר הועדה  

 עו"ד רבקה הלפר 

 

 

 

 

 


