
 
 , התשפ"ב באדר ב' טכ"

1.4.22 

 

 הגבעה הצרפתית והסביבה פרוטוקול ועדה מקומית מינהל קהילתי  

 

 חברי הוועדה:

 יו"ר הוועדה, עו"ד נטלי מופסיק  •

 נציגת העירייה, מ"מ יו"ר הוועדה: מוריה לאופר  •

 נציגת החברה למתנ"סים, ציפי סיקטון  •

 נציגת החברה למתנ"סים, דורית שטרית  •

 מנכ"לית המינהל הקהילתי. ,  תמר קליין :ועדהוהמרכזת 

 אסנת יהודה  :פרויקטורית הבחירות

 נציג ציבור, צביקה יונגרייז נעדר:  •

 

 התקבלו בווטסאפ. האישורים

 

ארבעת חברי הוועדה אישרו  . המצורפתמשקיפים  רשימת הבאמצעות הווטסאפ לוועדה נשלחה 

 את רשימת המשקיפים פה אחד.

  , אדם שי, עינת לוי, בת' גולדשטיין, דינה אלבז, מיכאל ליבןהמועמדים ניר ויסקופף, משה ששון

נציגים   2הגיעו להסכמה ביניהם על רשימת משקיפים המקובלת על כולם. בכל קלפי יהיו נוכחים 

 מאותה רשימה, לפי השעות שייקבעו ביניהם. 

עקיבא ציגלמן, חיים פרידלנדר, שמואל  -אחי , יונתן קיימן,  המועמדים מאיר פרץ, עמרם בן משה

  2המקובלת על כולם. בכל קלפי יהיו נוכחים הגיעו להסכמה ביניהם על רשימת משקיפים לרנר 

 נציגים מאותה רשימה, לפי השעות שייקבעו ביניהם. 

משקיפים   5רות גרשון הסכימה להביא רק משקיפים מטעמה לקלפי בכפר הסטודנטים, שם ישבו  

 . 4במקום 

 

 

 

        

       _____________________ 

 יו"ר הועדה עו"ד נטלי מופסיק,                                                                                                 

 

 

 אסנת יהודה, פרויקטורית הבחירות  כותבת הפרוטוקול: 

 

 



הערותשעותקלפישם משקיףאזור בחירה

8:00-15:00מינהל קהילתישלומית קסלר

15:00-17:00מינהל קהילתיאדם גיטין

17:00-22:00מינהל קהילתינעמה יזהר

8:00-16:00מינהל קהילתינועם גיטין

16:00-19:00מינהל קהילתישנית הראל

19:00-22:00מינהל קהילתיאלון שפר

הערותשעותקלפישם משקיףאזור בחירה

8:00-13:30מרכז מסחריאיתי בקר

13:30-15:30מרכז מסחרייעל ברהום

15:30-22:00מרכז מסחריאיתי בקר

8:00-16:00מרכז מסחרינחמן ישראל

16:00-22:00מרכז מסחריגדי פרל

הערותשעותקלפישם משקיףאזור בחירה

8:00-12:00מעונות יוםעינב בין ירושלמי

12:00-16:00מעונות יוםרולי זילברשטיין

16:00-22:00מעונות יוםסימה אשל

8:00-12:00מעונות יוםאורלי וייצמן

12:00-16:00מעונות יוםנעמי ווסטפריד

16:00:18:00מעונות יוםאילת בן אהרון

18:00-20:00מעונות יוםרונה מי רון

20:00-22:00מעונות יוםניר בן אהרון

מעון יום

רשימת משקיפים
:מינהל קהילתי

רשימת משקיפים
מרכז מסחרי

רשימת משקיפים



הערותשעותקלפישם משקיףאזור בחירה

9:00-13:00ניידתרונה מי רון

גן משחקים 

-80ל מול "החי

82

9:00-13:00ניידתליטל בלינקו

גן משחקים 

-80ל מול "החי

82

14:00-16:00ניידתיעל דורון

בחנייה של 

המכולות

14:00-16:00ניידתאילן לפידות

בחנייה של 

המכולות

16:00-19:00ניידתגדעון ניימן

בחנייה של 

המכולות

16:00-19:00ניידתדפנה ניימן

בחנייה של 

המכולות

הערותשעותקלפישם משקיףאזור בחירה

8:00-11:00כפר הסטודנטיםהדס וולן

11:00-14:30כפר הסטודנטיםדניאל קרני

14:30-17:00כפר הסטודנטיםמעיינה שיין

17:00-22:00כפר הסטודנטיםאנדי פאור

8:00-10:00כפר הסטודנטיםיפעת כהן הרמתי

10:00-15:00כפר הסטודנטיםליטל בלינקו

15:30-18:00כפר הסטודנטיםאתי אברהם

18:00-22:00כפר הסטודנטיםאיה דודאי

הערותשעותקלפישם משקיףאזור בחירה
8:00-13:00מינהל קהילתידני הכסטר7

13:00-22:00מינהל קהילתייעקב שאול7

8:00-22:00מינהל קהלתימנחם פוגל3

רשימת משקיפים

רשימת משקיפים 
ניידת

רשימת משקיפים
כפר הסטודנטים



8:00-22:00מינהל קהלתינתנאל מרדכי3

8:00-22:00מינהל קהלתייהונתן גרינמן5

17:00-22:00מינהל קהלתי משה ולפא6

8:00-17:00מינהל קהלתי יעקב דן גרליץ6

17:00-22:00מעון יוםחווה לרנר6

8:00-22:00מעון יוםאריה ליפקא5

8:00-22:00מעון יוםיצחק אוחיון6

8:00-17:00מעון יוםמשה הלל6

8:00-22:00מעונות סטודנטיםמאיר אייזנשטאט6

8:00-22:00מעונות סטודנטיםתמיר דורטל3

13:00-18:00מעונות סטודנטים בצלאל איזנשטארק4

18:00-22:00מעונות סטודנטים יצחק איזנשטארק4

08:00-13:00מעונות סטודנטים בנימין איזנשטארק4

8:00-22:00מרכז מסחריאדל ריכטר6

16:00-22:00מרכז מסחרישלמה נחמוקה 3

8:00-16:00מרכז מסחריגרשון שאול3

8:00-22:00מרכז מסחרימשה בוסקילה5

8:00-22:00מרכז מסחרימרדכי מאירוביץ6

08:30-11:00קלפי ניידתבצלאל איזנשטארק5

08:30-11:00קלפי ניידת אסתר פרידלנדר6

08:30-11:00קלפי ניידתמשה איזנשטאט3

08:30-11:00קלפי ניידת אלחנן הרוש6

12:00-16:00קלפי ניידתנחום נחם6

12:00-16:00קלפי ניידתישורון רחמני3


