
 

 

 מועדון ספורט מיתר
 580029874עמותה רשומה מס' 

 85025 מיתר 2 ת.ד

clubmetar@gmail.com 
 08/6517326פקס'  08/6517582טלפון  

18/11/21 

 י"ב בכסלו תשפ"ב

2021131 

 הודעה על תוצאות הבחירות
 

 לחברי העמותה שלום,

 

 

 למוסדות העמותה.( התקיימו בחירות ב"פתשי"ב בכסלו ) 16/11/21ביום ג'    1

  חברי עמותה מימשו את זכותם והצביעו בבחירות.  157 2

 _. 2 פתקי הצבעה פסולים 3

לא לכן  (, 7 –בחר עפ"י התקנון יהאמורים לה הוועד מספר חברי חברים בלבד ) 7הציגו מועמדותם  -לוועד העמותה  4

 חבר בוועד העמותה. כ כהן יהתקיימו בחירות לוועד העמותה וכל מי שהציג מועמדותו 

 ועד העמותה:ואשר יכהנו כחברי להלן שמות החברים 

 ועד העמותה:

 שם פרטי שם משפחה 

 אנה חיון

 אייל מנדלוביץ

 שלומי מצרי

 יהודה פליישר

 יהושע פנסו

 רונן פרץ

 שלמה שרפי

 

 –בחר עפ"י התקנון יהאמורים להועדת הביקורת וחברים בלבד )מספר חברי  2הציגו מועמדותם  -לוועדת הביקורת  5

בישיבת כאשר,  עדת ביקורתויכהנו כחברי ועדת ביקורת וכל אלה שהציגו מועמדותם וולא התקיימו בחירות ללכן (,  3

  עדת הביקורת חבר נוסף מתוך חברי העמותה. ווועדת הביקורת הראשונה יבחרו חברי ו

 אשר יכהנו כחברי וועדת ביקורת:להלן שמות החברים 

 ועדת ביקורת 

שם  

 משפחה

 שם פרטי

 אלי פרטוש 1

 בועז קהירי  2

 

 

 

 

 

 

 



 

 (23 –בחר עפ"י התקנון יהאמורים לה אסיפת הנציגים )מספר חברי חברים  34הציגו מועמדותם  -לאסיפת הנציגים  6

  .לאסיפת הנציגים 16.11.2021ביום התקיימו בחירות בהתאם לתקנון על כן, 

תקוים ביניהם רוטציה  -על פי התקנון לשני המקומות האחרונים, מועמדים במספר קולות שווה  3לאור זכיית 

 .עדת הבחירותובחברות בהתאם לסדר הכהונה שנקבע בהגרלה אשר נערכה על ידי ו

 :חבריםכלהלן שמות החברים שיכהנו באסיפת הנציגים 

 

 אסיפת הנציגים

שם  

 משפחה

שם 

 פרטי

  

   לודוויק אברהם 1

   דוד אוחיון 2

   רפי אלבז 3

   חיים אסידו 4

   מוטי בוזגלו 5

   אילנה בוכמן 6

   תומר זוסמן 7

   גורג טורגמן 8

   רות יסינובסקי 9

   דרור כהן 10

   אייל כהנא 11

   יותם לוריא 12

   אמיר מורן 13

   גדעון מירון 14

   חנה מרציאנו 15

   ליאת נחשון 16

   ברברה סיטרואן 17

   שם טוב פרחי 18

   עודד קרנר 19

   אלישע שטרית 20

   שאול ששון 21

 שנות כהונת האסיפה 3מתוך תתקיים רוטציה כל שנה    

 צביקה פלקוביץ 22
 כהונה בשנה הראשונה של הקדנציה 

 שוש שדה  23

     

 גבריאל  אגרוולה  22
 הקדנציהכהונה בשנה השנייה של 

 שוש שדה  23

     

 גבריאל  אגרוולה  22
 כהונה בשנה השלישית של הקדנציה 

 צביקה פלקוביץ 23

 

 אסיפת הנציגים.חברי ועד העמותה וחברי ועדת הביקורת יכהנו כחברים ב כמו כן, בהתאם להוראות תקנון העמותה,

 

) מירי בן גיורא , פוקס אמנון, יפעת נגר ( ועדת הבחירות מודה לחברים שהשתתפו בהצבעה , לחברי ועדות הקלפי 

 על התנדבותם ומאחלת לחברים שנבחרו למוסדות העמותה פעילות ברוכה לטובת העמותה וחבריה.

 

______________  ______________  ______________ 

 פנחס נתן

 יו"ר ו. הבחירות 

 צח יעקב 

 חבר ו. הבחירות

 כהן ששון אורי 

 חבר ו. הבחירות

 

 metar.co.ilאתר באינטרנט :  086517326פקס  086571582,  086512383, מיתר טלפונים : 2ת.ד. 


