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 מועדון הספורט מיתר
 580029874עמותה רשומה מספר 

 85025מיתר  2ת.ד 

clubmetar@gmail.commail: -E 

 6517326-08-פקס 6517582-08טלפון 

 

2017085 

12.6.17 

 7120יוני ב 27בחירות למוסדות העמותה 
 

, חיים חבר -יו"ר , אורי כהן ששון-נתן פנחסדר' : בהשתתפות  12.6.2017י שנעדת הבחירות התקיימה ביום וישיבת 

 מזכירת העמותה.-ויסמין ששון לעמותה  יועץ משפטי –, צביקי גבר חבר -אסידו

 כללי

 

החל מהשעה  ג' בתמוז תשנ"ז() 27.6.17 ג' הבחירות יתקיימו במשרדי העמותה במועדון הספורט מיתר ביום 1

 . 0:322ועד לשעה  17:30

 קלפיות )השתיים יוצבו כאמור במשרדי העמותה במועדון הספורט( 2–הבחירות יתקיימו ב  1.1

 כ'.-למצביעים ששם משפחתם מתחיל באותיות א' 1קלפי מס'  1.1.1

 ת'.-למצביעים ששם משפחתם מתחיל באותיות ל' 2קלפי מס'  1.1.2

 תו/ה.נמותו שלו/ה , מס' ת.ז.  /המזהה הכוללת את שם החבר  רשמיתיש להצטייד בתעודה  1.2

 מי שיגיע ללא תעודה כאמור לא יוכל להצביע. 1.3

 כדי למנוע היווצרות תורים ולחצים , מומלץ להגיע מוקדם ככל האפשר. 1.1

 

  ועד העמותה

 
החברים  לועד העמותה ד למועד האחרון להגשת המועמדות בבחירות למוסדות העמותה הגישו את מועמדותם ע 2

 ב'(:-המפורטים להלן  )לפי סדר א'

 

 דים לוועד העמותה מועמ
 

 .  3נשוי + 12מכהן גזבר העמותה בקדנציה הנוכחית . בן  בן קואל זוהר 1

 . 2009תושב מיתר משנת 

 . M.A תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית 

   

 אב"ג במינהל עסקים .-בוגר תואר ראשון ושני  60בן  גל חיים 2

נכ"ל של חברות תקשורת בתפקידיי הקודמים שמשתי מנהל תפעול , סמנכ"ל ומ

 והקמת מיזמים בארץ ובעולם .

 אל"מ )במיל'( משרת בתפקידי תקשורת וביקורת פנים.

כיום מנהל פרוייקטים בתחומים מגוונים. החלטתי להצטרף לוועד העמותה על מנת 

לתרום מהידע ומהנסיון אותו צברתי עם השנים בכדי לשמר את הקיים ולנסות 

 לשפר ולקדם את המועדון .

   

מים קודאב"ג  בתחומי כלכלה וניהול . תפקידים  -. בוגר תואר ראשון ושני  65גיל  גולד שוקי 3

מנכ"ל מפעלים בתחום הכמיה בישראל, יו"ר דירקטוריונים של חברות בתחום  –

. נסיון ניהולי  תהאנרגיה בישראל ובחו"ל  וחבר דירקטוריונים של חברות תעשיתיו

 פים, כלכלה ומערכות מידע .בדרגי ביניים בתחום הכס

הצטרפתי להתמודדות לוועד כדי לתרום מנסיוני לשמר את הקיים לנסות ולקדם את 

 המועדון .

   

 

ההשתתפות      

בהצבעה 

חשובה 

ביותר, בואו 

להצביע 

 ולהשפיע !

 

mailto:clubmetar@gmail.com
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שנות עבודה בקריה למחקר גרעיני. פרשתי לגמלאות מוקדמות .  12לאחר  63בן  דניר דן 4

 נית. השנים האחרונות בניהול מעבדה טכ 15-עסקתי בתחומי בטיחות מגוונים ב

 תחומי ידע ונסיון :

 ממונה בטיחות מוסמך .

 בוגר לימודי הנדסאות בנין ועיצוב פנים .

ניהול מעבדה טכנית )כח אדם , רכש ותקציבים, בטיחות אבטחת איכות ושירות 

 לקוחות(

   

 .תושבת מיתר. עובדת אוניברסיטת בן גוריון  חיון אנה  5

 דריכת ריצה, ספינינג, ועוד.מפעילה וספורטיבית  מדריכת חדר כושר , 

ט, חשוב לי לקדם את נושאי במועדון הספורלא מעט כחברת עמותה אשר מבלה 

 ולרווחת החברים.  וההווי של המועדון  לכל הגילאיםהספורט, תרבות 

   

 .  5-. נשוי ואב ל 1988תושב היישוב משנת  כהן אלון 6

 מהנדס חשמל במקצועי. 

 מנהל אחזקה ברמת"א.

   

 עשור מעוניין להמשיך לתרום מזמני וממרצי לטובת הקהילה.מעל לחבר ועד  לוי דוד 7

 רואה במועדון הספורט מרכז חשוב לכלל תושבי הישוב ומעוניין להמשיך לתרום.

   

שנים . מעוניין להוביל את מועדון הספורט  7ילדים תושב מיתר  5-אב ל 13בן  מנדלוביץ אייל 8

 רכזי של תרבות ופעילויות הספורט במיתר.מיתר כמרכז קהילתי מ

   

 . מתנדב כחבר אסיפת הנציגים מזה מספר שנים . 2003תושב מיתר משנת  מצרי שלומי 9

מהנדס מערכות אלקטרומכניות מעוניין לתרום מזמני וממרצי לטובת מועדון 

 הספורט מיתר לועד המנהל.

   

 בעמותה מעל לעשור. תושב מיתר מאז הקמתה . מתנדב פנסו יהושוע 10

 כחבר הנהלה ,ממלא מקום יו"ר  העמותה . 

 מעיד על עצמי כאיש עשייה .

 מבקש את תמיכתכם על מנת שאוכל להמשיך ולתרום.

   

שנים כחבר ועד העמותה ויו"ר ועדת תרבות וחוגים, אוכל לתרום  3לאחר נסיון של  פרץ רונן  11

י של מועדון הספורט לרווחת ביתר שאת מנסיוני בתחום הארגוני והתפעול

 המינויים.

   

 שוקרון עוזי 12

 

 

 

. שנים רבות פעיל בהתנדבות במקום עבודתי ובעבר בועד  5-נשוי אב ל 51בן  

 העמותה שימשתי כגזבר המועדון כחבר בועדות שונות ומגוונות .

 הנסיון שרכשתי בתפקידי הציבוריים ובידע והנסיון הטכני שצברתי במקום עבודתי

 עשויים לסייע לי כנציג בועד העמותה. 

יש רואה בתפקיד שליחות ציבורית מתחייב לפעול ביושרה, בנאמנות ובמסירות . 

 רצון לתרום ולסייע בצמיחת המועדון לרווחת ציבור המנויים .ואנרגיות 

   

להמשיך את העשייה , לשדרג ולחזק את המבנה הארגוני של המועדון לרווחת  שרפי שלמה 13

 המנויים.

 

 .מועמדים מתוך רשימת המועמדים 2-הם של לא יותר מעל המצביע לסמן בטופס ההצבעה שמותי, עפ"י התקנון 
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 אסיפת הנציגים  
 

החברים  לאסיפת הנציגים למועד האחרון להגשת המועמדות בבחירות למוסדות העמותה הגישו את מועמדותם ד ע 3

 ב'(:-המפורטים להלן  )לפי סדר א'
 

 ועמדים לאסיפת הנציגים מ
 

 .תושב ותיק מעוניין לתרום אוחיון דוד 1

   

 אוהב את מרכז הספורט מיתר מעוניין לתרום מזמני. אוחיון שלמה  2

   

 מעוניין לתרום מזמני למען המרכז. בוזגלו מוטי 3

   

 מעוניין לתרום. ביאליק מחלב 4

   

 מעוניין לתרום מזמני . בנישתי יוסף 5

   

 .ממייסדי אגודת נחל חברון העמותה  ברזילי דוד 6

 בעבר חבר בועדת חברים, ועדת ביקורת וכן יו"ר הועד.

 אשמח להמשיך ולשרת כחבר ועדת הנציגים .

   

 שנה . מרכז הספורט חשוב לי ואני מעונין לתרום מזמני.  30-תושב מיתר כ גרינברג רוני 7

   

 ם.מעוניין לתרו וויסמן פרננדו 8

   

 שנים האחרונות. 5-חבר בעמותה ב 3נשוי + 11בן  ויצמן שני 9

   

 שנה מעוניין לתרום מזמני ומרצי למרכז הספורט. 30-תושב מיתר כ חזיז משה 10

   

 אני משתתפת באסיפת הנציגים כבר מהעונה הקודמת . יחיאלי טובה 11

 שנה וחברה במועדון הספורט. 30ותיקה במיתר כמעט 

   

 תושב ותיק חבר מועדון ומעוניין לתרום . ינקוביץ חמי 12

   

באסיפת הנציגים ואני מעוניין להמשיך ולתרום  במהלך השנים האחרונות שרתתי כהן דרור 13

 במסגרת זו.

   

  מלכא יצחק  14

   

נוי שפינר  15

 אודליה

השכלתי תואר  ילדים עוסקת בפיתוח אירגוני עובדת בכי"ל  . 3-נשואה ליוסי אם ל

 ראשון במדעי ההתנהגות ובכלכלה.

   

 . 1995במיתר משנת  3נשוי + 57בן  ניב יוסי  16

במדעי המדינה הסטוריה ומחשבת עם ישראל באב"ג   B.A בוגר תיכון אשל הנשיא . 

 . 

 שנה . אל"מ במילואים.  26שירות צבאי ארוך של 

 ניהול מחוז דרום בפרוייקט איסוף ערכות מגן. 

 יהול כפר הנופש של האגודה למען החייל באשקלון . נ

 דיפו.-סמנכ"ל תפעול בחברת קרמיק

 

. הילדים  1985-עברתי לגור במיתר ב 1978-אם לשבעה ילדים . עליתי ארצה ב סיטרואן ברברה 17

הצעירים גדלו בישוב ופקדו את הבריכה כל הזמן למדו לשחות והשתתפו בתחרויות 

 יפת הנציגים הרבה שנים דואגת להיות נוכחת בכל הישיבות. שחייה . אני חברה באס

 מרכז הספורט והבריכה הוא חלק חשוב בחיי כאן במיתר ותמיד דואגת לטובתו.



4 

 

   

 תושב וותיק מעונין לתרום מזמני . פרחי שם טוב  18

   

 מעוניין לתרום מזמני האישי לטובת המרכז. פיטוסי חיים 19

   

 תושב וותיק במיתר ומעוניין לתרום . פלקוביץ צביקה 20

   

 תושבת הישוב מההקמה . מעוניינת לתרום כחברה באסיפת הנציגים. שדה שוש 21

   

 מעוניין לתרום. שושן דוד 22

 

 38שנים אנו מתגוררים בישוב ומאז חברים במועדון הספורט מיתר. לאחר  25מזה  שממה גינ'ה 23

וון תפקידים כאשר האחרון מביניהם היה בתחום שנות עבודה במפעלי ים המלח במג

ולהתנדב  יהפיננסי בארץ ובחו"ל . החלטתי לאחר פרישתי לתרום את יכולותי

 למועדון הספורט של הישוב כדי לשמור על הקיים ולעשות הכל לרווחת כולם.

   

 

 רי אסיפת הנציגיםבלבד )מספר חבחברים   23אחר והציגו מועמדותם מ ,לאסיפת הנציגיםלעניין הבחירות 

ייחשבו ככאלה  וכל אלה שהציגו מועמדותםאסיפת הנציגים , לא יתקיימו בחירות ל(ןעפ"י התקנוהאמורים להבחר 

 אסיפת הנציגים .לשנבחרו 

 

 עדת ביקורת ו
 

החברים  ,עד למועד האחרון להגשת המועמדות בבחירות למוסדות העמותה הגישו את מועמדותם לועדת ביקורת 1

 ב'(: -להלן  )לפי סדר א'המפורטים 

 

 מועמדים לועדת ביקורת 

 

 תושבת הישוב , אם לשלושה ילדים . גימלאית צה"ל . דמרי שגית 1

 מעוניינת לתרום לטובת מועדון ספורט מיתר .

 יקיר , דביר , סהר ואלדר .   1-נשוי ליהודית אב ל פרטוש אלי 2

 סיטת בר אילן . השכלה : תואר ראשון במדעי המדינה והתקשורת אוניבר

 חבר בלשכת המבקרים הפנימיים .  –מבקר פנים 

 .פו"מ קורס מג"דים –קורסים בצה"ל 

 תפקידים בולטים: 

 תפקידי פיקוד בצה"ל )חיל תקשוב(

 מנהל מכללה להכשרה מקצועית ומגמת הנדסאים . 

 ראש תחום חינוך בחברת א.ל.ה

 כיום עוסק בתחום הנדל"ן  בדרום.

 שנה .  20-וי לסיגל אב לשלושה ילדים תושב מיתר כנש קהירי בועז 3

 .שנה . עוסק כיום בתחום הנדל"ן 12-פעיל במוסדות עמותת הספורט כ

 ניהול עסקים .–רקע מקצועי 

 

האמורים  דת הביקורתעבלבד )מספר חברי ו חברים  3אחר והציגו מועמדותם מ ,לועדת ביקורתלעניין הבחירות 

ייחשבו ככאלה שנבחרו  וכל אלה שהציגו מועמדותםועדת ביקורת תקיימו בחירות ל, לא יעפ"י התקנון( להבחר

 .ועדת ביקורת ל
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 עדכון הרכב חברי ועדות הקלפי : 5

 

 תהיה בהרכב: 5ועדת קלפי מס'  1.5
 

 יו"ר. - זאב ניסן 1.5.5
 

 חברה – מירי בן גיורא  1.5.5
 

 חברה. – לנדסברגטובה  1.5.5
 

 חבר. - דוד בן דהן 1.5.5
 

 תהיה בהרכב: 5ועדת קלפי מס'  1.5
 

 יו"ר. -חדווה שקד  1.5.5
 

 .חברה -יפעת נגר  1.5.5
 

 חבר. –יונתן אלבז  1.5.5
 

 חבר. - דוד גרוס 1.5.5
 

 

 

 בואו להצביע ולהשפיע ! ,ההשתתפות בהצבעה חשובה ביותר
 

 

 

 

       

        

         ________ 
 פנחס נתן דר'

  יו"ר ועדת בחירות   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ _____________________________________________ 

   www.metar.co.il אתר באינטרנט:  08- 6517326, פקס' 08- 6517582,מיתר טלפונים  2ת.ד. 

http://www.metar.co.il/

