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 מועדון ספורט מיתר –העמותה  ועד חירות לב
 

 

על המצביע לסמן בטופס ההצבעה שמותיהם של לא יותר העמותה  עפ"י תקנון

 .מועמדים  מתוך רשימת המועמדים 2 -מ

 ייפסל –מועמדים  2-טופס שיסומנו בו יותר מה
 

  ב(-)לפי סדר א מועמדים לוועד העמותהלהלן רשימת ה
 

 

 .  3נשוי + 42מכהן גזבר העמותה בקדנציה הנוכחית . בן  בן קואל זוהר

 . 2009תושב מיתר משנת 

 . M.A תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית 

   

 

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

בתפקידיי הקודמים שמשתי מנהל תפעול , סמנכ"ל ומנכ"ל של חברות 

 והקמת מיזמים בארץ ובעולם .תקשורת 

 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 .

   

 

אב"ג  בתחומי כלכלה וניהול .  -. בוגר תואר ראשון ושני  65 גיל גולד שוקי

מנכ"ל מפעלים בתחום הכמיה בישראל, יו"ר  –דמים קותפקידים 

דירקטוריונים של חברות בתחום האנרגיה בישראל ובחו"ל  וחבר 

. נסיון ניהולי בדרגי ביניים  תדירקטוריונים של חברות תעשיתיו

 ידע .בתחום הכספים, כלכלה ומערכות מ

הצטרפתי להתמודדות לוועד כדי לתרום מנסיוני לשמר את הקיים 

 לנסות ולקדם את המועדון .

   

 

   

שנות עבודה בקריה למחקר גרעיני. פרשתי לגמלאות  42לאחר  63בן  דניר דן

השנים האחרונות  15-מוקדמות . עסקתי בתחומי בטיחות מגוונים ב

 בניהול מעבדה טכנית. 

 יון :תחומי ידע ונס

 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 

 , ועוד.מדריכת ריצה, ספינינגפעילה וספורטיבית  מדריכת חדר כושר , 

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

ולרווחת  וההווי של המועדון  לכל הגילאיםאת נושאי הספורט, תרבות 

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

 מהנדס חשמל במקצועי. 

 מנהל אחזקה ברמת"א.

   

 

עשור מעוניין להמשיך לתרום מזמני וממרצי לטובת על למחבר ועד  לוי דוד

 הקהילה.

רואה במועדון הספורט מרכז חשוב לכלל תושבי הישוב ומעוניין 

 להמשיך לתרום.

   

 

שנים . מעוניין להוביל את מועדון  7ילדים תושב מיתר  5-אב ל 43בן  מנדלוביץ אייל

הספורט מיתר כמרכז קהילתי מרכזי של תרבות ופעילויות הספורט 

 במיתר.

   

 

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

 שנים .

מרצי לטובת מהנדס מערכות אלקטרומכניות מעוניין לתרום מזמני ומ

 מועדון הספורט מיתר לועד המנהל.

   

 

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

 כחבר הנהלה ,ממלא מקום יו"ר  העמותה . 

 מעיד על עצמי כאיש עשייה .

 מבקש את תמיכתכם על מנת שאוכל להמשיך ולתרום.

   

 

ר ועד העמותה ויו"ר ועדת תרבות וחוגים, שנים כחב 3לאחר נסיון של  פרץ רונן 

אוכל לתרום ביתר שאת מנסיוני בתחום הארגוני והתפעולי של מועדון 

 הספורט לרווחת המינויים.
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 שוקרון עוזי

 

 

 

. שנים רבות פעיל בהתנדבות במקום עבודתי  5-נשוי אב ל 54בן  

נות ובעבר בועד העמותה שימשתי כגזבר המועדון כחבר בועדות שו

 ומגוונות .

הנסיון שרכשתי בתפקידי הציבוריים ובידע והנסיון הטכני שצברתי 

 במקום עבודתי עשויים לסייע לי כנציג בועד העמותה. 

רואה בתפקיד שליחות מתחייב לפעול ביושרה, בנאמנות ובמסירות . 

רצון לתרום ולסייע בצמיחת המועדון לרווחת ואנרגיות יש ציבורית 

 .ציבור המנויים 

   

 

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

 לרווחת המנויים.

 

 .מועמדים מתוך רשימת המועמדים 2-הם של לא יותר מעל המצביע לסמן בטופס ההצבעה שמותי, עפ"י התקנון  1

 

החל מהשעה  ג' בתמוז תשנ"ז() 27.6.17 ג' הבחירות יתקיימו במשרדי העמותה במועדון הספורט מיתר ביום 2

 . 3022:ועד לשעה  17:30

 קלפיות )השתיים יוצבו כאמור במשרדי העמותה במועדון הספורט( 2–הבחירות יתקיימו ב  2.1

 כ'.-למצביעים ששם משפחתם מתחיל באותיות א' 1קלפי מס'  2.1.1

 ת'.-למצביעים ששם משפחתם מתחיל באותיות ל' 2קלפי מס'  2.1.2

 . /הותמונתו /ה, מס' ת.ז. שלו /המזהה הכוללת את שם החבר  רשמיתיש להצטייד בתעודה  2.2

 מי שיגיע ללא תעודה כאמור לא יוכל להצביע. 2.3

 כדי למנוע היווצרות תורים ולחצים , מומלץ להגיע מוקדם ככל האפשר. 2.4

 

 בואו להצביע ולהשפיע ! ,ההשתתפות בהצבעה חשובה ביותר
       

        

 

         ________ 
 נתןפנחס  דר'

  יו"ר ועדת בחירות   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


