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כפי שהתקבלו בוועדת הבחירות  להלן רשימת המועמדים ליו"ר ציר ומרכז

 27.5.15עד לתאריך:  

לתפקיד יו"ר איגוד עובדי 

 התחבורה בהסתדרות  

ההסתדרות   אברהם אדרי

 החדשה 

 

 

 

 

 ציר  מקום עבודה 

בועידה הארצית 

של איגוד עובדי 

 התחבורה 

 חבר 

במרכז איגוד 

 עובדי התחבורה 

  שלמה ברזילי  יוזמה גליל חברה להובלה 

 ירון דוד  ירון דוד  דלק שינוע בע"מ 

  סמיר חבקה  גליל מערבי 

  ניסים קונליקר  גליל העליון אגודה שיתופית 

  טורי עמנואל  תבור שאן חרוד אגודה שיתופית 

 תעבורה אחזקות  בע"מ 

 תעבורה תפזורת בע"מ

 אלכסי גורביץ 

 וסליי אורלייב 

 אלכסי גורביץ 

 מפעלי תובלה 

 

 רפאל שריקי  רפאל שריקי 

 שמחה להב  אגד היסעים 

 מירי מלכה 

 שמחה להב 

 שרון שחרור  נמל אילת 

 יקיר אזולאי 

 שרון שחרור 
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 מאיר תורגמן  נמל חיפה 

 יצחק באוברג

 מוני לבנהרט 

 משה שמיל 

 יצחק בן שבת 

 אייל מור יוסף

 גיא עודי 

 אילן לסרי 

 אבי אדרי 

 אבי לוי 

 ליאור ברזני 

 מאיר תורגמן 

 יצחק באוברג

 מוני לבנהרט 

 אבינועם שושן  נמל אשדוד

 מנחם גבאי

 מיכל לוגסי  

 מרק גד'ז

 יעקב אלגרבלי

 שי בן סימון 

 ישראל אבוטבול 

 יגאל בוזגלו

 אשר אוחיון 

 דני חזן 

 דוד לוי 

 גיל בן זקי 

 אבי אבן חיים 

 גדי בוטבול 

 

 אבינועם שושן

 מנחם גבאי 

 מיכל לוגסי 

 ק גד'זמר

  נידל עטרש  קונקס  –רכבת הקלה 

 ערן בן דוד  רכבת ישראל 

 ניקה שמחוביץ 

 מיכאל בסון 

 יחיאל דרעי 

 ישראל זורו

 ערן אבוטבול 

 יוסי דנינו 

 ששון עבדייב

 אברהם בכר 

 דני שדה 

 דוד פרץ 

 ולנטין לוינסקי 

 אבי חדד

 משה אסייד 

 אלהוט טבקה 

 דניס טרמביץ

 ערן בן דוד 

 ניקה שימחוביץ 

 מיכאל בסון 

 יחיאל דרעי 

 ישראל זורו

 ערן אבוטבול 

 יוסי דנינו 
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 גיל יצחק 

 שלום נגר 

 גנדי פרצובסקי 

 משה חזות 

 אלי אוחנה 

 דוד אביטן 

 דימטרי צייטלין 

 יובל בוגנים

 ממן לוגסטיקה

 ממן מסוף מטענים בע"מ

 רפאל סוזין 

 אליהו בן דוד 

 נורית ועקנין 

 משה כהן 

 דרור אורי 

 מלאך  –מלי חג'ג 

 חני סרגה 

 אהרון ביטון 

 

 רפאל סוזין 

 אליהו בן דוד

 נורית ועקנין 

 פנחס עידן  רשות שדות התעופה 

 מרדכי עידן 

 אייל ארד 

 יהודה פרץ 

 דניאל פרץ 

 יוסי בן שחר

 מזל קמחי 

 מתי הרשקוביץ 

 דניאל מור 

 אבי נגר 

 איציק כהן 

 צחי אשכנזי 

 אליהו חמו 

 יגאל רונדל 

 עוזי דמתי 

 שמעון שרביט 

 צחי אילוז

 ניסן סיידן 

 ציון שבו 

 ליאת בן סעדון 

 אליהו קריף

 גיורא רז 

 ירון קטן

 יוסי נוח 

 חיים פוסלנוף

 מלאכי צברי 

 נפתלי סמכה

 פנחס עידן 

 מרדכי עידן 

 אייל ארד

 יהודה פרץ

 דניאל פרץ 

 יוסי בן שחר

 מזל קמחי 

 מתי הרשקוביץ

 דניאל מור 

 אבי נגר
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 עמיקם דוד 

 אסי שועה

 דינה שוורץ

 מנשה כהן 

 יהודה אור 

 נחום רשתי 

 חיים אלול 

 יורם נגר  דן שכירים 

 שייקה בקלש

 אסף קבדה 

 יוסי קפילוטו 

 מרדכי סעד 

 מאיר מויאל 

 משה מלמד 

 ניסים שיק 

 מידד מדלר 

 זורב אדז'אשווילי 

 אלי מור משולם 

 ניסים דנטס 

 אריאל פלטיאלוב 

 בסריון חורש

 יעקב רוטמן 

 יעקב )רביד(רוזליו 

 אורנה דבח 

 איציק משען 

 משה חסן 

 יורם יצחק 

 מיכאל רוסק 

 מוטי מויאל 

 יורם נגר 

 שייקה בקלש 

 אסף קבדה 

 יוסי קפילוטו 

 מרדכי סעד 

 מאיר מויאל 

 מאיר אסור  אגד בע"מ שכירים 

 יעקב וחניש 

 יגאל גבאי 

 מרדכי שריקי 

 י שרעבי מרגלית אושר

 דניאל אלבז

 חיים מזרחי 

 אופיר ארבלי 

 שמעון אביטן 

 מאיר אלוק 

 האשם היכל 

 דניאל ועקנין 

 בני ברוכי 

 דביר משיח 

 עידו לוי 

 מאיר אסור

 וחניש  יעקב

 יגאל גבאי 

 מרדכי שריקי

 מרגלית אושרי שרעבי 

 דניאל אלבז

 חיים מזרחי 

 אופיר ארבלי 

 שמעון אביטן 

 מאיר אלוק 

 האשם היכל 

 דניאל ועקנין

 בני ברוכי 

mailto:tahbura@histadrut.org.i


 עובדי התחבורהאיגוד  –ועדת הבחירות 

 

 tahbura@histadrut.org.i תל אביב  93ארלוזורוב רחוב   036921239פקס     036921270טלפון 

 דוד מושיאשוילי 

 שלמה דרכי 

 נתן גרינברג

 גקי ספורטס 

 דוד וקנין 

 יוסי אביטן 

 גיא לנדסמן 

 יואב משה 

 שמואל עינב 

 שמעון גבאי 

 מרדכי פרץ

 יובל בינקי 

 חיים חיון 

 אשר בוחניק 

 אבנר בידה 

 דורון כהן 

 אריה נימואי

 רן עוז 

 האשם סעיד 

 מחמוד עלקש 

 פואד בדיאן

 שמשון אהרון 

 נחמי אורנשטין 

 אמנון ירקוני

 חיים סלומון 

 רפאל אמיר 

 דורין גרינברג 

 מאיר פורטל 

 אמיר גוזלן 

 קובי זמיר 

 אחמד אגבאריה

 

 

 

  אילן מועלם  נתיבי אויר בריטים 

 עליזה בלאיש  ארקיע קווי תעופה ישראליים 

 יגאל כהן 

 עליזה בלאיש

 אברהם צוברי  רשות הנמלים גמלאים 
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 בכבוד רב,        

 

 אמיר ירון, עו"ד        

 יו"ר ועדת הבחירות       
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