
 רשימת מועמדים

 סקטור נהגים –ירושלים 

 שם פרטי  שם משפחה 

 פייסל אבו הייכל

 חליל אבו כף

 יואב אביטבול 

 אילן  אלבז 

 דניאל אלבז 

 יורם אליאס

 משה  אסייג

 פואד  בדיאן 

 אבנר ביצ'ה 

 ביתאן
מרדכי 
 משה

 מרדכי  בליטי 

 אליעזר  בן ארוש

 מאיר  בן סימון 

 אטיה בן צבי

 מוחמד  ג'אבר 

 דוד ג'רבי 

 הייכל האשם

 אלעד  זקן 

 ירון  חרר

 אריאל  טרמן 

 דורון  כהן 

 יהודה  כהן 

 שלמה  כהן 

 יורם  לוי 

 חיים  מזרחי 

 יונתן  משה 

 משני נאסר 

 שלום  ניסים 

 אברהם נתנאל 

 ראמי סאבאת

 אישם סעיד

 ממדוח  עוודאללה 

 פואד עוודאללה 

 ןר עוז

 מחמוד עלקש 

 אילן עמאר 

 שלומי  פדידה 

 יוסי  פסו 

 חליל שווא

 מרדכי  שלמה 

 מאיר  שעואר
 

 

 

 



 סקטור משק –ירושלים 

 שם פרטי  שם משפחה 

 אדם  בדיע ברהום

 אשר  בוחניק

 עמוס  מרדכי 

 אריה  נימואי

 שמעון יאמין

 מאיר  טורג'מן 
 

 

 סקטור מנהל –ירושלים 

 שם פרטי שם משפחה 

 הדס בנעמי 

 משה סלמי
 

 

 וועדת ביקורת –ירושלים 

 שם פרטי שם משפחה

 חיים חיון 

 ששי קרקו

 מרים בוטה

 שלמה דהן

 מאיר צלמרו

 עוזי בראשי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סקטור נהגים –צפון 

 שם פרטי  שם משפחה 

 לירון אבגי 

 מוסטפא  אבו אחמד

 שמשון אהרון

 דוד  אזולאי 

 יצחק  רדאז

 ניסים  אטיאס 

 מאיר אלוק

 אשר  אלימלך

 שמואל  אללוף 

 גבי  אסולין 

 אופיר  ארבילי 

 חיים בלה 

 אשר  בן סימון 

 להב דהן

 מרואן  דמוני 

 אמנון  הדס 

 חידרי חדר 

 יצחק  חזות

 שלמה  חיקי 

 עאטף טאטור 

 שאול יחזקאל 

 אמנון  ירקוני 

 שבתאי כרמל

 ועז ב לוי 

 שלומי  מדר 

 אחמד  מוגרבי 

 זרייק  מונדר 

 סואעד מוסלח

 פיליפ מורגנשטרן

 פהיאן  מזארוב 

 חנן  מירון

 ניסים  מרדו

 משה  נעמני 

 אייל  סבו שלום 

 טל  סולימאני 

 אלון  טוב -סימן

 רפאל  עמור 

 וופיק עסקאלה

 מוטי  פלומנבוים

 אברהם  פלץ 

 משה  פרנקו 

 מאיר שאשא

 עידן  שבו 

 יעקב  שטרית 

 אלי שלאם 

 שרגא שניידר
 

 

 



 סקטור משק –צפון 

 שם פרטי  שם משפחה 

 מיכאל אמסלם  

 נחמי אורנשטיין 

 אמיר  גוזלן 

 אלכסנדר גוטמן

 דורון גרינברג

 מרדכי  מירו 

 אלחנן  עובדיה 

 איתן  שריקי 
 

 נהלמסקטור  –צפון 

 פרטישם  שם משפחה 

 סיגלית  בר לב 

 ציפי שוורץ 
 

 וועדת ביקורת –צפון 

 שם פרטי שם משפחה

 רפאל אדוני

 אלכסנדר טפוליצקי

 אחמד  מוגרבי 

 רוני סימונדייב

 ראובן קטן
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 סקטור נהגים –דרום 

 שם פרטי שם משפחה

 חלף אבו צבייח

 יוסף  אביטן 

 אסף  אדלר 

 אשר  אוחיון 

 אברהם  אזמרה 

 זהר אחוואל

 רביב  אייל 

 דרור איתן

 אבי  אמויאל

 מאיר  אמסלם 

 מאיר  אסור

 אורן  בביאן 

 בני  בוזגלו 

 אריק בלטר

 אלי בן איון 

 שמעון  בן גל 

 ליאור  בן סימון

 בני  ברוכי 

 מרק  ברונשטיין

 יגאל  גבאי 

 חנן  דביר

 יעקב דמארי 

 דוד  וקנין 

 ניאל ד וקנין 

 ישראל  זנדני 

 דוד  חזן 

 אמיר  חיימוביץ 

 יורי  טאבל

 דב  טישלר 

 שלמה כהן 

 אברהם לוי

 גיא לנדסמן

 מוטי  לרנר 

 עופר  מורדון 

 אריה  מזרחי 

 דורון  מזרחי 

 לירן  מזרחי 

 עמוס  מלול 

 שמעון  מלוקה 

 נעים  ממוקה

 יואב  משה 

 דוד  משואשוולי

 ואל שמ נאמן 

 יוסי  נדב 

 עפר  נח 

 ירין נחום 

 צחי  ניר 

 שמואל  סולברג 



 היילה  סינטאבין 

 איגור פלדמן

 משה  פרגו'ן 

 שמואל  פרנקו 

 צביקה  קוזלובסקי 

 יגאל  רובין 

 ערן  רון

 ישראל שוורץ 

 בנימין  שוקר 

 אפרים  שמש

 מרדכי  שריקי 

 מיכה  שרית 

 תמיר  תירם 
 

 סקטור משק –ם דרו

 שם פרטי שם משפחה

 גנאדי  איסאקוב 

 רביע  אלגמאל 

 יובל ביאנקו

 רחמים גלאם 

 שלמה דרכי

 יעקב ואחניש 

 ניסן זולן 

 אלכסנדר  יוכטמן

 ג'קי  סספורטס 

 שמואל  ענו

 דניאל סיסי
 

 סקטור מנהל –דרום 

 שם פרטי שם משפחה 

 אתי  אבו חצירה 

 יעקב  בן עמרם 

 תמר  סרמןו

 קובי זמיר

 אסתר  יעקוב

 דינה  מנגולי 

 מרגלית 
עושרי 
 שרעבי

 אבשלום עוקשי

 מוטי פרץ 

 רחלי  קורנשטיין 

 אייבי  רובין 

 חיים תמאם
 

 

 

 

 



 

 וועדת ביקורת –דרום 

 שם פרטי שם משפחה

 רביע אל גמאל

 ירון אללוף

 עובדיה חתוכה 

 רבקה ברכה כהן

 יצחק ג'קי כהן

 אלברט ויל

 יצחק סלמן
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


