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 חברות וחברים יקרים,

 

 

 למוסדות הלשכה כלליותהבחירות על תוצאות ההודעה   הנדון: 
 

ביום  התקיימו אשר ,כלליות למוסדות הלשכההבחירות תוצאות העל בזאת דווח ועדת הבחירות מתכבדת ל

 2זתשע" שבט' בז, כ23202220.7חמישי 
 

 להלן רשימת הנבחרים:
 

 :יו"ר הלשכה לתפקיד
 

 חיים מסילתי מר
 
 

 )לפי סדר הבחירה(: הלשכההמרכזי של ועד ה חברי לתפקיד
 
 [סולימני ]ממלא מקום יו"ר הלשכהעודד מר אומיד  2.
 מר מוטי דיאמנט 22
 גב' ז'נט אמיר 32
 גב' מטי לשם 42
 מר חיים אטקין 52
 מר יעקב הלוי 62
 גב' תמר אברהם 72
 מר סער פלד 82
 מר דני מור 92

 )אשר קיבלו מספר קולות זהה(אור ומר אסף גסטפרוינד גב' רמה מ 02.
 

 לתקנון הלשכה קובע: 362422סעיף 
"במקרה של שוויון קולות בין מועמדים לוועד, כאשר המועמדים שקיבלו מספר קולות שווה מתחרים על 

פר המקום האחרון ברשימה המיועדת ומספר חברי הוועד אינו מאפשר צירוף של המועמדים שקיבלו את מס
הקולות השווה, תתקיים רוטציה בין המועמדים שקיבלו מספר קולות שווה באופן שכל אחד מהמועמדים 

 יכהן חלק יחסי מתקופת כהונת הוועד2 סדר כהונת המועמדים שקיבלו מספר קולות שווה יקבע בהגרלה2"
 
 

 :ועדת הביקורתיו"ר  לתפקיד
 

 רחמים שריםמר 
 
 

 )לפי סדר הבחירה(: הלשכהשל  בית הדין חברי לתפקיד
 
 שאול רוזנברגמר  2.
 יעקב אשרמר  22
 מר כפיר גואטה 32
 מר ירון שטרית 42
 יניב שירןמר  52
 יאיר פלץמר  62
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 נציג סניף תל אביב לוועד המרכזי: לתפקיד
 

 מר ערן לס
 
 

 נציג סניף חיפה לוועד המרכזי: לתפקיד
 

 גב' חגית רבינסון
 
 

 פי סדר הבחירה(:ועד סניף חיפה )ל חברי לתפקיד
 
 ערן וולקןמר  2.
 טל דביר גב' 22
 מר יוסף שאהין 32
 מר מור תרזי 42
 
 

 תקיימו בחירות(ה)לא  הלשכההדין של  ביתיו"ר  לתפקיד
 

 מר אלי כהן )בן מאיר(
 
 

 תקיימו בחירות(ההמוסד ליישוב סכסוכים )לא  להנהלת
 

 רוכברגר-מר נחום אלוני
 
 

 תקיימו בחירות(ההלשכה בוועדה המייעצת לשר המשפטים )לא  לנציגי
 

 חן אבןגב' פנינה  2.
 ג'באלי עדאלה-עאידהגב'  22
 
 

 תקיימו בחירות(האביב )לא -וועד סניף תל לחברי
 

 גב' גלית צור 2.
 מר אבי עטיה 22
 
 

 תקיימו בחירות(הסניף ירושלים לוועד המרכזי של הלשכה )לא  לנציג
 

 ימר חזקיה העצנ
 
 

 תקיימו בחירות(הוועד סניף ירושלים )לא  לחברי
 

 מר אורן אילוז 2.
 מר שמוליק אלפסי 22
 מר רפאל דלויה 32
 מר יאיר ידיד 42
 

 תקיימו בחירות(הלוועד המרכזי של הלשכה )לא  דרוםסניף  לנציג
 

 מר אוהד ורטש
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 תקיימו בחירות(ה)לא  דרוםוועד סניף  לחברי
 

 וןמר יניב ביליה שמע 2.
 מר אלי חוגג 22
 מר אריאל עזרא 32
 מר יוסי פרץ 2 4
 

 
 

דיווח רשמי על תוצאות הבחירות והשלמת מוסדות הלשכה יבוצעו במועד האסיפה הכללית הבוחרת של 
 הלשכה2

 
 

 הנבחרים ומאחלים להם הצלחה רבה במילוי תפקידם2חברי ועדת הבחירות מברכים את 
 

 

 בכבוד רב וברכה,

 ועדת הבחירות
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