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  בחירות לתפקידיםמליאת        

 נוכחות:      

 .אברהם כזום                   

 .מוריה רחל טפירו 

 .מיכאל חג'בי 

 .לירז טפירו 

 .רון אבישר 

 .דיאנה קפלנוב 

 .קרין קפלנוב 

 .רינה אייזנברג 

 .טליה מוזס 

 .הילל גובאני 

 .אלישבע ולצר 

 .רננה ולצר 

 .הילה הלר 

 .אריאל בוהדנה 

 .חגית מלכה 

 .יוסף שאדי 

 .נהרה יעקב 

 .עליזה 

 .ציפורה נקש 

 .רעות זגורי 

 .שיראל ששון 

  .אפרת כזום 

 .טליה איפרגן 

 .אליה בוכריס 

   .איתמר ארליך 

 .ניתאי סבן 

 .אביאל מועלם 

 מנחה. -אסף ניסים טפירו 
 

 כרם עמי וולף, שרה תורג'מן,  -חברי מועצת התלמידים והנוער נעדרים 22נוכחות של 

 בהצבעה.בהצבעה לתיבת קלפי ולאחר בחירת וועדת בחירות המשקיפה ומשגיחה על כשירות הבחירות נבחרו     

 טליה מוזס, חגית מלכה, נהרה יעקב, רעות זגורי.     

 לאחר הצבעה של כלל הנוכחים ולאחר ספירת הקולות בתום הצבעה על כל תפקיד בנפרד להלן התוצאות ע"פ תפקידים,        

 מתמודדים ומספר קולות.    

     

     

 הגוף הרשמי לנציגות הנוער . ינהל חינוך, נוער וקהילהמ 

 שמש-בית
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 רשימת המתמודדים והנבחרים:

 

 לתפקיד יו"ר מועצת התלמידים והנוער:      

 התמודדו:      

 מוריה רחל טפירו, מיכאל חג'בי.      

 מספר קולות:      

 22קולות מתוך  41 -מוריה רחל טפירו      

 22קולות מתוך  44 -מיכאל חג'בי      

 24-22 -נבחרה ברוב קולות לכהן בתפקיד יו"ר מועצת התלמידים והנוער לשנת -מוריה רחל טפירו      

 

 מועצת התלמידים והנוער: סגן יו"רלתפקיד       

 התמודדו:      

 מוריה רחל טפירו, רון אבישר.        

 מספר קולות:      

 22קולות מתוך  42 -מוריה רחל טפירו      

 22קולות מתוך  41 -ל חג'בימיכא      

 24-2 -נבחר ברוב קולות לכהן בתפקיד סגן יו"ר מועצת התלמידים והנוער לשנת -רון אבישר      

 
 

 מועצת התלמידים והנוער: מזכיר כללי )מזכ"ל(לתפקיד       

 התמודדו:      

 דיאנה קפלנוב, רון אבישר        

 מספר קולות:      

 22קולות מתוך  22 -דיאנה קפלנוב      

 22קולות מתוך  1 -מיכאל חג'בי      

 24-22 -נבחרה ברוב קולות לכהן בתפקיד מזכירה כללית מועצת התלמידים והנוער לשנת -דיאנה קפלנוב      

 

 מועצת התלמידים והנוער: מבקרלתפקיד       

 התמודדו:      

   אברהם כזום. רינה איזנברג,      

 מספר קולות:      

 22קולות מתוך  41 -רינה איזנברג      

 22קולות מתוך  42 -אברהם כזום      

 24-22 -מועצת התלמידים והנוער לשנתמבקרת ברוב קולות לכהן בתפקיד  הנבחר -רינה איזנברג      

 

 מועצת התלמידים והנוער: יו"ר וועדת נוער פרויקטים וקהילה לתפקיד      

 התמודדו:      

 מוזס, הילל גובאני.   טליה      

 מספר קולות:      

 22קולות מתוך  49 -טליה מוזס      

 22קולות מתוך  42 -הילל גובאני      

 יו"ר וועדת נוער פרויקטים וקהילה מועצת התלמידים והנוער      נבחר ברוב קולות לכהן בתפקיד  -הילל גובאני      

 24-22 -לשנת      

 2924-2922 -העירונית התלמידים והנוערמועצת 

 הגוף הרשמי לנציגות הנוער

 שמש-בית
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 תפקידים דוברות ויו"ר אתית משפטית מונו החברים הבאים:ל       

 לאחר פניה של מזכירות המועצה לקבל את התפקיד על      2924-2922 -מיכאל חג'בי מונה לדובר המועצה לשנת      

 עצמו נענה מיכאל.       

 טליה מוזס מונתה לתפקיד יו"ר אתית משפטית לאחר פניה של מזכירות המועצה לקבל על עצמה את התפקיד       

 נענתה טליה בחיוב.       

 

     

     

 

 

 2924-2922 -העירונית התלמידים והנוערמועצת 

 הגוף הרשמי לנציגות הנוער . נהל חינוך, נוער וקהילהמי 

 שמש-בית

       


