
 

1 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 על סדר היום

 

 

 

 דקות 10  -מר אמנון סעדון  –דין וחשבון היו"ר  .1

 דקות 20, משה שרעבי: הרו"ח   ,דודו מכלוף: הגזבר – 2021סקירה כספית ואישור דו"ח כספי  .2

 דקות 10, ציון שדה –דבר המנכ"ל  .3

 דקות 10בחירת ועדת ביקורת )הצבעה בהרמת ידיים(,  .4

 דקות 15, העמותה הצגת המועמדים לוועד .5

 דקות 30)הצבעה חשאית בפתק(,  בחירות לוועד העמותה .6
 

 

 אם בשעה שנקבעה לכינוס האסיפה הכללית לא יהיה נוכח מספר החברים במניין חוקי,  *

 ותהיה חוקית בכל מספר 20.00שעה דחה האסיפה ותתקיים באותו יום ובאותו מקום בית  

 משתתפיה.  
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 דבר היו"ר מר אמנון סעדון

 2021לסיכום שנת 

  

 יקרים. ומנויים עמותה חברי
 

 ולגלות חלפה שהקורונה לחשוב ממשלה, החלפת עזה, מרצועת טילים מתקפת לחוות הספקנו הקודמת האספה מאז
 הספורט במועדון הנעשה על קצת לכם אספר בינתיים, ומנוחה. רגיעה קצת לנו יספק הזה שהקיץ מקווה שטעינו.

 שלנו.
 

 ואורחיהם, חיצוניים מנוייםו המניה בעלי של השכונתי צביונו על השומר שכונתי מועדון הינו פולג רמת ספורט מועדון
 ואורחיהם. המועדון לחברי ואירועים פעילויות חוגים, חינוך, ספורט, משלב המועדון העמותה, ותקנות הנחיות פי על
 

 המנויים כל ולרווחת מלאה שקיפות עם תקין לניהול בנו שבחרו העמותה חברי רצון פי על לפעול ומחויבים פועלים המנהל הועד חברי אנו
 ואורחיהם.

 
 .המנויים של רצונם לשביעות במיוחד מהיר באופן תלונות או הצעות ת,הבעיו לכל מענה ולתת חיוך עם קשובים להיות עצמנו על לקחנו

 
 המועדון. של היומיומית והחברתית הספורטיבית לפעילות הבסיס ונהי והקהילה המנויים שיתוף

 
 נסגרו רבים ומועדונים ממנו לצאת יכלו שלא ןלגירעו נכנס הגדול חלקם בארץ רבים במועדונים שפגעה הנוראה המגיפה שלמרות לציין ברצוני

 עלינו. פסחה לא כידוע הקורונה
 

 שהמועדון מנת על יצירתיים פתרונות ומציאת הדופק על אצבע עם תקין ניהול בעקבות זאת כל המנהרה בקצה אור רואים אנו שהיום לציין ברצוני
 הפיך. בלתי למצב יקלע וחלילה יפגע לא כולנו של הלב שהוא שלנו

 
 והקפאות ביטולים לעצמנו וחסכנו הקלנו ובכך קורנה, בדיקות לצורך במועדון אצלנו כאן שהוקמה מד"א נקודת היה רבים מיני אחד יצירתי פתרון

 מנויים. של
 

 לצמצום גשד מתן תוך המרבית בצורה המועדון את ולתפעל לשדרג הצלחנו , עלינו שהקשה הנגיף בגלל הרבים הקשיים כל שלמרות לציין ברצוני
 חיובי. במאזן וסיימנו גרעון עם התחלנוכש ובמנויים, המניה בבעלי לפגוע ומבלי ,מועדוןב ההוצאות
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 למנויים חם ויחס טובה אווירה הכוללים שינויים של רב מספר כולל במועדון השהייה חוויית את ולשפר לייעל נמרצתו אחראית בצורה פעלנו
 שדה מר  החדש המנכ"ל של בראשות העובדים צוות כל ע"י לתלונות דיחוי ללא ואחת אחד לכל קשבת אוזן ובעיקר ,טוב שירות במתן ולאורחיהם

 ציון.
 

 מקצועי. צוות ע"י ןוהניקיו האחזקה שיפור .1
  אימון זמני וקביעת מסרים העברת הכוללת חדישה אפליקציה .2
  התקציב במסגרת לאירועים דאגנו .3
 רב. כסף וחסכנו הביטוח חברת את החלפנו .4
  עצמאות מסיבת למסורת יהפוך העצמאות יום אירוע .5
 הישנה. במערכת נזילות עקב בחדש ₪ אלפי לנו שתחסוך חדישה השקיה למערכת דאגנו .6
 החשמל. בחשבון חודש כל ₪ באלפי חסכון לנו שיביא שדרוג חשמל למערכות בסולר החימום מערכות החלפנו .7

 
 

 הנהלת לחברי תודה וכמובן והמנויים המועדון לטובת המסורה עבודתו על שדה, ציון מר המועדון למנכ"ל ובראשם העובדים לכל ותלהוד מבקש
  המועדון

  
 . יתרה בהתנדבות והכול המועדון, לטובת ומסייע מזמנו שהקדיש  ,מנבר יובל מר רו"ח השכונה לתושב חביב ואחרון

 
 שלנו. הפיסבוק בקבוצת פעילים ולהיות ולהצטרף המועדון של באתר לבקר אתכם מזמינים

 

 בברכה 
 

 יו"ר המועדון –  מר אמנון סעדון
 קאנטרי קלאב פולג
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 בחירת וועד מנהל
 אין    :חברי ועד שאינם ממשיכים

 חברי ועד שנבחר בשנה שעברה ועובר לשנה נוספת ללא בחירה:

 אבי ללום. עו"ד אברהם 1

 . גב' עדנה שפיצר.  2

 חבר וועד מכהן ומועמד לבחירה מחודשת 

 מר אמנון סעדון.. 1

 גב' דורית שטיין.. 2

 . מר דודו מכלוף.3

 ד"ר אמנון גונן.  4

 . מר שלמה ברקן.5

 חברי עמותה שהגישו מועמדות חדשה לוועד

 .  מר מרדכי פודי חלפון1

 .  מר אהוד לוריא.2

 תובל..  עו"ד יוסי 3

 .  מר לירון מזרחי.4

 אורין מור. . 5
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 חברי עמותה שהגישו מועמדות למבקר המועדון

 . מר שמעון זיגדון.1

 . מר דוד דודו סלמה.2

                                                                                                           המועדון דלמועמדות לווע קורות חיים .1

 דוריתשם פרטי:  פרטים אישיים
 שטייןשם משפחה: 
 7/09/79תאריך לידה: 
  036072825תעודת זהות: 

 3מצב משפחתי: נשואה +
 ארץ לידה: ישראל

 , רמת פולג, נתניה39כתובת: הנורית 
 077-4001835טלפון בית: 
 052-  3211993טלפון נייד: 

 
 2003דיאטנית קלינית, בעלת רישיון ממשרד הבריאות משנת 

 2003עובדת כדיאטנית קלינית בבית החולים שיבא, תל השומר, משנת 
 בעלת ניסיון רב בטיפול בהפרעות אכילה, השמנה ובטיפול בחולה המורכב בטיפול נמרץ

 

 השכלה 

 לדיאטניות קליניות. הקורס נערך במרכז ההדרכה הארצי של משרד הבריאות" "הכשרת מנחים בהכשרה מקצועית בתזונה                  2011
 שנערך במרכז הרפואי על שם חיים שיבא., הבריאותקורס ניהול בכיר במקצועות                 2009

                                   
 ישראל. MSDתכנון, ניהול וביצוע מחקר קליני, בהדרכת ד"ר נוימן משה, חברת  - GCP קורס                     2008
          
במחלקה להפרעות אכילה מבוגרים תל השומר, בהנחיית ד"ר איתן גור, מנהל המחלקה  ועינת ראביד  שאלתיאל, דיאטנית  פרקטיקום הפרעות אכילה                   2006

 אחראית במחלקה להפרעות אכילה. תעודת סיום פרקטיקום במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.
 , אבחון וטיפול, בהדרכת גב' עינת צוברי בית     ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.תיאוריה -קורס הפרעות אכילה                  2005 

 הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית . B.Sc.Nutrתואר ראשון במדעי התזונה, אונברסיטאי:                   2004
 בגרות מלאה במגמה ביולוגית בתיכון 'אלדד' נתניה.  בגרות:               1997
 מפעילת מכ"ם יבשה )קשתית( בגבולות הארץ, מפקדת צוות קשתות, קידום לתפקיד סגל: סמלת מבצעים קשתות בגבולות הארץ.  צבא

 
 דיאטנית במחלקה להפרעות אכילה מבוגרים, בית החולים שיבא תל השומר. עכשיו -2005  עבודות קודמות
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דיאטנית בשירות התזונה והדיאטה , בבית החולים "שיבא" תל השומר. התמחות במחלקות כירורגיות, ביחידות טיפול נמרץ נשימתי וטיפול עכשיו -2004                        
 נמרץ כוויות.

 שומר ודיאטנית ביחידה למחקרים קליניים בנושאי סוכרת והשמנה.דיאטנית בשרות המטבולי והאנדוקריני, מרפאת השמנה, תל ה  2008 -2004                        
 סטאז' בבית החולים הילל יפה , בשירות לתזונה ודיאטה  -2004                        

 סטאז' בלשכת הבריאות המחוזית בחדרה, בשירות לתזונה ודיאטה.                                  
 סטאז' במרפאות מכבי, מחוז השרון במסגרת המרפאה להפרעות אכילה, רמת השרון והמרפאה האנדוקרינולוגית ברעננה.                                  

 נציגת חוג תזונה במועצת הסטודנטים בועידת הסטודנטים בירושלים. –אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות ברחובות  2002 -2000                       
 ת אנגליתעברי -שפות

 דורית שטיין -בכבוד רב

 המועדון דלמועמדות לווע קורות חיים .2
 מר אמנון גונן

  

 :תמצית קורות חיים

 

 .1996ילדים בוגרים. מתגורר ברמת פולג מ 3נשוי + 

 .1981אני בעל תואר שלישי )דוקטור(  מהטכניון בתחום חקר ביצועים משנת 

שנים ניהלתי  חברת ייעוץ בתחום ניתוח מערכות שעסקה מרבית  מזמנה  10שנה, מתוכם יותר מ  30במשך עבדתי כחוקר ביצועים ומנתח מערכות 

 בייצוא.

 חזרתי לאקדמיה, מרביתה בניהול באקדמיה.  1997משנת 

 סטודנטים(. 900למנהלים" )כ   BAחמש שנים כחבר סגל במחלקה למנהל עסקים במדרשת רופין, מתוכן שנתיים ניהול אקדמי של התוכנית "

שנים כדיקן הפקולטה לניהול טכנולוגיה  8 -שנים כראש מחלקת ניהול טכנולוגיה ו 3.   מתוכן HITארבע עשרה  שנים כחבר סגל במכון הטכנולוגי חולון 

 אותה הקמתי ועמדתי בראש התוכנית לתואר שני בניהול טכנולוגיה.

 עתה אני ראש התוכנית לחדשנות ויזמות במכללה זו.שנים כראש התוכנית הדו חוגית בניהול באקדמית ר"ג. ו 4

 עדיין מרצה בתחומי הניהול וחקר ביצועים.

 שנים בוועד הקאנטרי )לא רצוף( ונאלצתי לפרוש בשל שבתון בחו"ל.  6בעבר שירתתי 

עד העמותה ולתרום לניהולה בתחומים המוצג  בתחומי הניהול האקדמי והעסקי,  אני מתכבד ושמח להציע מועמדותי  לחברות בוו ןהניסיובהתבסס על 

 הנדרשים.
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 אישית אני מאמין כי שרות למען הקהילה היא חובתו של כל אזרח. 

 

 רשתות חברתיות למועדון, הוספת פעילויות ספורט ותרבות. תטכנולוגיואבקש לעסוק בשיפור השירות והרגשת השייכות למנויים. שיפור 

 

 בכבוד רב

 ד"ר אמנון גונן

 המועדון דלמועמדות לווע קורות חיים .3

 אמנון סעדון

 057366494ת"ז: 
  רמת פולג  24כתובת: רחוב הנורית 

 

 דירקטור
 מגשר.

 בעל תואר הנדסאי בנין 
 פעיל ציבור בהתנדבות למען הקהילה

 בע"מבעלים של חברת סעדון יבוא ושיווק ומכירה 
 

 אנוכי משמש כנציג ויו"ר בקדנציה האחרונה של ניהול מועדון ספורט רמת פולג.
 עיריית נתניה  -חבר ועדת שמות 
 עיריית נתניה –חבר ועדת בטחון 

 הקמת משמר השכונה ומתנדב לשמירה לתושבי אזור פולג ועיר ימים.
 לתושבי פולג,  עיר ימים. תהקמת קבוצת הליכה וולונטרי
 חובש קרבי,  בשרות הצבאי 

 בעל ניסיון ציבורי מול חברי הכנסת והרשות המקומית.
  

 .בתקופה קצרה יתרה חיובית  לאחר הנזק הכלכלי שפגע במדינה לאור הקורנה והפגיעה בכלל הצלחנו לחזור מגירעון למצב של 2021שנת 
 

 של המועדון. תבתקופה קצרה. כי לנגד עיננו עמד התייעלווזאת ועוד וקשה למצב חיובי  של גירעוןערכנו והתנהלנו בזכות הנהלת המועדון ממצב 
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אני ומשפחתי גדלנו במועדון ורוצה להמשיך ולתרום מהניסיון של המקום, לצרכי בעלי המנייה ולהיות אוזן קשובה  .אנוכי שנים רבות כבעל מנייה
 לכולם.

 

,  שיפוץ סביב הבריכה החלפת את לובי ההמתנהשדרגו כמו את הסאונה היבשה והרטובה עם כל החסכון הצלחנו להביא את הקאנטרי ול
 שבורה ומסוכנת, החלפת מנועי חימום המים של המועדון בכדי שהבריכה הפנימית תהיה חמה, מקלחות למנויים ועוד. הקרמיקה שהיית

 

להמשיך בדרך של התייעלות של המועדון ויש לנו עוד רעיונות רבים  אנוכי מגיש את המועמדות לקדנציה נוספת מתוך תקווה לאמון בעלי המניה,
 , יעיל, בשילוב נופש לנפש ולגוף ובכלל.תמקצועי מבחינה ודרך לשנות בכדי לתת מענה למקום

 

 רש.ביכולתי להמשיך ולסייע ולהתנדב ולתרום הן מבחינת השכונה, האזור, המועדון כל שיידרש ולהמשיך להיות אוזן קשבת ככל שנד
  – בברכה

 אמנון סעדון 

 המועדון דלמועמדות לווע קורות חיים .4

 דודו מכלוף             : שם

 28710069ת"ז:             
 13/08/1971תאריך לידה: 

 נתניה 19כתובת: רחוב הנורית 
  052-2782419טלפון: 
 g.co.il-david@dbaמייל:   

 

 השכלה
 בוגר תואר ראשון מנהל עסקים במכללת נתניה

 שרות צבאי
 .118: חיל האוויר טייסת  1990-1993

 תפקיד חשמלאי מסוקים
 

 ניסיון מקצועי

 
 בעלים של חברת ריימקס נתניה, מתמחה בייזום, שיווק נדלן – 1997

 

 עיריית נתניה ןדירקטוריו – 2018
 

mailto:david@dba-g.co.il


 

10 
 

 בעלי מועדון בית"ר טוברוק נתניה.  -2021
 אחת הסיבות שלקחתי והתמודדתי בזכייה לטיפול במועדון בעיקר חינוך בני הנוער וטיפול בנוער סיכון.          
 המועדון עולה לי כסף וזמן רב,  אך לנגד עיני זה בעיקר החינוך ובתקוה להצלחה.          

 

 יה לוועד וניהול המועדון:הסיבה שבחרתי להתמודד קדנציה שנ
שנה שאני ומשפחתי מנויים בקאנטרי פולג וחמש שנים האחרונות כבעלי מנייה. אני מביא את יכולתי מהשיווק, ניהול, וסיוע למועדון  12מעל 

להביא את קופת  בניהול נכון וקיצוץ וסיוע למנכל ₪ 1,000,000 -בעיקר אחרי תקופה קשה מנשוא של הקורנה הצלחנו מגירעון מצטבר של כ
 חיובי. ₪ 400,000 -המועדון למצב רווחי של כ

 
בשנה האחרונה אני משמש כגזבר וער לכל תרחיש וערכנו שינויים מתבקשים ומחויבים. הקאנטרי זה הבית השני של כולנו ואנו חייבים לשמור 

 ולמנויים בכלל. , ועוד דברים למועדון ולבעלי המנייהםעליו ולהמשיך בעשייה כולל חוגים אטרקטיביי
 

 בכבוד רב,
 דודו מכלוף

 פודי חלפוןשם: . 5

 053961876ת.ז. 

 , רמת פולג1: ההרדוף כתובת
 054-3975648 נייד:

 1957: שנת לידה
 4: גרוש + מצב משפחתי

 

 פרופיל כיום:

 

 בעל משרדים בארץ ובחו"ל של יהלומים.

 מתנדב בקהילה, בעל יכולת תקשורת טובה מאוד, יכולת ניהול, נכונות להצלחה והישגים, לרבות עמידה ביעדים.

 שנים, מעורה בכל מה שקורה בשכונת פולג וכאחד שמנוי בקאנטרי לאורך כל השנים מבין ויודע את הצרכים. 37 -מתגורר בשכונה כ

 

 השכלה וקורסים

 

 בגרות  –שנות לימוד  16

 לחינוך גופני  מורה
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 ניסיון תעסוקתי:

 

 קפטן מכבי נתניה –כדורגלן לשעבר ויהלומן 

   90fmשדרן ופרשן רדיו 

 שרות אזרחי:

 

 התנדבות בשיעורי ספורט לבתי ספר ולגיל המבוגר

 להחזיר עטרה ליושנה. בחרתי להיבחר בכדי להשפיע ולסייע בכדי

 

 בכבוד רב,
 

 מרדכי פודי חלפון
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 המועדון דלמועמדות לווע קורות חיים .7
 יוסי תובלשם:  
 035854728ת.ז.  

 , רמת פולג14המרגניות  כתובת: 
 052-2937051 נייד: 
 1979 שנת לידה: 
 3: נשוי + מצב משפחתי 

 

 פרופיל כיום:

 

 .2006בעל משרד עורכי דין משנת 
 .2021בפריסה ארצית משנת בעל משרד תיווך 

 

 ניסיון תעסוקתי:
 

 ועד היום: בעלים ומייסד משרד עורכי דין "יוסי תובל" 2006

 בפריסה ארצית. T HOMEבעל משרד תיווך 
 

 השכלה וקורסים

 בעל תואר ראשון במשפטים והתמחות במנהל עסקים.
 

 כללי
 

 של לשכת עורכי הדין וחבר פעיל בלשכת עורכי הדין  , מ"מ יו"ר ועדת נתניהשימשתי  – 2012שנת 

 בעל יכולת תקשורת טובה מאוד, יכולת ניהול, נכונות להצלחה והישגים, לרבות עמידה ביעדים.
 

 . במשמר השכונה אנוכי מתנדב רבות וחלק מהתנדבות אני

 קאנטרימועדון ההתנדבות בייעוץ משפטי למשמש ב  -ועד היום  2019משנת  
ולהמשיך ולסייע  כדי לעזור לייעל ולשפר את הקאנטרי מכל הבחינות.בפעילות הועד של הקאנטרי, יבחר בכדי לסייע לוועד הקיים הן בניהול והן במבקש לה

 .שמבחינה משפטית כל שיידר

 

 בכבוד רב,
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 עו"ד יוסי תובל 

 

 המועדון דלמועמדות לווע קורות חיים .8

 לירן מזרחישם: 

 3שוי + נ
 שנה. 12עמותה  תושב השכונה וחבר

 
 השכלה

 האוניברסיטה העברית בירושלים

  תואר שני בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

 

 הנני מתכבד להציג את מועמדותי לחבר וועד בעמותת מועדון ספורט רמת פולג

 

 בעל רקע וניסיון בתחום התכנון הסביבתי והעירוני, ביקורת ובקרת תהליכים, חוזים ותקציבים .אנוכי 

 

 ברצוני להירתם לטובת מועדון ספורט רמת פולג בכלל ולטובת ציבור המנויים בפרט אשר רואים במועדון כבית וכמשפחה.

 

 מטרותיי העיקריות הן:

  

         .שקיפות מלאה בין ההנהלה לחברי העמותה ושיפור השירות 

 היצע נושא התרבות בקאנטרי.  תוכן הרחב העלאת רף איכות החוגים ומתקני המועדון, הוספת שעות פעילות בימי שבת 

 

 בברכה,  
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 לירן מזרחי 

 

 



 

16 
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  המועדון דלמועמדות לווע קורות חיים.10
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 2022מועמדות לוועדת ביקורת מועדון ספורט רמת פולג לשנת  .1
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 2022מועמדות לוועדת ביקורת מועדון ספורט רמת פולג לשנת  .2
 שם: שמעון זיגדון

 022137061ת"ז:  

 054-4649204: מס' טל'

 1996אוניברסיטת תל אביב   -חשמל בשילוב מנהל עסקים השכלה: לימודי הסמכה בהנדסת 

 1991אוניברסיטת תל אביב  -מהנדס חשמל ואלקטרוניקה 

 בעל פטנטים רשומים בינלאומיים רבים בנושא הצפנה ואבטחת מידע

 

 :ניסיון תעסוקתי

 2005יזם הייטק בתחום אבטחת מידע, מכרתי חברה ל אלביט מערכות ב 

 Assac Networks and ICS Security הקמתי את

 מזה עשור   Assac Networks מנכ״ל

 חבר דירקטוריון ב מספר חברות

 :ניסיון אחר

 מרצה לבמבוא להנדסת חשמל ב אוניברסיטת בר אילן

 מרצה למכ״מ בחיל האויר ורשת עמל

 :ניסיון התנדבותי

 2017חבר ועדת ביקורת בבית כנסת ישראל הצעיר ב 

 המועדון וחפץ ביקרומשתמש קבוע בשירותי  

 ת.המועדון חשוב לי כמו ביתי ולכן רוצה ונותן מעצמי למען המועדון ומבקש להמשיך להיות בוועדת הביקורת, כפי שעשיתי זאת בשנתיים האחרונו

 הנני מגיש את מועמדותי ל ועדת ביקורת ל מועדון הספורט רמת פולג

 בכבוד רב,
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 שמעון זיגדון

 
 

 נהלים –בחירות לוועד העמותה 

 הבחירות יתקיימו בסוף הערב בו תתקיים האספה. .1
 

 הבחירות יתאפשרו רק למי שנוכח באספה במועד עריכת הבחירות. .2
 

 פתקי הבחירות יחולקו בכניסה לחדר ההצבעה לאחר בדיקת זכאות הצבעה. .3
 

 במהלך הבחירות יוכנסו לתיבה סגורה, לא תתאפשר הצבעה לפני סיום האספה.     .4

                             
 הבחירות ייערכו בחדר נפרד כשבכל פעם יוכל להיכנס חבר אחד בלבד להצביע. .5

 

 ספירת הקולות תעשה ע"י שלושה אנשים לפחות כאשר אחד מהם הוא חבר וועדת ביקורת. .6
 

בור כל נבחר אחד הנוכחים יקריא את רשימת הנבחרים מהפתקים ושני האחרים יסמנו כ"א בנפרד את הקולות ע .7

 ונבחר. כמו כן, ירשמו הקולות הפסולים.
 

 מלאה. שקיפותוודא שהספירה נעשית ב. זאת בכדי להיות נוכח מבלי להתערביוכל ל נבחרבמעמד הספירה כל  .8
            

התאמה בין  חייבת להיותעבור כל מועמד. אשר הצביעו את מספר הבוחרים  ספירת הקולות תסכם הוועדהבתום  .9
זו תהיה תוצאה הסופית והמאושרת של , הסיכומים של שני הרשמים, הספירה תאושר ע"י וועדת הביקורת

 הבחירות.
 

  מתוכם באמצעות סימון ליד השם  חמישהשנה יופיעו שמות המועמדים על כרטיס ההצבעה וניתן יהיה לבחור עד ה  .10
 הנבחר.           
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 יהיו רשאים להשתתף, להצביע ולהשפיע, רק חברי עמותה פעילים, אשר שילמו את חובם  -נון)ב( בתק 9לפי סעיף .  11     
 .למועדון            

 

 על מנת למנוע זיהוי פרטי המצביעים לאחר הצבעתם לא ימוספרו פתקי ההצבעה אלא ימוספר שובר הביקורת   . 12     
 שנשאר בידי הצוות הרושם בלבד.           

 


