
 תומכים
     בישראל גנץ

לראשות מועצת בנימין
 בעוד מספר חודשים יתקיימו בע"ה הבחירות למועצה 

כאן אצלנו בבנימין.
המועצה שלנו היא המועצה הגדולה ביותר במדינת ישראל ולכן אנחנו צריכים להעמיד בראשות 

המועצה מועמד בעל ניסיון ובעל יכולת מוכחת שיצעיד את המועצה קדימה.
ראש המועצה נדרש להיות עם חזון, ראייה לעתיד, קשרים טובים עם מקבלי ההחלטות ובד בבד 

בעל היכרות מעמיקה עם הצרכים של התושבים והפרויקטים בבנימין.
ישראל גנץ, ששימש בקדנציה האחרונה כסגן ראש המועצה, הוכיח בתקופה זו יכולות גבוהות 
בכל התחומים שהיו תחת אחריותו. לישראל יכולת ביצוע טובה, אך לא פחות מכך, יכולת להביט 

בראיית מאקרו ארוכת טווח, מה שנדרש כדי להוביל את ההתיישבות בבנימין קדימה.
אנו מאמינים כי המנהיג הנכון ביותר לנו, תושבי בנימין, הוא ישראל גנץ.

אנו קוראים לכם להירתם, לתמוך ולהביע אמון בישראל למען ההתיישבות בבנימין.

ישראל, לך בכוחך זה וקח את בנימין קדימה!

בס"ד

 דני סייג
יו"ר סיעת ביחד, אדם

 אברהם שרבטייב
יו"ר סיעת ט"ב, אדם

 יוחאי יעקבסון
יו"ר הוועד , אחיה

 מימי לקס
יו״ר הוועד, אלון

 ענבל זאב
יו״ר הוועד, אש קודש

 שוקי לוי
יו״ר הוועד, בית חורון

 קובי מאמו
יו״ר הוועד, גבעת אסף

 אלחנן פורת
יו"ר הוועד, גבעת הראל

 אלנית גוהר
יו״ר הוועד, גבעון החדשה 

 ברוך בוחניק
יו״ר הוועד, גני מודיעין

 ירון קלינשפיז
יו״ר הוועד, חרשה

 ינון עצר
יו״ר הוועד, טלמון

 שלמה בן מנחם 
יו"ר הוועד, כוכב השחר

 הרב דוד אזולאי
יו"ר הוועד, כוכב יעקב-תל ציון

 רונן פלג
יו״ר הוועד, כפר האורנים

 יאיר איזק
יו״ר הוועד, כרם רעים

 דוד עצר
יו"ר ועד האגודה, מבוא חורון

 יוני אורנשטיין
יו"ר הוועד המקומי, מבוא חורון

 דובי מושקוביץ
יו״ר הוועד, מגרון

 שרון קליף
יו״ר הוועד, מעלה לבונה

 אייל גרינבאום
יו״ר הוועד, מעלה מכמש

 אחיה פרנסיס
יו"ר ועד האגודה, מצפה יריחו

 נח קורמן
יו"ר הוועד המקומי, מצפה יריחו

 אלי חזן
יו״ר הוועד, מתתיהו

 ערן סגל
יו״ר הוועד, נווה צוף

 אדם וינטר
יו״ר הוועד, נופי פרת

 אבי כהן
יו״ר הוועד, נחליאל

 מיכאל סמו
יו״ר הוועד, נילי

 יואב קליינמן
יו״ר הוועד, נעלה

 יונתן סודמי
יו״ר הוועד, נריה

 אברהם רויזמן
יו״ר הוועד, סנה-בני אדם

 יוחנן רוזנצוויג
יו״ר הוועד, עדי עד

 מיקי בן אריה
יו״ר הוועד, ענתות

 צור אדמון
יו״ר הוועד, פסגות

 מיכה גרינברגר
יו"ר הוועד, שבות רחל

 יעקב ניצן
יו״ר הוועד, שילה

 אבי אביטל
יו"ר ועד האגודה, תל ציון


