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  (מליאה)הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה 

 

נמסרת בזה הודעה בדבר ( הצו :להלן) 1958 – , התשי"ח(מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות  218לסעיף בהתאם 

 : 2018אוקטובר ב 30 ,שהתקיימו ביום כא' חשוון תשע"טמבואות החרמון המועצה האזורית תוצאות הבחירות למועצת 

  

  :(ישובים בהם הוגשה רשימה אחת)הכרזה על בחירת חברי מועצה ללא הצבעה בקלפי 

יז מנהל הבחירות ביום הכר 169באזורים המפורטים להלן לא נערכו בחירות למועצה בקלפי ובהתאם להוראות סעיף 
 על האישים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו לחברי המועצה: הבחירות 

 
 שם האזור שם חבר המועצה שמונה מענו

 בית הלל שחר דן בית הלל

 מרגליות די איתןידו מרגליות

 כחל אלון שמעון כחל

 כרכום פיניאן אלברט כרכום

 יובל פרץ מוריס יובל

 שאר ישוב ברלב נאוה שאר ישוב
 
 

  פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור: בחירות בקלפי,

להלן פרוט התוצאות של . לצו (1ב())174התאם להוראת סעיף באזורים המפורטים להלן נערכו בחירות למועצה בקלפי ב
 בחירות אלה: 

  מספר הנציגים במועצה מטעם האזור שזכתה בו כל רשימה ושמות הנציגים:

 :1, נציג אליפלט

 .222 –, יע 146 –א שמות הרשימות ומספר הקולות הכשרים 
 מן:זכתה בנציג אחד כדלק יערשימת 

 
 שם פרטי  שם משפחה מען

 יהודה  דיין אליפלט

 
 

 :1אמנון, נציג 

 .81 –, יע 118 – שאשמות הרשימות ומספר הקולות הכשרים 
 מן:זכתה בנציג אחד כדלק אשרשימת 

 
 שם פרטי  שם משפחה מען

 מאיר אברהם  לוקיס אמנון
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 :1דישון, נציג 
 .118-קס, 92 –למ, 38 – אג מספר הקולות הכשריםת והרשימו שמות

 מן:זכתה בנציג אחד כדלק קסרשימת 
 

 שם פרטי  שם משפחה מען

 קטעי  הסעדי דישון

 
 :1כורזים, נציג 

 .86 -עת, 71 – ער, 48 – גמשמות הרשימות ומספר הקולות הכשרים 
 מן:זכתה בנציג אחד כדלק עתרשימת 

 
 שם פרטי  שם משפחה מען

 אלה  אטיה כורזים

 
 :1משמר הירדן, נציג 

 .219-ש, 131 – רק, 50 – הששמות הרשימות ומספר הקולות הכשרים 
 מן:זכתה בנציג אחד כדלק שרשימת 

 
 שם פרטי  שם משפחה מען

 ישראל  זיו משמר הירדן

 
 :1רמות נפתלי, נציג 

 .145-, דח42 –, נ131 –דע שמות הרשימות ומספר הקולות הכשרים 
 מן:קזכתה בנציג אחד כדל דחרשימת 

 
 שם פרטי  שם משפחה מען

 דורון  סאסי רמות נפתלי

 
 

 :1שדה אליעזר, נציג 

 .159 –, ע 310 –אמ שמות הרשימות ומספר הקולות הכשרים 
 מן:קזכתה בנציג אחד כדל אמ רשימת 

 
 שם פרטי  משפחה שם מען

 אמנון  אמר שדה אליעזר

 
 

 בברכה
 

 מילה שפיר
 בחירות מועצה אזורית מבואות החרמוןהמנהלת 


