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  לוועדים המקומייםבדבר תוצאות הבחירות הודעה 

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

לוועדים המקומיים שבתחום  2018אוקטובר  30כא' חשוון תשע"ט, שהתקיימו ביום  בדבר תוצאות הבחירות

 :מבואות החרמוןהמועצה האזורית 

 

 :)יישובים בהם הוגשה רשימה אחת( ללא הצבעה בקלפי ועד מקומיהכרזה על בחירת 

 תמנהל ההכריז 171 בקלפי ובהתאם להוראות סעיף וועד המקומיבאזורים המפורטים להלן לא נערכו בחירות ל

על האישים המפורטים להלן כעל האישים ( 2018אוקטובר  30)כא' חשוון תשע"ט, הבחירות ביום הבחירות 

 כחברי ועד מקומי בכל אחד מהיישובים:שנבחרו 

 מרגליות:

 מרגליות  ז מרדזני הרצל 1 איתן אי מרגליות

 מרגליות  ז שמואלי אהרון 2 איתן אי מרגליות

 מרגליות  ז אהרן רחמים 3 איתן אי מרגליות

 מרגליות  ז משיח מנשה 4 איתן אי מרגליות

 מרגליות ז נפתלי מרדכי 5 איתן אי מרגליות

 

 כחל:

 כחל  ז קרמר נדב יצחק 1 כחל בתנופה כח כחל

 כחל  ז צווייג אריה 2 כחל בתנופה כח כחל

 כחל  ז שיאון דן 3 כחל בתנופה כח כחל

 כחל  ז בן נון שי 4 כחל בתנופה כח כחל

 כחל  ז לזרוס אמיר 5 כחל בתנופה כח כחל

 

 כורזים:

 כורזים  אלוש דוד 1 כורזים בתנופה כב כורזים

 כורזים דנה חיים ויקטור 2 כורזים בתנופה כב כורזים

 כורזים  ירושלמי סמדר 3 כורזים בתנופה כב כורזים

 כורזים  דקל שלמה 4 כורזים בתנופה כב כורזים

 כורזים  שרצר מרים 5 בתנופה כורזים כב כורזים
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 אמנון:

 אמנון  אלגלי בנימין 1 כולנו אמנון כא אמנון

 אמנון  שלג דוד 2 כולנו אמנון כא אמנון

 אמנון  בוכרע מאיר 3 כולנו אמנון כא אמנון

 אמנון  פלאות יוחנן עמוס 4 כולנו אמנון כא אמנון

 אמנון אמר דן 5 כולנו אמנון כא אמנון

 

 יובל:

 יובל אברהם ציון 1 כפר יובל שלנו י יובל

 יובל אליהו ניר 2 כפר יובל שלנו י יובל

 יובל אלישע ראובן יוחנן 3 כפר יובל שלנו י יובל

 יובל גבאי ישעיה 4 כפר יובל שלנו י יובל

 יובל  בן ארוש בועז 5 כפר יובל שלנו י יובל

 

 הקולות באזור:פרטי הקלפיות ומספרי , בחירות בקלפי

להלן פרוט , ( לצו1)ב()174באזורים המפורטים להלן נערכו בחירות למועצה בקלפי בהתאם להוראת סעיף 

 :התוצאות של בחירות אלה

 מטעם האזור שזכתה בו כל רשימה ושמות הנציגים: וועד המקומימספר הנציגים ב

 

 חברים: 5  - בית הלל

 קולות  256 – " ארשימת "

 קולות 89 – " שפרשימת "

 :אחד נציגב" זכתה שפ, רשימת "נציגים הארבעב" זכתה ארשימת "

 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 בית הלל  קורלנדר דרור 2 ממשיכים א בית הלל

 בית הלל  רוזנפלד משה 3 ממשיכים א בית הלל

 בית הלל  חוסה יוסף המרשלג 4 ממשיכים א בית הלל

 בית הלל שביט וייס קרן 5 ממשיכים א בית הלל

 בית הלל פרנס גיא 1 בית הלל שלנו שפ בית הלל
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 חברים: 5 -דישון 
 

  קולות  132  – " הצרשימת "

 קולות   112 – " ענרשימת "

 :יםנציגבשני " זכתה ענ, רשימת "נציגים שלושהב" זכתה הצרשימת "

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:
 

 דישון אלבו יצחק 1 דישוןמקדמים את  הצ דישון
 דישון טרפלר אליעזר 2 מקדמים את דישון הצ דישון
 דישון גואטה דוד 3 מקדמים את דישון הצ דישון

 דישון כהן ששון מיטל 1 עוצמה ענ דישון
 דישון לוי לימור 2 עוצמה ענ דישון

 
 

 חברים: 5 - כרכום
 

  קולות 238 –" ידרשימת "

 קולות  69 –" צרשימת "

 :אחד נציגב" זכתה צ, רשימת "נציגים הארבעב" זכתה ידרשימת "

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 כרכום ברקוביץ' מיכאל 1 יחד יד כרכום

 כרכום בריל חפץ ענת 2 יחד יד כרכום

 כרכום כהן יחזקאל שלמה 3 יחד יד כרכום

 כרכום פורטל חיים אבי 4 יחד יד כרכום

 כרכום אשל ציון 1 מחדשהיישוב בונים  - חדשכרכום  צ כרכום

 
 

 חברים: 5 - משמר הירדן
 

  קולות 207 –" מארשימת "

 קולות 187 –" מהרשימת "

 :יםנציגבשני " זכתה צ, רשימת "נציגים שלושהב" זכתה מארשימת "

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 משמר הירדן גליל טל 1 משמר אחת מא משמר הירדן
 משמר הירדן קבסה יפעת יוספינה 2 משמר אחת מא משמר הירדן
 משמר הירדן מולר מעתוק ענת 3 משמר אחת מא משמר הירדן
 משמר הירדן קולר יוסף 1 כרמלים משמר הירדן מה משמר הירדן
 משמר הירדן פוגל צביקה 2 כרמלים משמר הירדן מה משמר הירדן

 



 
 
 
 
 
 
 

 ------------------------------                        mazali@mvhr.org.il דוא"ל :   04-6817482 פקס: 04-6818004  :טל

 עדת בחירות ו                                                                                                            

 

 
 חברים: 5 - רמות נפתלי

 
  קולות 194 –" קברשימת "

 קולות 120 –" רנרשימת "

 :יםנציגבשני " זכתה רנ, רשימת "נציגים שלושהב" זכתה קברשימת "

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רמות נפתלי רון יוסף 1 קהילה ברמות קב רמות נפתלי
 רמות נפתלי סויסה רון 2 קהילה ברמות קב רמות נפתלי
 רמות נפתלי עזרא יערית 3 קהילה ברמות קב רמות נפתלי
 רמות נפתלי מזרחי אברהם 1 רכס נפתלי רנ רמות נפתלי
 רמות נפתלי נעמן בטינה 2 רכס נפתלי רנ רמות נפתלי

 
 

 חברים: 5 - שדה אליעזר
 

 קולות  128 –" גרשימת "

 קולות 354 –" שארשימת "

 :יםנציג הבארבע" זכתה שא, רשימת "דאח בנציג" זכתה גרשימת "

 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 שדה אליעזר יקמארי אורי אור 1 בוחרים בטוב ממשיכים בתנופה שא שדה אליעזר
 שדה אליעזר  נשיא זיוית 2 בוחרים בטוב ממשיכים בתנופה שא שדה אליעזר
 שדה אליעזר קמינקר אלון 3 בוחרים בטוב ממשיכים בתנופה שא שדה אליעזר

 שדה אליעזר רייס גלית 4 בוחרים בטוב ממשיכים בתנופה שא אליעזרשדה 
 שדה אליעזר יעקבי גורביץ גילה 1 יץגילה יעקבי גורב ג שדה אליעזר

 
 

 

 

 בברכה,

 מילה שפיר

 מבואות החרמוןמנהלת הבחירות למועצה אזורית 

 


