
 

  לוועדים המקומייםבדבר תוצאות הבחירות הודעה 

כא' שהתקיימו ביום  ת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות)להלן הצו( נמסר 1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  218בהתאם לסעיף 

 לוועדים המקומיים שבתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל: 2018אוקטובר  30תשע"ט, חשוון 

 

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

)כא' חשוון תשע"ט, הבחירות ביום הבחירות  תמנהל ההכריז 171 בקלפי ובהתאם להוראות סעיף וועד המקומיבאזורים המפורטים להלן לא נערכו בחירות ל

 כחברי ועד מקומי בכל אחד מהיישובים:על האישים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו ( 2018אוקטובר  30

 

 חברי ועד: 9אחוזת ברק, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 אב אחוזת ברק משה רפאל

 אב ברקאחוזת  הררי מאור

 אב אחוזת ברק לחיאני איתן

 אב אחוזת ברק יפתח אפרים

 אב אחוזת ברק ליאקס משה

 אב אחוזת ברק נגרין ליאור

 אב אחוזת ברק פרדר אנטמן איריס

 אב אחוזת ברק חיימוביץ רות

 אב אחוזת ברק ביילין מתן

 

 חברי ועד: 7, אלון הגליל

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו משפחהשם  שם פרטי

 אג אלון הגליל פיזם אהרון

 אג אלון הגליל סיני ניר

 אג אלון הגליל אופיר צביקה

 אג אלון הגליל לב לימור

 אג אלון הגליל חיון אביעזר 

 אג אלון הגליל שושן שרון 

 אג אלון הגליל גילה זיו

 

 חברי ועד: 7אלוני אבא, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 אב אלוני אבא דור גפר אורי

 אב אלוני אבא אברמוביץ מיכאל

 אב אלוני אבא שגיא אסף

 אב אלוני אבא רחמים אופיר 

 אב אלוני אבא גולן יונתן

 אב אלוני אבא קדרון דרור

 אב אלוני אבא שוחט אסי

 

 

 חברי ועד: 5בית לחם הגלילית, 

 שהוכרזו:להלן שמות המועמדים 

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 בל בית לחם הגלילית סוננברג נדב

 בל בית לחם הגלילית ביטון חיים

 בל בית לחם הגלילית סיגלר בן שרגא

 בל בית לחם הגלילית אהרוני מנשה

 בל בית לחם הגלילית כהן בן דוד דלית 

 

  



 

 חברי ועד: 5בית שערים, 

 שהוכרזו:להלן שמות המועמדים 

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 בש בית שערים שומן צור

 בש בית שערים ברסקה רודולפו

 בש בית שערים פרץ יובל

 בש בית שערים שביט טובה

 בש בית שערים ברורק אמנון 

 

 חברי ועד: 5גניגר, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 גש גניגר גולדנר גל

 גש גניגר צור ניצה

 גש גניגר גלבר עמית

 גש גניגר דוד אלדד

 גש גניגר ידוב אריאל

 

 חברי ועד: 5דברת, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 מד דברת בן סמיאן מיטקה אנה

 מד דברת כליפה אייל

 מד דברת פז דן פטר

 מד דברת שניטמן גיא

 מד דברת חגולי אביב

 

 חברי ועד: 5היוגב, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 הי היוגב רבין רבינוביץ דן

 הי היוגב דובדבני יעקב

 הי היוגב גל דב

 הי היוגב פרום אורית

 הי היוגב בר און ירון

 

 חברי ועד: 5הסוללים, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו משפחה שם שם פרטי

 סלמ הסוללים מילר אוהד

 סלמ הסוללים גרין דיאנה

 סלמ הסוללים שמואלי צביקה

 סלמ הסוללים לונהרט מינה

 סלמ הסוללים ארד רועי

 

 חברי ועד: 5חנתון, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

  חנתון טיסר ניר

  חנתון חלפון לימור

  חנתון רנד עפר

  חנתון סמט גיורא

  חנתון סרגל שגיא

 

  



 

 חברי ועד: 7יפעת, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

  יפעת שנפיק ורד

  יפעת שכנר אלעד

  יפעת דאודי ארז

  יפעת הנדלר קיטו

  יפעת שפריר עופר

  יפעת דגן עמיר

  יפעת השרוני עומר

 

 חברי ועד: 5כפר ברוך, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 בכ כפר ברוך בן דרור לימור

 בכ כפר ברוך אבוקרט יצחק

 בכ כפר ברוך כהן יהודה

 בכ כפר ברוך סבן נועה

 בכ כפר ברוך מלכין מנשה

 

 חברי ועד: 7כפר יהושע, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה פרטישם 

 חצ כפר יהושע הלוי נועה

 חצ כפר יהושע יריב רז

 חצ כפר יהושע כהן נטע

 חצ כפר יהושע הלוי אבינועם

 חצ כפר יהושע ליאור יניב

 חצ כפר יהושע שמרת דני

 חצ כפר יהושע אודם יאיר

 

 חברי ועד: 7מנשיה זבדה, 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו משפחה שם שם פרטי

 תג מנשיה זבדה סעאידה מוחמד

 תג מנשיה זבדה עבאדה מוחמד

 תג מנשיה זבדה סעאידה מורשד

 תג מנשיה זבדה סולימאני מוחמד

 תג מנשיה זבדה סעאידה היתם

 תג מנשיה זבדה סעאידה ממדוח

 תג מנשיה זבדה סעאידה סעד

 

 חברי ועד: 7, נהלל

 שהוכרזו:להלן שמות המועמדים 

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 נש נהלל דניאלי מרדכי

 נש נהלל שטראוס חדוה

 נש נהלל גרבר ינון

 נש נהלל הדר יובל

 נש נהלל אבירן עייק תם

 נש נהלל לב ינון

 נש נהלל לוין ורד

 

 

 

 

 



 

 

 נציגות: -חברים  5, עדי

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 קל עדי קריספיל אור יעקב

 קל עדי בן לולו דנה

 קל עדי לירון אליעד

 קל עדי שני יפעת

 קל עדי לוטטי תומר

 

 חברי ועד: 7, שדה יעקב

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 שי שדה יעקב אוחיון שרון

 שי שדה יעקב לקס ישראל

 שי שדה יעקב אוחיון ירון

 שי שדה יעקב ילון אבי

 שי שדה יעקב נבון נועם

 שי שדה יעקב בורשטיין רחל עזיזה

 שי שדה יעקב כהן אלמוג

 

 חברי ועד: 7, שריד

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 של שריד סלוצקי שי

 של שריד וולפר חיה

 של שריד ריגלר יוסף

 של שריד זבולון דורון

 של שריד קליין רעיה

 של שריד שטיינברג יורם

 של שריד בן יוסף עמיקם 

 

 

 

 :מינוי חברי ועד מקומי

 : עד מקומיוהוגשה כל רשימת מועמדים לו לאבישובים המפורטים להלן 

 בית זייד

 

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:, בחירות בקלפי

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

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

  
  

 :חברים 5, בלפוריה

 108 – בל, 234 – יח

 :נציגים שניזכתה ב, רשימת "בל" נציגים שלושהזכתה ברשימת "יח" 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 יח בלפוריה שושני זרבל יעל 

 יח בלפוריה יחזקאלי נס נוה

 יח בלפוריה רחמים תומר

 בל בלפוריה ליבוביץ מילי

 בל בלפוריה שוורצמן רמי 

 
 

  



 

 :חברים 5, כפר גדעון

  70- תנ, 35 – חי, 37 – גד

 בנציג אחד, רשימת חי זכתה בנציג אחד, רשימת תנ זכתה בשלושה נציגים:זכתה רשימת גד 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 גד כפר גדעון קוטר יאיר

 חי כפר גדעון שטיגליץ אליעזר זאב

 תנ כפר גדעון הייזלר חיים

 תנ כפר גדעון אלפסי אושרי

 תנ כפר גדעון רוזנבלום אבי

 

 

 :חברים 5, מרחביה מושב

  290 - מק, 109 – חי

 רשימת מק זכתה בארבעה נציגים, רשימת חי זכתה בנציג אחד:

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 מק מרחביה מושב שוורץ יניב

 מק מושבמרחביה  אלגבי דור

 מק מרחביה מושב ופסי עודד

 מק מרחביה מושב ברק אורית

 חי מרחביה מושב דואייב אבי 

 
 
 

 :חברים 7, מרחביה קיבוץ

  244 - מל, 359 – יב

 :נציגים שלושהזכתה ב מלרשימת , בארבעה נציגיםזכתה  יברשימת 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 יב מרחביה קיבוץ סילברמן דליה 

 יב מרחביה קיבוץ יהב אסייג שי שלום

 יב מרחביה קיבוץ בורוכוביץ צביקה

 יב מרחביה קיבוץ אונה דגנית

 מל מרחביה קיבוץ להב משה

 מל מרחביה קיבוץ ראובן גילה

 מל מרחביה קיבוץ ציפורי ליןא

 
 
 :חברים 5, עד חמירהאווס

  56 - י, 44 – אס

 :נציגים שלושהזכתה ב ירשימת , בשני נציגיםזכתה אס רשימת 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 אס סוואעד חמירה סוואעד סקר

 אס סוואעד חמירה סוואעד סופיאן

 י סוואעד חמירה סוואעד מחמוד

 י סוואעד חמירה סוואעד עבדאללה

 י סוואעד חמירה סוואעד אמין

 
 

  



 

 

 :חברים 7, עין דור

 354 - קה, 130 – יחד

 :נציגים חמישהזכתה ב קהרשימת , בשני נציגיםזכתה יחד רשימת 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 יחד עין דור שניידר רונן

 יחד עין דור ווין תימור

 קה עין דור מאור אמיר

 קה עין דור אורן נדב

 קה עין דור מענית דורה

 קה עין דור ארז דורון

 קה עין דור דורי רוית

 
 
  

 :חברים 7, תל עדשים

  199 - מש, 387  - תע

 :זכתה בשני נציגים מש, רשימת נציגים חמישהבזכתה תע רשימת 

 להלן שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים:

 רשימה מענו שם משפחה שם פרטי

 תע תל עדשים ניר טל

 תע תל עדשים קוזוקרו לימור

 תע תל עדשים סרוסי רונן

 תע תל עדשים לוי שרי

 תע תל עדשים גרנוב עומר

 מש תל עדשים שרון דן

 מש תל עדשים שרוני זוהרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 לאה מרקו

 מנהלת הבחירות למועצה אזורית עמק יזרעאל

 

 

 

 

 

 (2018נובמבר  06' חשוון תשע"ט )חתאריך: כ

 


