
מנהל	הבחירות	למועצה	האזורית	עמק	יזרעאל	
הודעה

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

שהתקיימו	ביום	24.12.2013	לוועדים	מקומיים	בישובים	שבתחום	המועצה	האזורית	עמק	יזרעאל.
הכרזה	על	בחירת	חברי	ועד	מקומי	ללא	הצבעה	בקלפי א.	

בישובים	המפורטים	להלן	לא	נערכו	בחירות	לועד	המקומי	בקלפי	ובהתאם	להוראות	סעיף	171		 	
לצו	הכריז	מנהל	הבחירות	ביום	הבחירות	על	האישים	המפורטים	להלן	כעל	האישים	שנבחרו	כחברי	ועד	מקומי	בכל	אחד	מהישובים	:

מינוי	חברי	ועד	מקומי ב.	
בישובים	המפורטים	להלן	מספר	המועמדים	שאושרו	בבחירות	לועד	המקומי	היה	פחות	מחמישה	ולכן	שר	הפנים,	 	.1

בתוקף	סמכותו	לפי	סעיף	172	)ב(	לצו,	ישלים	את	מספר	חברי	הועד	לחמישה	והודעה	על	כך	תצא	בהמשך	:
		סואעד	חמיירה	 																						שם	הישוב	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
	 	 	

בישובים	המפורטים	להלן	נערכו	בחירות	בקלפי	לועד	מקומי	בהתאם	להוראות	סעיף	174)ב()2(	לצו.		להלן	פרוט	התוצאות	של	בחירות	אלה	: ג.	
המועמדים	והתוצאות	בכל	אחד	מהישובים	: 	

	
בישוב	אחוזת	ברק	אושרו	רשימות	המועמדים	כלהלן	: 	)1( 	

פרטי	הקלפיות	ומספרי	הקולות	בישוב

מספר חברי הועד מטעם הישוב אחוזת ברק שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים :
רשימת __אב_________ זכתה ב ______4_____ חברי ועד כדלקמן : א. 

שם פרטי שם משפחה   
רונית צונץ           

רפי משה    
יצחק עזרא    
מוטי פלג    

רשימת _____יד______ זכתה ב ___3________ חברי ועד כדלקמן : ב. 
שם פרטי שם משפחה   

מייק כהן    
ליאת   דולב  
יעקב איציק    
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פרטי	הקלפיות	ומספרי	הקולות	בישוב	: 	)2(

)2(בישוב	בית	שערים	אושרו	רשימות	המועמדים	כלהלן	: 	

מספר חברי הועד מטעם הישוב _בית שערים__________ שזכתה בו כל רשימה 
ושמות נבחרים :

רשימת _____בש______ זכתה ב ___4________ חברי ועד כדלקמן : א. 
שם פרטי  שם משפחה   

ניצן כהן    
שלומי ורדי    
אורלי שיר    
אלון  קוטב    

רשימת ___כץ________ זכתה ב ____1_______ חברי ועד כדלקמן : ב. 
שם פרטי  שם משפחה   

אברהם משה  כץ    

)4(בישוב	בלפוריה	אושרו	רשימות	המועמדים	כלהלן	: 	

מספר חברי הועד מטעם הישוב _בלפוריה__________ שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים :

רשימת _____בל______ זכתה ב _____1______ חברי ועד כדלקמן : א. 
   

שם פרטי   שם משפחה 
מילי שמואל   ליבוביץ 

רשימת __ק_________ זכתה ב ____4_______ חברי ועד כדלקמן : ב. 
שם פרטי  שם משפחה   

אמציה  גילת    
נעם  יחזקאלי    

אסנת  שלמה    
רמי  שוורצמן    

פרטי	הקלפיות	ומספרי	הקולות	בישוב	: 	)2(

מספר חברי הועד מטעם הישוב ____חנתון_______ שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים :  )3(
 

רשימת ______אח_____ זכתה ב ___2________ חברי ועד כדלקמן : א.   
  

שם פרטי שם משפחה   
יונתן רוזנטל    
שגיא רום    

רשימת ___נח________ זכתה ב ____2_______ חברי ועד כדלקמן : ב.   
  

שם פרטי שם משפחה   
נח איזמן    

אורן יוסף    
  

רשימת ___ש________ זכתה ב ___1_______ חברי ועד כדלקמן : ג.   
  

שם פרטי שם משפחה   
רומן וטין    

)4(בישוב	חנתון	אושרו	רשימות	המועמדים	כלהלן	: 	

פרטי	הקלפיות	ומספרי	הקולות	בישוב	:

מספר חברי הועד מטעם הישוב __כפר גדעון________ שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים :

רשימת ________אח___ זכתה ב ____1_______ חברי ועד כדלקמן : א. 
 

שם פרטי  שם משפחה   
רמי  יחיא    

   
רשימת ____כג_______ זכתה ב __3_________ חברי ועד כדלקמן : ב. 

 
שם פרטי  שם משפחה   

חיים  הייזלר    
אליעזר  גבירץ    

יורם  ביתן    
ג. רשימת __שא______         זכתה ב  1_____   חברי ועד כדלקמן:

שם פרטי שם משפחה     
אליעזר זאב שטיגליץ               

 

בישוב	כפר	גדעון	אושרו	רשימות	המועמדים	כלהלן	: 	

פרטי	הקלפיות	ומספרי	הקולות	בישוב	:

בישוב	מרחביה	מושב	אושרו	רשימות	המועמדים	כלהלן	: 	

מספר חברי הועד מטעם הישוב  ___מרחביה מושב________ שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים :   
רשימת ____מב_______ זכתה ב ___3________ חברי ועד כדלקמן : א.    

שם פרטי  שם משפחה    
שלומית                   קוטר  

תמיר  אשבל     
דניאל  קניגשטדלטר    

רשימת __ש_________ זכתה ב _____4______ חברי ועד כדלקמן : ב.    
     שם משפחה     שם פרטי

          אלטיט        ליאור
           ופסי         עודד

                                             ברק       אורית
           אלגבי     צור

  

פרטי	הקלפיות	ומספרי	הקולות	בישוב	: 	)2(

)2(בישוב	אלוני	אבא	אושרו	רשימות	המועמדים	כלהלן	: 	

מספר חברי הועד מטעם הישוב _אלוני אבא__________ שזכתה בו כל רשימה 
ושמות נבחרים :

רשימת _____א______ זכתה ב ___1________ חברי ועד כדלקמן : א. 
שם פרטי  שם משפחה   

מיכאל  אברמוביץ   
רשימת ___מ________ זכתה ב ____4_______ חברי ועד כדלקמן : ב. 

שם פרטי  שם משפחה   
גיא  הירש    

אורן  נוף    
אסי  שגיא    
ירון  טרייבנד    

נעמי

נעמה

5.סלימאני מרעי
6.סעאידה אחמד

7. עבדאלחלים אחמד

תמר


