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 הגלבועמנהלת הבחירות למועצה אזורית 

 הודעה

 בדבר תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה

 

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

 :30/10/2018שהתקיימו ביום המועצה האזורית ולראשות המועצה  תוצאות הבחירות למועצת

 

 :תוצאות הבחירות למועצה –חלק א 

 

 

1

. 

 הכרזה על בחירת חברי מועצה ללא הצבעה בקלפי

ה מנהלת הכריזלצו  169ות סעיף באזורים המפורטים להלן לא נערכו בחירות למועצה בקלפי ובהתאם להורא 

, הסיבה שנבחרו לחברי המועצה כעל האישיםעל האישים המפורטים להלן  30/10/2018-ב הבחירות ביום הבחירות 

 .להכרזה: הוגשה רשימה אחת בלבד ומספר המועמדים בה עולה על מספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור

 

שמות המועמדים  שם האזור

 שאושרו 

שמות המועמדים 

 שהוכרזו כנבחרים 

 דהן עמיאל -1 אומן

 סליק יהונתן -2

 פרץ לירון -3

 דהן עמיאל -1

 

 אלהרר רמי -1 ברק

 ויזמן מיכאל -2

 משאש שלומית -3

 אלהרר רמי -1

 זועבי הישאם -1 טייבה

 פודי ריאד -2

 זועבי סאלח -3

 זועבי הישאם-1

 זועבי חסן -1 טמרה)יזרעאל(

 זועבי כארם -2

 זועבי ודאח -3

 זועבי חסן -1

 רותם לירון -1 כפר יחזקאל

 גפני נועה -2

 רותם לירון -1
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 גל רונית -3

 פרדו עדנה-1 מגן שאול

 יצחק יהודה-2

 דניאל דני-3

 פרדו עדנה-1

 יוסף יהודה-1 מיטב

 אברהם ציון-2

 שלמה אלישע -3

 יוסף יהודה-1

 אזולאי מירב-1 נורית

רוטנברג -כרמל-2

 לילי

 רוזנבלט מדי מזל-3 

 אזולאי מירב-1

 צפדיה יצחק-1 עין חרוד איחוד

 סהר ציפי-2

 דגן חנה-3

 צפדיה יצחק-1

 ארי רמון -בן-1 מאוחדעין חרוד 

 ארי זיו-בן-2

 עוז גיל-3 

 ארי רמון-בן-1

 ניר אילן-1 רם און 

 וקנין רועי-2

  ממן נדב-3 

 ניר אילן-1

 רודברג אלון-1 רמת צבי

 דוד אלון-2 

 פרידמן שניר-3

 רודברג אלון-1

 שפרן שוקי-1 תל יוסף

  שפרן דורית-2 

 רוסו אבי-3

  שפרן שוקי-1
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 בחירות בקלפי

( לתקנון 1)ב() 145( לצו / סע' 1)ב()174באזורים המפורטים להלן נערכו בחירות למועצה בקלפי בהתאם להוראת סעיף  

 להלן פרוט התוצאות של בחירות אלה: ביו"ש.

 המועמדים והתוצאות בכל אחד מהאזורים: (1) 
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 :כלהלןלמועצה  באזור אושרו המועמדים  א  

 לא דוד.ומ - 1 ,במ -מרשימת צעירי אביטל  באביטל

 בונפיל ישי דוד. - 1 ,כן –מרשימת אדירים דודי בונפיל  באדירים

 תמיר שחר. - 1 ,לב –מרשימת למען בית השיטה  בבית השיטה

 פרץ יעקב. -1 ,יפ –מרשימת אמינות  בגדיש

 עידן דוד. -1 ,עד -עידן דודמרשימת  בגדעונה

 ן נרגב

  מלכא ניסים. -1 ,כן –מרשימת כן 

  כהן שגיא -1, קח –מרשימת קהילה חזקה 

 ארמונד עמוס. -1 ,עו –מרשימת דבורה שלנו  בדבורה

 ביטון יהב. -1 ,חש -מרשימת חבר שלנו בחבר

 גולן ערן  -1 ,ל -מרשימת למען מודת משגשגת במולדת

 במוקייבלה

  זיאדאת השאם. -1 ,הש –מרשימת השאם 

 זיאדאת סמיח. - 1 ,וח -מרשימת אלואחדה 

  עיד סלים -1 ,ע –מרשימת אלחיר 

 אוחנונה סלמון. -1 ,שמ –מרשימת רוטציה  במלאה

 בנאעורה

 יחאלד חאלד- 1 ,א -מרשימת נאעורה אחד. 

 זועבי מחמוד. -1 ,אה -מרשימת אלווחדה 

 אזולאי יעקב. -1 ,ל–מרשימת לב  בניר יפה

 דוד ירון. -1 ,לפ -מרשימת למען פרזון בפרזון

 עומרי טלאל. -1 ,אב -מרשימת אלבלד טלאל בצנדלה
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 :המקומיאושרו המועמדים לוועד בישובים בהם התקיימו בחירות, ב.   

  בברק

 מועמדים. 3רש,  –הצעירים 

 ..בן שמחון רון אברהם.1

 .ויצמן שגב.2 

 .אללוף שגית.3 

 מועמדים. 2  ,בת –מהרשימה ברק בתנופה 

 .פרץ יצחק.1

 אריה..בנאסולי 2

  נר ןבג

 מועמדים. 5 ,יד-מהרשימה יחד

 .חיון רוני.1

 אבי. .נחמיאס2 

 .כהן חובב.3

 .מועלם ירון..4

 .סמה יצחק.5

     מועמדים. 4 ,קח –מהרשימה קהילה חזקה 

 .שלו רז.1

 .סבג יצחק צחי אל.2

 .אוחנונה ורד.3

 .שורקי שקד גלעד.4

  בחבר

 מועמדים. 3לח,  –מהרשימה למען חבר 

 עוזי עוזר..שחף 1

 .לוי לובלין מיכל.2

 .פרג אושרי פרוספר.3

 מועמדים. 2 ,ח–מהרשימה חץ 

 .בן שמחון ניר יחיאל.1

 .אלכסנדר יהודה.2

 עאל(ר)יז בטמרה

 מועמדים. 8 ,ט –מהרשימה טמרה בלדי 

 .זועבי מוחמד.1

 .זועבי מוניר.2
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 .חליפה זיד.3

 .זועבי האשם.4

 .זועבי מוחמד.5

 .זועבי ראמי.6

 .זועבי יאסין.7

 .מפקחת על הבחירות תכריז.8

 .1מועמד  ,א –מהרשימה אלוחדה 

 .זועבי יוסף.1

 במוקייבלה

 .1מועמד  ,סר –מהרשימה אלמושתרכה 

 .דאוד סלים.1

 .1מועמד  ,ט –מהרשימה אלרבאט 

 .מסאד פורסאן.1

 .1מועמד  ,נ –מהרשימה אלנהדה 

 .אבו עומר עלי.1

 .1מועמד  ,מר –מהרשימה אלמוסתקלין 

 .בטאח איסלאם.1

 .1מועמד  ,עד –מהרשימה אלעיד 

 ראמנה עלי..ג'1

 .1פד מועמד  –מהרשימה פדל 

 .אבו גאלי פדל.1

 .1מועמד  ,ד –מהרשימה אלתחאלף 

 .חאמד עאמר.1

 .1מועמד  ,אק –מהרשימה אלחק 

 .זיאדאת עלי.1

 .1מועמד  ,הד –מהרשימה אלהודא 

 .חמאד בדיע.1

 בנאעורה

 מועמדים. 3 ,אה –אלווחדה הרשימה מ

 .זועבי סעיד.1

 .זועבי נאשד.2

 .חואלד מאגד.3

 מועמדים. 3 ,נ –מהרשימה נאעורה מאוחדת 
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 .זועבי עלא.1

 .חאלדי אימן.2

 .זועבי אכרם.3

 מועמדים. 3 ,ע –מהרשימה אבנאא אלבלד 

 .זועבי מואפק.1

 .זועבי עבד אלסלאם.2

 .זועבי וליד.3

 צנדלה

 מועמדים. 2 ,א –אלחודה מהרשימה 

 .עומרי אמיר.1

 .עומרי אדיב.2

 מועמדים. 2מ,  –מהרשימה פיתוח 

 .עומרי מוחמד.1

 .עומרי אבד אלמועז.2

 .1מועמד  ,ה –מהרשימה הילאל 

 .עומרי הילאל.1

 .1מועמד  ,ע –מהרשימה אלוופאק 

 .עומרי מחמוד.1

 .1מועמד  ,עם –מהרשימה אלמסתקבל 

 .עומרי סאמח.1

 .1מועמד  ,ר –מהרשימה מען 

 .עומרי ראיף.1

 .1מועמד  ,ש –מהרשימה אלשועלה 

 .עומרי זוהיר.1

  בגדעונה

 מועמדים. 3אח,  –מהרשימה אפשר אחרת 

 .כהן ליטל אסתר.1

 .לוי כפיר.2

 .מלכה הלל.3

 מועמדים. 2 ,ש –אחווה בראשות משה אבודרהם מהרשימה 

 .אבודרהם משה.1

 .אוחנה דוד.2
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 בחירות לרשות המועצה                                             

 תוצאות הבחירות באזורים: .2

מספר הבוחרים  קלפי באזור

 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 

מהקלפי )מס' הבוחרים 

 שהצביעו(

סה"כ קולות 

 פסולים

סה"כ 

קולות 

 כשרים

סה"כ 

קולות 

 כשרים

 מוטי כהן

סה"כ 

קולות 

 כשרים

 עובד נור

 121 182 303 15 318 402 אביטל

 146 57 203 4 207 235 אדירים

 100 69 169 4 173 344 אומן

 331 27 358 2 360 360 בית אלפא

 274 68 342 5 347 582 בית השיטה

בית השיטה 

2 

542 342 8 334 55 279 

 130 111 241 1 242 310 ברק

 286 45 331 0 331 569 גבע 

 98 117 215 14 229 282 גדיש

 122 123 245 4 249 293 גדעונה

 135 352 487 8 495 683  1גן נר 

 279 287 566 7 573 790 2גן נר 

 186 277 463 8 471 673 3גן נר  

 109 60 169 4 173 238 דבורה

 136 124 260 2 262 348 חבר

 338 23 361 1 362 618 בה -חפצי
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 263 231 494 11 505 654  1טייבה 

 250 202 452 6 458 584 2טייבה 

 98 263 361 16 377 538  1טמרה 

 114 236 350 14 364 509  2טמרה 

 288 16 304 1 305 613 יזרעאל

     נרשם במיטב הרישום  יעל

 385 105 490 9 499 716 כפר יחזקאל

 63 219 282 0 282 440 מגן שאול

 233 24 257 6 263 373 1מולדת 

 163 22 285 4 289 446 2מולדת 

 267 322 589 21 610 687  1מוקייבלה

 230 274 504 24 528 588 2מוקייבלה 

 154 393 547 24 571 669 3מוקייבלה

 209 354 563 17 580 689 4מוקייבלה

 66 271 337 1 338 387 מיטב

 142 105 247 1 248 282 מלאה

 208 404 612 16 628 749 1נאעורה 

 147 402 549 14 563 710 2נאעורה 

 39 29 68 1 69 88 נורית

 158 139 297 8 305 409 ניר יפה
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עין חרוד 

 איחוד

577 370 4 366 9 357 

עין חרוד 

 מאוחד

709 415 1 414 73 341 

 69 153 222 6 228 298 פרזון

 102 264 366 38 404 632 1צנדלה 

 89 281 370 39 409 619 2צנדלה 

 401 65 466 3 469 661 און -רם 

 287 46 333 1 334 454 רמת צבי

 254 10 264 0 264 384 תל יוסף

 

מעטפות 

 כפולות

 413 6 407 156 251 

 

 

 

 

 תוצאות הבחירות בכלל תחום המועצה האזורית .3

 

 22041 :מספר הבוחרים הכולל במועצה האזורית (1) 

   

 15809 :המספר הכולל של המעטפות שהוצאו מהקלפיות )מס' הבוחרים שהצביעו( (2) 

   

  : תוצאות הבחירות לראשות המועצה –חלק ג

 אושרו הצעות המועמדים כלהלן : .1

     

 מען  שם משפחה שם פרטי  

 גן נר  כהן מוטי 

 גן נר  נור עובד 
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 15843: המספר הכולל של הקולות הכשרים  (3) 

   

 373: של הקולות הפסולים המספר הכולל (4) 

   

 

 

 התפלגות הקולות הכשרים בתחום המועצה האזורית: (5)

 אחוז הקולות הכשרים  מספר הקולות הכשרים שם המועמד  

 )מתוך כלל הקולות הכשרים(

 

  44.47% 7045 מוטי כהן  

  55.53% 8798 עובד נור  

      

 

 : המועמד הנבחר – דחלק 

 

 

 הבחירות לראשות המועצה כמפורט לעיל, הנני מודיע כי המועמד שנבחר לראש המועצה הוא:לאור תוצאות   

 

 .גן נר ,עובד נור  

 6.11.2018תאריך    

 הגלבוע מנהלת בחירות                                                                                         

 שלאל שוש                                                                                         

 

 

 

 

 


