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 مديرية االنتخابات للمجلس االقليمي الجلبوع

 بيان

 حول نتائج االنتخابات لعضوية ورئاسة المجلس

 

، نعرض لكم في هذا البيان نتائج االنتخابات  لرئاسة وعضوية المجلس 1958من قرار المجالس المحلية )المجالس االقليمية( لعام  218وفق البند 

 :30.10.2018االقليمي التي أقيمت بتاريخ 

 

 

 نتائج عضوية المجلس -القسم األول

 

 

1

. 

 اعالن عن اختيار اعضاء بدون انتخابات في الصندوق:

 

من قرار اعالن مديرية االنتخابات في يوم  169في البلدات المعروضة أدناه، لم تجر انتخابات لعضوية المجلس، ووفق تعليمات البند  

، فإن هذه هي القوائم والشخصيات التي ستمثل البلدات في عضوية المجلس، وذلك بسبب ترشح قائمة 30.10.2018االنتخابات الذي كان يوم 

 واحدة في كل بلدة من هذه البلدات، وعدد المرشحين فيها يفوق عدد الممثلين الذي يجب أن يكون لهذه البلدة:

 

اسماء المرشحين  اسم البلدة

  الموافق عليها

الذين اسماء المرشحين 

أعلن بأنهم اعضاء في 

 المجلس

 دهان عميئيل -1 أومان

 سليك يونتان -2

 بيريتس ليرون -3

 

 دهان عميئيل -1

 

 

 الهرار رامي -1 براك

وايتزمان  -2

 ميخائيل

 مشاش شلوميت -3

 

 الهرار رامي -1

 زعبي هشام-1 زعبي هشام -1 الطيبة
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 فودي رياض -2

 زعبي صالح -3

 زعبي حسن -1 طمرة

 زعبي كارم -2

 زعبي وضاح -3

 

 زعبي حسن -1

 روتيم ليرون -1 كفار يحزكيل

 غفني نوعا -2

 غال رونيت -3

 

 روتيم ليرون -1

 

 باردو عدنا -1 مغين شاؤول

 يتسحاك يهودا -2

 دنيئيل داني -3

 

 باردو عدنا-1

 يوسف يهودا -1 ميطاف

 ابراهام تسيون -2

 شلومو اليشاع -3

 

 

 يوسف يهودا-1

 أزوالي ميراف -1 نوريت

كرمل روتنبرغ  -2

 ليلي

روزنبلوط ميدي  -3

 مزال

 

 أزوالي ميراف -1

 ديا يتسحاكفتس -1 عين حارود إيحود

 ساهار تسيبي -2

 دغان  -3

 

 تسفديا يتسحاك-1
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 بن آري رمون -1 عين حارود مأوحاد

 بن آري زيف -2

  عوز غيل -3

 

 بن آري رمون -1

 نير إيالن -1  رام أون

 فكنين روعي -2

 ممان نداف -3

  

 نير إيالن-1

 رودبرغ ألون -1 رمات تسفي

 دافيد ألون -2

 فريدمان سنير -3

 رودبرغ ألون -1

 شفران شوكي -1 تل يوسف

 شفران دوريت -2

 روسو آفي -3

  شفران شوكي -1

 
 

 

 

 

 

 

 انتخابات في الصندوق -2

 ( ، إليكم النتائج:1)ب() 145أ ألمر بند  174في البلدات التالية، تم اجراء انتخابات للعضوية وفق تعليمات البند 

  

 المرشحون والنتائج في كل بلدة من البلدات (1) 
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 ُصّدق على انتخاب المرشحين، على النحو التالي: البلدات التي -أ

 

 موال دافيد -من قائمة شباب أفيطال، بالموقع األول :أفيطال

 بونيفيل يشاي دافيد. -1من قائمة أديريم دودي بونفيل ، أديريم: 

 تمير شاحر. -1 -من قائمة ألجل بيت هشيطاه بيت هشيطاه:

 بيرتس يعقولب. -1من قائمة األمانة،  غديش:

 غدعونا:

 ملكا نيسيم، ومن قائمة مجتمع قوي )كوح(، كوهين ساغي. -1من قائمة "كين"،  غان نير:

 أرموند عاموس. -1من قائمة دفورا لنا،  دفورا:

 غوالن عران. -1من قائمة ألجل موليدت مزدهرة،  موليدت:

 هشام زيادات. 1من قائمة هشام )ه ش(،  المقيبلة:

 ح زيادات.من قائمة الوحدة )و ح(، سمي

 عيد سليم. -1من قائمة الخير )ع(، 

 أوحنونا سلمون. -1من قائمة التناوب،  ملئاه:

 خالد خالدي. – 1من قائمة الناعورة موحدة )أ(،  الناعورة:

 زعبي محمود. -1من قائمة الوحدة )أ ه(، 

 أزوالي يعقوب. -1من قائمة قلب،  نير يفيه:

 دافيد يرون. -1، من قائمة ألجل بارزونبارزون: 

 عمري طالل. -1من قائمة البلد طالل )أ ب(،  صندلة:

 عيدان دافيد. -1من قائمة عيدان دافيد ) ع د(،  جدعونا:
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 ب. البلدات التي أقيمت فيها انتخابات للجنة المحلية وتم التصديق على المرشحين للجنة المحلية، كما يلي:  

 في براك

 مرشحين. 3)ر ش(،  -الشباب

 سمحون رون أبراهام.بن  -1

 فايتمان سيغيف. -2

 أاللوف سغيت. -3

 من قائمة انطالق براك )ب ت(، مرشحان.

 بيرتس يتحساك. -1

 بناسولي أرييه. -2

 في غان نير

 مرشحين. 5من قائمة ياحد، 

 حيون روني. -1

 نحمياس آفي. -2

 كوهين حوفيف. -3

 موعلم يرون. -4

 سما يتسحاك. -5

 

 مرشحين: 4من قائمة مجتمع قوي )ك ح(، 

 شيلو راز. -1

 سباغ يتسحاك تساحي إل. -2

 أوحنانا فيريد. -3

     شوركي شكيد غلعاد. -4

  في حفير

 مرشحين: 3من قائمة ألجل حفير، 

 شاحاف عوزي عوزير. -1

 ليفي لوفلين ميخال. -2

 براغ أوشري بروسفور. -3

 من قائمة حيتس )ح(، مرشحان:

 بن سمحون نير يحيئيل. -1

 ألكسندر يهودا. -2
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 في طمرة

 مرشحين: 8من قائمة طمرة بلدي )ط(، 

 زعبي محمود. -1

 زعبي منير. -2

 خليفة زيد. -3

 زعبي هاشم. -4

 زعبي محمد. -5

 زعبي رامي -6

 زعبي ياسين -7

 مفتشة االنتخابات تقرر. -8

 أ، مرشح واحد. –من قائمة الوحدة 

 زعبي يوسف. -1

 

 في المقيبلة

 من القائمة المشتركة ) س ر(، مرشح واحد.

 داوود سليم. -1

 من قائمة الرباط )ط(، مرشح واحد.

 موسى فرسان. – 1

 من قائمة النهضة )ن(، مرشح واحد.

 أبو عمرو علي. - 1

 .من قائمة المستقلين )م ر(، مرشح واحد 

 بطاح اسالم. -1

 من قائمة العيد )ع د(، مرشح واحد.

 جرامنة علي. -1

 من قائمة فضل )ف د(، مرشح واحد.

 أبو غالي فضل. -1

 د، مرشح واحد . -من قائمة التحالف

 حامد عامر. -1
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 الحق )أ ق(، مرشح واحد.من قائمة 

 زيادات علي. -1

 من قائمة الهدى )ه د(، مرشح واحد.

 حماد بديع. -1

 

 في الناعورة

 مرشحين. 3من قائمة الوحدة )أ ه(، 

 زعبي سعيد. -1

 زعبي ناشد. -2

 خوالد ماجد. -3

 مرشحين. 3من قائمة الناعورة موحدة )ن(، 

 زعبي عالء. -1

 خالدي أيمن. -2

 زعبي اكرم. -3

 مرشحين. 3)ع(، من قائمة أبناء البلد 

 زعبي موفق. -1

 زعبي عبد السالم. -2

 زعبي وليد. -3

 صندلة

 من قائمة الوحدة )أ(، مرشحان.

 عمري أمير. -1

 عمري أديب. -2

 من قائمة التطوير )م(، مرشحان.

 عمري محمد. -1

 عمري عبد المعز. -2

 من قائمة هالل )ه(، مرشح واحد.

 عمري هالل. -1

 من قائمة الوفاق )ع(، مرشح واحد.
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 عمي محمد. -1

 قائمة المستقبل )ع م ( مرشح واحد.من 

 عمري سامح. – 1

 من قائمة معًا )ر(، مرشح واحد.

 عمري رائف. -1

 من قائمة الشعلة )ش(، مرشح واحد.

 عمري زهير. -1

 

 في غدعونا

 مرشحين. 3من قائمة باإلمكان شيء آخر )أ ح(، 

 كوهين ليتال استر. -1

 ليفي كفير. -2

 ملكا هيالل. -3

 أفودرهام )ش(، مرشحان.من قائمة األخوة برئاسة موشيه 

 أفودرهام موشيه. -1

 أوحنا دافيد. -2

 

 

 االنتخابات لرئاسة المجلس

 . نتائج االنتخابات في البلدات:2
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البلد 

 والصندوق

عدد أصحاب حق 

 االقتراع المسجل 

عدد الذين شاركوا 

 في التصويت 

عدد األصوات 

 الملغاة

عدد األصوات 

 الصالحة

عدد األصوات 

 الصالحة لموتي

 كوهين

عدد األصوات 

 الصالحة لعوفيد نور

 121 182 303 15 318 402 أفيطال

 146 57 203 4 207 235 أديريم

 100 69 169 4 173 344 أومان

 331 27 358 2 360 360 بيت ألفا

 274 68 342 5 347 582 بيت هشيطاه

بيت هشيطاه 

2 

542 342 8 334 55 279 

 130 111 241 1 242 310 براك

 286 45 331 0 331 569 غيفاع

 98 117 215 14 229 282 غديش

 122 123 245 4 249 293 غدعونا

 135 352 487 8 495 683  1غان نير 

 279 287 566 7 573 790 2غان نير 

 186 277 463 8 471 673 3غان نير 

 109 60 169 4 173 238 دفورا

 136 124 260 2 262 348 حفير

 338 23 361 1 362 618  حفتسيفا

 263 231 494 11 505 654  1الطيبة 

 250 202 452 6 458 584 2الطيبة 
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 98 263 361 16 377 538  1طمرة 

 114 236 350 14 364 509  2طمرة 

 288 16 304 1 305 613 يزراعيل

     سجل في ميطاف التسجيل يعيل

 385 105 490 9 499 716 كفار يحزكيل

 63 219 282 0 282 440 مغين شائول

 233 24 257 6 263 373 1موليدت 

 163 22 285 4 289 446 2موليدت

 267 322 589 21 610 687 1المقيبلة 

 230 274 504 24 528 588 2المقيبلة 

 154 393 547 24 571 669 3المقيبلة 

 209 354 563 17 580 689 4المقيبلة 

 66 271 337 1 338 387 ميطاف

 142 105 247 1 248 282 ملئاه

 208 404 612 16 628 749 1 الناعورة

 147 402 549 14 563 710 2 الناعورة

 39 29 68 1 69 88 نوريت

 158 139 297 8 305 409 نير يفيه

عين حارود 

 إيحود

577 370 4 366 9 357 

عين حارود 

 ميئوحاد

709 415 1 414 73 341 
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 69 153 222 6 228 298 بارزون

 102 264 366 38 404 632 1 صندلة

 89 281 370 39 409 619 2 صندلة

 401 65 466 3 469 661 رام اون

 287 46 333 1 334 454 رمات تسفي

 254 10 264 0 264 384 تل يوسف

 

المغلفات 

 المزدوجة

 413 6 407 156 251 

 

 

 

 

 

.  

 نتائج االنتخابات العامة في كل بلدات المجلس االقليمي. .3

 

 

 

 22041 :عدد أصحاب حق االقتراع في المجلس االقليمي (1)

   

 نتائج االنتخابات لرئاسة المجلس -القسم الثالث

 المرشحين اآلتيين:صّدق عل  .1

 

  

     

 البلد  اس العائلة االسم الشخصي 

 موتي 

 عوفيد

 كوهين

 نور

 غان نير 

 غان نير
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 15809 عدد األشخاص الذين صوتوا:  (2) 

   

 15843:  عدد األصوات الصالحة (3) 

   

 373: عدد األصوات الملغاة (4) 

   

 

 

 :توزيعة األصوات الصالحة في المجلس (5)

 نسبة األصوات الصالحة لكل مرشح عدد األصوات الصالحة اسم المرشح  

 )من عدد االصوات الصالحة العام(.

 

  %44.47 7045 كوهينموتي   

  %55.53 8798 عوفيد نور  

      

 

 : القسم الرابع: المرشح المنتخب

 

 وفق نتائج االنتخابات لرئاسة المجلس والتي عرضناها أعاله، أبلغكم بأن المرشح الذي انتخب لرئاسة المجلس هو:

 

 

 

 .عوفيد نور، غان نير  

 6.11.2018 تاريخ   

 مدير االنتخابات في الجلبوع                                                                                         

 شالل شافيش.                                                                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


