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 2דוגמא מס'  
 הודעה על תוצאות הבחירות

 לועד מקומי

  גולן  מנהל הבחירות למועצה האזורית

  

 הודעה

 בדבר תוצאות הבחירות לועדים מקומיים

)להלן הצו(, נמסרת בזה הודעה  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  218בהתאם לסעיף 
 גולן .מקומיים בישובים שבתחום המועצה האזורית  םלוועדי 30.10.2018ו ביום בדבר תוצאות הבחירות שהתקיימ

 הכרזה על בחירת חברי ועד מקומי ללא הצבעה בקלפי א.

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

 מהישובים :
 

שמות המועמדים  מועד ההכרזה  מועמדים הסיבה להכרזה  שם האזור 
 שהוכרזו כנבחרים 

הוגשה רשימה אחת בלבד  אלוני הבשן
ומספר המועמדים בה 

עולה על מספר חברי הועד 
 העומד לבחירה

 לוי טל 30.10.2018 לוי טל
 גרסטל ניצן  ניצן  גרסטל

 בר מאיר יפעת בר מאיר יפעת
 רוזנבלום אריאלה רוזנבלום אריאלה

 ואטורי ניסים ואטורי ניסים
 שלו שמעון 

מספר המועמדים שווה  אלרום 
למספר חברי הועד העומד 

 לבחירה 

 רונן שחף 30.10.2018 רונן שחף
 אליה מרקס אתי אליה מרקס אתי

 בס דורון דורוןבס 
 ורבנר מיכל  ורבנר מיכל 

 הירש דוד  הירש דוד 
מספר המועמדים שווה  אניעם 

למספר חברי הועד העומד 
 לבחירה

 שורץ עדי  30.10.2018 שורץ עדי 
 חשוב דורון  חשוב דורון 

 דגן אופיר  דגן אופיר 
 קדושביץ עדי  קדושביץ עדי 

 יעקב  שקד שקד יעקב 
פחות מספר המועמדים  אפיק 

ממספר חברי הועד העומד 
 לבחירה 

 טופז הלין פרן 30.10.2018 טופז הלין פרן
 הירש עדי  הירש עדי 

 עוז ראובן ישראל  עוז ראובן ישראל 
 מלכה קמיליה מלכה קמיליה

  
הוגשה רשימה אחת בלבד  גבעת יואב 

ומספר המועמדים בה 
מספר חברי הועד  עולה על

 העומד לבחירה

 גבע זמיר  30.10.2018 גבע זמיר 
 לפר יעקב לפר יעקב

 דרור טובי  דרור טובי 
 בן יוסף מארי  בן יוסף מארי 

 רונן חגית  רונן חגית 
 
 
 

 

 לביא טל 
 סלנט אסף

 גור אריה נפתלי
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הוגשה רשימה אחת בלבד  חד נס 

עמדים בה ומספר המו
עולה על מספר חברי הועד 

 העומד לבחירה

 אבוטבול אהד 30.10.2018 אבוטבול אהד
 טויסטר איתי טויסטר איתי

 לופט דותן לופט דותן
 סבן עמיר סבן עמיר

 רחמים מוטי רחמים מוטי
 שגב ערן

מספר המועמדים שווה  חספין 
למספר חברי הועד העומד 

 לבחירה

 בר אילן אילה 30.10.2018 אילה בר אילן
 פורסט תמר פורסט תמר
 טחובר בניה טחובר בניה

 אטיאס מרדכי נתנאל  אטיאס מרדכי נתנאל 
 גרשוני יאיר  גרשוני יאיר 

הוגשה רשימה אחת בלבד  יונתן
ומספר המועמדים בה 

עולה על מספר חברי הועד 
 העומד לבחירה

 קינן עמליה 30.10.2018 קינן עמליה
 ששון גלעד  ששון גלעד 

 יעקבי שרמן אסנת יעקבי שרמן אסנת
 לרך נעמי לרך נעמי

 בוגנים בנימין בוגנים בנימין
 גרינפלד אביעד 

מספר המועמדים שווה  כפר חרוב 
למספר חברי הועד העומד 

 לבחירה

 מרקוביץ עינבל  30.10.2018 מרקוביץ עינבל 
 ראביד ליפשיץ  ניצן ליפשיץ  ניצןראביד 

 אהלי רבקה  אהלי רבקה 
 גפני יואב  גפני יואב 

 ספקטור עמרי  ספקטור עמרי 
הוגשה רשימה אחת בלבד  מבוא חמה 

ומספר המועמדים בה 
עולה על מספר חברי הועד 

 העומד לבחירה

 מוסנג'אד יוסף 30.10.2018 מוסנג'אד יוסף
 אן אילןלב לבאן אילן

 מזרחי שרית מזרחי שרית
 בורן אסף בורן אסף

 גלנטי אברמי גלנטי אברמי
  מרכוס יעל
 סופר נטלי
 בלנקס ניל

מספר המועמדים שווה  מעלה גמלא 
למספר חברי הועד העומד 

 לבחירה

 ניב אליצור  30.10.2018 ניב אליצור 
 סגל עדי  סגל עדי 
 זוהר נעמה  מה זוהר נע

 בראס הניה  בראס הניה 
 פרסולוב פבל  פרסולוב פבל 

הוגשה רשימה אחת בלבד  מרום גולן
ומספר המועמדים בה 

עולה על מספר חברי הועד 
 העומד לבחירה

 שלח מרסלה 30.10.2018 שלח מרסלה
 שמש איילת  שמש איילת 
 מויאל יגאל  מויאל יגאל 
 שנפר זכריה   שנפר זכריה

 בר עידו  בר עידו 
  כהן גור קרן

 היימן בני
מספר המועמדים שווה  נאות גולן 

למספר חברי הועד העומד 
 לבחירה

 טבת אביאל  30.10.2018 טבת אביאל 
 וולף דוד וולף דוד

 בר תומר  בר תומר 
 רון חגי  רון חגי 

 בוחניק צחי  בוחניק צחי 
מספר המועמדים שווה  נוב  

למספר חברי הועד העומד 
 לבחירה

 אבן אש מיכאל 30.10.2018 אבן אש מיכאל
 אריאל חגית אריאל חגית

 ברמן יואל ברמן יואל
 איתם עלית  איתם עלית 
 נקש שושנה  נקש שושנה 
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מספר המועמדים שווה  נוה אטיב 

למספר חברי הועד העומד 
 לבחירה

 אטיאש ארמנד ברנד 30.10.2018 טיאש ארמנד ברנדא
 גולדשטין ימימה  גולדשטין ימימה 

 הראל שלומית הראל שלומית
 אוחנה נתיב אוחנה נתיב
 סוריא גיא  סוריא גיא 

מספר המועמדים שווה  עין זיון
למספר חברי הועד העומד 

 לבחירה

 דריילינגר חגי 30.10.2018 דריילינגר חגי
 בן גרא דגן נועה בן גרא דגן נועה

 ארנון פביאנה יעל ארנון פביאנה יעל
 צפלינסקי גיורא צפלינסקי גיורא

 בית און דברת  בית און דברת 
מספר המועמדים שווה  קדמת צבי 

למספר חברי הועד העומד 
 לבחירה

 ברקוביץ שאול 30.10.2018 ברקוביץ שאול
 ר דרורפבזנ פבזנר דרור

 בן נר גיל בן נר גיל
 גרוזדב יבגני  גרוזדב יבגני 
 אבידור גינן  אבידור גינן 

 קשת 

 

 

 

הוגשה רשימה אחת בלבד 
ומספר המועמדים בה 

עולה על מספר חברי הועד 
  העומד לבחירה

 

 ינון אוריה 30.10.2018 ינון אוריה
 פרלמן אילן פרלמן אילן

 בן יצחק אוריאל בן יצחק אוריאל
 נאה יוחי נאה יוחי

 בן זכריה אורית  בן זכריה אורית 
  פולצ'ק מיכאל

 ארז הדס

הוגשה רשימה אחת בלבד  רמות 
ומספר המועמדים בה 

עולה על מספר חברי הועד 
 העומד לבחירה

 לב חגי  30.10.2018 לב חגי 
 בכור זוהר בכור זוהר

 א ברוך שגי שגיא ברוך 
 בנימיני אלון  בנימיני אלון 

 מקוב עדי  מקוב עדי 
  עמרני אילן 

 לב נטע 
 וייל אריאלה
 פונדר נורית 
 אשכול יעקב

רמת 
 מגשימים 

מספר המועמדים שווה 
למספר חברי הועד העומד 

 לבחירה

 שוורץ מרדכי שלום  30.10.2018 שוורץ מרדכי שלום 
 פורת עודד פורת עודד

 וינברג תמר וינברג תמר
 רבינוביץ מתניה רבינוביץ מתניה

 נגר חגית  נגר חגית 
מספר המועמדים שווה  שעל 

למספר חברי הועד העומד 
 לבחירה

 בר ישראל  30.10.2018 בר ישראל 
 גלנטה רוית  גלנטה רוית 
 מוזס דוריס  מוזס דוריס 

 גבאי יאיר  איר גבאי י
 משעלי מרינה  משעלי מרינה 
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 מינוי חברי ועד מקומי ב.

בישובים המפורטים להלן לא הוגשה או לא אושרה כל רשימת מועמדים לועד מקומי ולכן שר  .1 
חברים לועד המקומי של כל אחד  5)א( לצו, 172מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף  /הממונההפנים

 מהישובים אלה :

 שם חבר הועד המקומי שמונה ומענו שם הישוב  

 

 

 אורטל  

 גשור 

 

 

 

 

ולכן  5 - בישובים המפורטים להלן מספר המועמדים שאושרו בבחירות לועד המקומי היה פחות מ .2 
במינוי   5 )ב( לצו, השלים את מספר חברי הועד ל 172, בתוקף סמכותו לפי סעיף /הממונהשר הפנים

 החברים שלהלן :

   

 שם חבר הועד המקומי שמונה ומענו שם הישוב  

  אפיק   
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 ( לצו 2)ב()174בישובים המפורטים להלן נערכו בחירות בקלפי לועד מקומי בהתאם להוראות סעיף  ג.

 להלן פרוט התוצאות של בחירות אלה :

 

 : המועמדים והתוצאות בכל אחד מהישובים 

 אושרו רשימות המועמדים כלהלן : יתן, בני יהודה וקלע ים אבני אבישוב (1) 

 

  תעודת זהות מועמדים אותיות כינוי ישוב

 ביחד אבני איתן 
 

 

 אבני איתן 033699034 זלצר איתן חי 
 אבני איתן 057338758 מועטי גד יוסף

 אבני איתן 052794518 דדון לירז 
 אבני איתן 033907346 מורשת אלון יצחק

 אבני איתן 023833437 חדד יוסף
 אבני איתן 038251096 חזני ורד

 אבני איתן 203632625 ארנון דוד אברהם
 איתנים 

 
 אבני איתן 038829198 לביא רננה את

 אבני איתן 200626323 סרוסי אביתר
 אבני איתן 043351923 כלאף שי

 אבני איתן 061237707 ביטרמן נתנאל
 אבני איתן 040021818 הופמן ארי
 אבני איתן 039434477 דרור משה 

 אבני איתן 066053349 אריאל שרון
 אבני איתן 060623816 מאור עפרה

 ממשיכים קדימה  בני יהודה 
 

 בני יהודה  032896920 ברק יניב  מק 
 בני יהודה  038308045 שושן אפרת

 בני יהודה  053228581 דיין חיים
 בני יהודה  035935873 שניידר הדר

 בני יהודה  025195314 פלג אורית
 ביחד

 
 בני יהודה  073193245 גולדשטיין זאב בי

 בני יהודה  033605056 ערבה שפר
 בני יהודה  022398937 פילו שמואל

 בני יהודה  070338835 שפירא אוליביה 
 בני יהודה  069906170 אלברטו סוקולובסקי 

 קלע 027443423 קינדלר גלית  קל קלע לכולנו  קלע אלון
 קלע 033809526 שניידר שני 

 קלע 036906774 ליאונגר אופיר 
 קלע 026513960 ונונו אביחי 

 קלע 028780609 ענבר ירון 
 קלע 035849504 קלדרון אסף 

 קלע 013601695 כץ דיויד 
 גשר

 
 קלע 033085804 רופא גיא גש

 קלע 022058747 פינטו דוד אריאל 
 קלע 027744093 דהן גסול יעל

 קלע 066065293 שפיגלר חן
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 : ישובפרטי הקלפיות ומספרי הקולות ב  .2   

 

מספר  קלפי מס'  
הבוחרים 
הרשום 
 בפנקס

מספר 
המעטפות 
שהוצאו 

מהקלפי )מס' 
הבוחרים 
 שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ 
קולות 
 כשרים

לרשימה 
 א'

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה
 ב'

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה ג'

  יח  את   
  173 107 280 15 295 409 אבני איתן.1  
  מק בי   
  331 207 538 42 580 925 בני יהודה.2  
  קל  גש   
  106 44 150 3 153 214 קלע . 3  
 

 

 .   מספר חברי הועד מטעם הישוב שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים: 3

 אבני איתן       

 חברים : 3 –א.  בישוב אבני איתן רשימת ביחד זכתה ב      

 זלצר איתן . 1          

 . מועטי גד יוסף 2          

 . דדון לירז 3          

 חברים : 2 –שימת איתנים זכתה ב ב.  בישוב אבני איתן ר     

 . לביא רננה 1          

 . סרוסי אביתר 2          

 ג.  בישוב אבני איתן אושרו רשימת המועמדים כלהלן:      

 אבני איתן  –. זלצר איתן 1          

 אבני איתן  –. מועטי גד יוסף 2          

 אבני איתן  –. דדון לירז 3          

 אבני איתן  –. לביא רננה 4          

 אבני איתן  –. סרוסי אביתר 5          
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 בני יהודה  

 חברים : 3 –א.  בישוב בני יהודה  רשימת ממשיכים קדימה זכתה ב      

 . ברק יניב1          

 . שושן אפרת2          

 . דיין חיים3          

 חברים : 2 –ד זכתה ב ב.  בישוב בני יהודה רשימת ביח     

 . גולדשטיין זאב  1          

 . ערבה שפר2          

 אושרו רשימת המועמדים כלהלן:  בני יהודה ג.  בישוב      

 בני יהודה   -. ברק יניב 1          

 בני יהודה  -. שושן אפרת 2          

 בני יהודה  -. דיין חיים 3          

 בני יהודה  -ן זאב . גולדשטיי4          

 בני יהודה -. ערבה שפר 5          

 קלע 

 חברים : 4 –זכתה ב  קלע לכולנורשימת   קלעא.  בישוב      

 קינדלר גלית . 1          

 שניידר שני . 2          

 ליאונגר אופיר. 3          

 . ונונו אביחי 4          

 חברים : 1 –זכתה ב  גשררשימת  קלעב.  בישוב      

   רפא גיא . 1          

 אושרו רשימת המועמדים כלהלן:   קלעג.  בישוב      

 קלע -. קינדלר גלית 1          

 קלע  -. שניידר שני 2          

 קלע  -. ליאונגר אופיר 3          

 קלע  -. ונונו אביחי 4          

 קלע  -רפא גיא . 5          

 

 בכבוד רב,                          

 

 

                 
 משה אורנשטיין      
 מנהל בחירות, מועצה האזורית גולן  

 


