
 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 

 עדים מקומיים ומליאת המועצהותוצאות הבחירות לו

 אלישיב

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 124 אלישיב חזקה –אח 

 47 אמנון יוסף –אי 

 186 שלכםרצון  -רש

 : רצון שרעבינציג המליאה מטעם הישוב

 חברי ועד( 5בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 4 260 עוצמה לאלישיב -על

 1 90 נריה חדד -נח

 חן שמחי, דוד אנגל, גולן מזרחי, לירן יתחקי, נריה חדד חברי הועד המקומי:

 

 

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 

 בורגתה

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 144 דודו סבח -ד

 168 יוסי בכרטן -יב

 

 : יוסי בכרטןנציג המליאה מטעם הישוב

 חברי ועד( 7בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 3 244 בעד בורגתה – יח

 2 162 למען בורגתה-לב 

 2 120 בוחרים שינוי –נ 

 0 19 בורגתה לכולנו -ק

 

אלי אנדיגר, יוסי גולדפרב, אשר צרפתי, יצחק סבח, חיים קדוש, ליאון קלש,  חברי הועד המקומי:

 סיגלית גריל

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 בית יצחק

 (2בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר נציגים במליאה מספר קולות כשרים הרשימהאותיות 

 1 377 אשד -אג

 1 536      יחד בעמק -יב

 : אילנה גולן, אמנון שפירנציג הישוב במליאת המועצה

 בת חן

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 110 בת חן ירוקה –יח 

 76 אופק אמיתי –רם 

 

 : טוביה ליבנה ויסבלוםנציג המליאה מטעם הישוב

 חברי ועד( 5בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 3 108 התחדשות בת חן -חן

 2 106 חן שלנו -אי

 

 , יוסף קויתינצח מסילתי, אבנר אלפר, יעל תבורי שריג, איה טייכמן חברי הועד המקומי:



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 בת חפר

 (4בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר נציגים לרשימה  מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 2 1518 אפק לבת חפר -את

 2 1071 עושים שינוי בת חפר –כן 

 

 : גיא ויצ'לבסקי, ירון קומפל, דורון גייר, מידד כלפוןנציגי המליאה מטעם הישוב

 חברי ועד( 11בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 7 1544 אפק לבת חפר -את

 4 1037 עושים שינוי בת חפר –כן 

 

עדי אמזלג, אבי מלכה, יפעת ברקת, מאור אסולין, אילן לויים, נעמי פורת מרסיה,  חברי הועד המקומי:

 ומון, ירדנה הראש, אמיר גל, שלומי זנה, נלה מקסימובראובן ארז סול

 

 

 

 

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 

 גאולי תימן

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 104 טוב לזכויות -טב

 104 נדב ערבה -נע

הבחירות לערוך הגרלה ג בצו המועצות האזוריות על ועדת  214במקרה של שוויון בתוצאה, על פי סעיף 

בבניין המועצה  4.11.18בפיקוחו של מנהל הבחירות. בהגרלה שהתקיימה במעמד המועמדים ביום 

 זכה המועמד נדב ערבה.

 

 גבעת חיים מאוחד

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 222 גבעת חיים שלנו -גח

 310 עהלמען הגב -לה

 : רחל מרום נציגת הישוב במליאה

 

 

 

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 

 גן יאשיה

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 128 גיא בעמק –א 

 289 אחדות העמק -רנ

 : רן שכטר נציג הישוב במליאה

 

 עוגןה

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 82 זקיף –זק 

 299 קדימה העוגן -עג

 מיכה דורוןנציג המליאה מטעם הישוב: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 

 חבצלת השרון

 חברי ועד( 5בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 2 102 בשביל חבצלת –בח 

 3 115 חבצלת שלנו -חש

 

 עידו כהן, שולה דיין, איתי לוין, ברק פז, ניצה רטנר חברי הועד המקומי:

 

 חיבת ציון

 חברי ועד( 5בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 3 197 חיבת ציון שלי –אב 

 2 135 חיבת ציון שלי-חצ 

 

 בצ'ינסקי, יעל גירון, מיטל זק לוי, מתי גלבר, אושרי שחרגיא  חברי הועד המקומי:

 

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 חניאל

 חברי ועד( 7בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 4 226 ביחד  -לב 

 3 181 החדשים -שי

 

 , רוני קול, יוספה אגר, איל שני, יותם שעיהעודד מורדוקוביץ חברי הועד המקומי:

 

 חרב לאת

 חברי ועד( 5בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 3 171 ועד המושב -חל

 2 167 קהילה מובילה -קמ

 

 , מיה קידר, יוגב אקרמןאורי פנחסי, חננאל נחשון, מאיה קוזוינר חברי הועד המקומי:

 

 

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 חגלה

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 114 למען חגלה -לח

 288 סתיו וייס -סת

 סתיו וייס נציג המליאה מטעם הישוב:

 

 כפר הרא"ה

 (1בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 285 עתיד לכפר –על 

 236 כפר הרא"ה שלנו -כה

 : הילה עינינציג המליאה מטעם הישוב

 חברי ועד( 7בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 4 329 חזון הרא"ה –כה 

 3 190 למען הכפר –ל 

 

יחזקאל מלאכי, אהרון פרידמן, מירב שמעוני, איתמר קליינמן, ירנון דרמר, מיכל  חברי הועד המקומי:

 פלג, נתנאל עזיזה



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 

 כפר ויתקין

 (2בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר נציגים במליאה מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 1 247 שרון -דר

 1 600 הכפר שלנו     -כש

 

 עופר כהן, שרון דרנציגי הישוב במליאת המועצה: 

 

 כפר חיים

 (2בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים אותיות הרשימה

 152 יפ -ימ

 131 כח-כח

 

 מרגלית יוכבד נציגת הישוב במליאת המועצה:

 

 

 



 

 ועדת הבחירות

 

 ועדת הבחירות

 מכמורת

 חברי ועד( 7בחירות לוועד המקומי )סה"כ 

 מספר נציגי הרשימה בועד מספר קולות כשרים הרשימהאותיות 

 3 214 כח למכמורת –כל 

 4 325 מכמורת שלנו -מש

 

: אמיר מגידס, טל אלשר, אלעד פונק, דיצה ביימל, צפריר אורפז, דוד פרגמנט, חברי הועד המקומי

 מגידס עמוס

 

 עולש

 (2בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה )סה"כ נציג 

 מספר קולות כשרים הרשימהאותיות 

 139 הבית שלנו -הש

 342 שינוי מהלב-של

 

 רון קינן נציג הישוב במליאת המועצה:

  


