
  
 2018בחירות              

 
 מספר הנציגים לכל יישוב במועצה האזורית עמק חפר

 ח"תשע/אלול/ב"כ

 02/09/2018 

 לכבוד:

 תושבי מועצה אזורית עמק חפר

 הודעה על מספר הנציגים לכל יישוב במועצה האזורית עמק חפר

אני תשע מאות וחמישים,  – 950העומד על:  לקביעת המודד הכללי על ידי שר הפנים, ובהתאם 1958-)ה( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח17לפי סעיף 

 ישובים זכאים לבחור את נציגיהם למועצה האזורית עמק חפר כפי שמפורט בטבלה הבאה:(, ה2018באוקטובר  30מודיע כי בבחירות שייערכו בכ"א בחשוון התשע"ט )

 ים במליאת המועצהמספר נציג מספר תושבים בעלי זכות הצבעה ישוב
 1 991 אביחיל

 1 513 אומץ*
 1 721 אחיטוב*
 1 487 אלישיב*
 1 731 בארותיים*
 1 800 בורגתה*
 1 607 בחן*
 1 521 בית הלוי*
 1 598 בית חירות*
 1 320 בית ינאי*

 2 1,655 שער חפר-בית יצחק
 1 163 ביתן אהרן*
 1 465 בת חן*

 4 4,109 בת חפר
 1 276 גאולי תימן*

 1 988 גבעת חיים איחוד
 1 911 גבעת חיים מאוחד*
 1 219 גבעת שפירא*
 1 626 גן יאשיה*
 1 521 הדר עם*
 1 636 המעפיל*
 1 641 העוגן*
 1 350 חבצלת השרון*
 1 506 חגלה*
 1 743 חופית*
 1 443 חיבת ציון*
 1 692 חניאל*
 1 540 חרב לאת*
 1 565 יד חנה*
 1 741 כפר הרא"ה*

 2 1,427 כפר ויתקין
 1 423 כפר חיים*
 1 495 כפר ידידיה*
 1 635 כפר מונש*

 0 26 מבואות ים**
 0 6 מדרשת רופין**
 1 1,063 מכמורת*
 1 786 מעברות*
 1 556 משמר השרון*

 0 174 נעורים**
 1 772 עולש*
 1 698 עין החורש*
 1 157 צוקי ים*
 1 457 שושנת העמקים*

 
 הוא זכאי לבחור נציג אחד למועצה. מספר התושבים בישובים אלו הוא נמוך מהמודד הכללי שנקבע על יד השר אך מאחר שאזור זה הוא ישוב   *

 למועצה.זכאי לבחור נציג אינו זה   והאזור הינו "תחום עודף", אזורשנקבע על ידי השר מחצית המודד הכללי אינו עולה על מאחר שמספר זה  **
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