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 עציון

 בחירת חברי ועד מקומי ללא הצבעה בקלפיהכרזה על  א.

  

לצו / סע'  171בישובים המפורטים להלן לא נערכו בחירות לועד המקומי בקלפי ובהתאם להוראות סעיף  

לתקנון ביו"ש הכריז מנהל הבחירות ביום הבחירות על האישים מפורטים להלן כעל האישים שנבחרו  142

 כל אחד מהישובים :בחברי ועד מקומי 
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 ומספר בלבד

 שווה בה המועמדים

 הועד חברי למספר

 לבחירה העומד

 ארנון כץ .1

 משה  סלבסקי .2

 הדס צוויק .3

 רותי נאמן .4

 נתן וורטר .5

 מנחם פריד .6

 אפרת פולק .7

 חיים שרמן .8

 דפנה מקובסקי .9

 ארנון כץ .1 30.10.18

 משה  סלבסקי .2

 הדס צוויק .3

 רותי נאמן .4

 נתן וורטר .5

 מנחם פריד .6

 אפרת פולק .7

 חיים שרמן .8

 דפנה מקובסקי .9

 אחת רשימה הוגשה קדר 

 ומספר בלבד

 נמוך בה המועמדים

 הועד חברי מספרמ

 לבחירה העומד

 משה זיגדון .1

 יצחק צחי חכמון .2

 יוסף עזר .3

 רעות חנוני .4

 אהרון אסייג .5

 משה זיגדון .1 30.10.18

 יצחק צחי חכמון .2

 יוסף עזר .3

 רעות חנוני .4

 אהרון אסייג .5

      

  



 מינוי חברי ועד מקומי .ב

בישובים המפורטים להלן לא הוגשה או לא אושרה כל רשימת מועמדים לועד מקומי ולכן שר  

 )א( לתקנון ביו"ש, חברים לועד143)א( לצו / סע' 172בתוקף סמכותו לפי סעיף  ימנה /הממונההפנים

 המקומי של כל אחד מהישובים אלה :

 . ראש צורים1  

 . בת עין2

( 2)ב()145( לצו / סע' 2)ב()174נערכו בחירות בקלפי לועד מקומי בהתאם להוראות סעיף  הר גילה בישוב ג.

 לתקנון ביו"ש.  

 להלן פרוט התוצאות של בחירות אלה :

 

 אחדותמרשימת  .1  

 המען לידהשנת  שם המועמד מס' סידורי

 הר גילה 45יורם בן יאיר  1982 חביב לויאנו .1

 הר גילה  39האלה  1971 אסתר כהן .2

 הר גילה 41האלה  1975 ליאור פרסי .3

 הר גילה 1הרימון  1973 דוד אברס .4

 הר גילה 22האלון  1959 רפאל מרסיאנו .5

 

 מרשימת עתיד בהר . 2  

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , הר גילה23הזית  1968 לאה פלג .1

 , הר גילה16האלון  1967 שלמה חולי .2

 , הר גילה7האלה  1957 עופר אשכנזי .3

 

 

 



 מרשימת שיא .3

מס' 

 סידורי

 המען שנת לידה שם המועמד

 , הר גילה14משעול העפרוני  1954 רחל בן אשר .1

 , הר גילה120משעול סלעית  1976 רחל מחבר .2

 , הר גילה7משעול החצב  1955 מזל כהן .3

 , הר גילה9משעול מרווה  1987 עודד אורלי .4

 משעול עפרוני, הר גילה 1957 מירה חזות .5

 17משעול החצב  1966 נטע קטן .6

 

 מרשימת טוב להר גילה .4

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי 

 הר גילה 1971 נטלי וורמברנד .1

 הר גילה 1979 אשר שי .2

 הר גילה 1963 רוחמה כהן .3

 הר גילה 1973 יבגני גנזל .4

 הר גילה 1972 גיא לוזון .5

 הר גילה 1977 מיכל תילא כהן .6

 הר גילה 1975 אורן בית הלחמי .7

 הר גילה 1950 דוד שחף .8

 הר גילה 1961 ניסים שלומי .9

 הר גילה 1976 משה שטרית .10

 



 

 

 תוצאות ספירת הקולות: להלן

קלפי 

 מס'

מספר 

הבוחרים 

הרשום 

 בפנקס

מספר 

המעטפות 

שהוצאו 

מהקלפי 

)מס' 

הבוחרים 

 שהצביעו(

סה"כ 

קולות 

 פסולים

סה"כ 

קולות 

 כשרים

סה"כ 

קולות 

 כשרים

 לרשימה 

 הג

סה"כ 

קולות 

 כשרים

 לרשימה

 הר

סה"כ 

קולות 

 כשרים

 לרשימה 

 חד

סה"כ 

קולות 

 כשרים

 לרשימה

 שי

1. 399 278 11 267 75 38 37 117 

2. 610 424 9 415 183 101 65 66 

מעטפות 

 כפולות

--- 22 3 19 10 4 1 4 

 187 103 143 268 701 23 724  סה"כ

מס' 

 חברי ועד

    4 2 1 2 

 

 להלן פירוט החברים מכל רשימה שיכנסו לוועד:

 שם הנציג הרשימה

 וורמברנד נטלי טוב להר גילה
 שי אשר גילהטוב להר 

 כהן רוחמה טוב להר גילה
 גנזל יבגני טוב להר גילה

 פלג לאה עתיד בהר
 חולי שלמה עתיד בהר

 לויאנו חביב אחדות
 אשר בן רחל שיא
 מחבר רחל שיא

 

 חנה גרינפלד

 מנהלת הבחירות למעצה האזורית גוש עציון


