
 הודעה על תוצאות הבחירות מטה אשר מנהל הבחירות למועצה האזורית

 לועד מקומי

  
  

 הודעה

 בדבר תוצאות הבחירות לועדים מקומיים

 

(להלן הצו),  1958 –לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח  218בהתאם לסעיף 
מקומיים בישובים  םלוועדי 30.10.2018נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות שהתקיימו ביום 

 מטה אשר.שבתחום המועצה האזורית 

 הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן: וועד המקומיללקראת הבחירות  .א

 יחוסימנה הוא  יחד יחיעם רשימה שהכינוי שלה הוא  )1(

 אור קורן , יחיעם  א ובא כוח הרשימה ה

  גני כורש , יחיעם   א וכוח הרשימה המ"מ בא                    

 המועמדים ברשימה זו הם:         

מספר 
 סידורי

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

שנת 
 לידה

 מען

1 
 

 יחיעם , יחיעם 1945 גוזמן דה לסלו אליסה

 יחיעם , יחיעם 1976 קורן אור 2
 יחיעם , יחיעם 1978 כורש גני 3
 יחיעם , יחיעם 1984 שווץ יאנה 4
 יחיעם , יחיעם 1971 מונצק איתמר 5
 יחיעם , יחיעם 1970 ליטני יעקב 6
 יחיעם , יחיעם 1967 אייזיק משה 7

  

 עוסימנה הוא  עתיד יחיעם )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2( 

 ירון סופר, יחיעם בא כוח הרשימה הוא   

 שגיא טסלר, יחיעם א ו"מ בא כוח הרשימה המ                    

  המועמדים ברשימה זו הם:         

מספר 
 סידורי

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

שנת 
 לידה

 מען

 יחיעם , יחיעם 1972 סופר ירון 1

 יחיעם , יחיעם 1977 טסלר שגיא 2

 יחיעם , יחיעם 1974 אלינג רוי ערן 3

 יחיעם , יחיעם 1972 יחזקאל צליל 4
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 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות
 

3 
 
 

 רשימות מועמדים כלהלן: הוגשו ואושרו כדין באזור לקראת הבחירות לועד המקומי .6

 כןוסימנה הוא  כולנו נתיברשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 , נתיב השיירה עמליה חושקוברא יבא כוח הרשימה ה

 עוזיאל להב , נתיב השיירהא ומ"מ בא כוח הרשימה ה

 

 המועמדים ברשימה זו הם:          

 

מספר 
סידור
 י

 שם
 פרטי

 שם
 משפחה

שנת 
 לידה

 מען

, נתיב השיירה 74נתיב השיירה  1978 להב עוזיאל 1  
, נתיב השיירה 67נתיב השיירה  1977 הררי ורד 2  
, נתיב השיירה 45נתיב השיירה  1984 מרקוביץ עידן 3  
, נתיב השיירה 95נתיב השיירה  1959 חושקובר עמליה 4  
, נתיב השיירה 42נתיב השיירה  1958 יעקבי רותי 5  
, נתיב השיירה 69נתיב השיירה  1992 אליהו לוטם 6  
, נתיב השיירה 53נתיב השיירה  1950 אורי רן 7  

 

 קא וסימנה הוא קבוצת קמא קהילה מאוחדת  רשימה שהכינוי שלה הוא (2)

 רן כהן שוחט, נתיב השיירה א ובא כוח הרשימה ה

 לירון לינדנר , נתיב השיירהא ימ"מ בא כוח הרשימה ה          

 

  המועמדים ברשימה זו הם: 

 

 מען שנת לידה שם משפחה שם פרטי מספר סידורי
, נתיב השיירה 34נתיב השיירה  1969 כהן שוחט רן 1  
, נתיב השיירה 55נתיב השיירה  1979 לינדנר לירון 2  
, נתיב השיירה 43נתיב השיירה  1967 בביל רונן 3  
, נתיב השיירה 26נתיב השיירה  1978 מאור שירלי רחל 4  
, נתיב השיירה 78נתיב השיירה  1978 יעקוביאן קרן 5  
, נתיב השיירה 35נתיב השיירה  1989 זאדה רוני 6  
רה , נתיב השיירהנתיב השיי 1993 זאדה דורין 7  
, נתיב השיירה 37נתיב השיירה  1990 טוטמה טלאל 8  
, נתיב השיירה 20נתיב השיירה  1981 ברנשטיין דניאל 9  

, נתיב השיירה 103נתיב השיירה  1994 עטיה רחלי 10  
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ב. פרטי הקלפיות ומספרי הקולות בישוב :

מספר הבוחרים קלפי מס’
הרשום בפנקס

מספר המעטפות 
שהוצאו מהקלפי 
)מס’ הבוחרים 

שהצביעו(

סה”כ 
קולות 
פסולים

סה”כ 
קולות 
כשרים

סה”כ 
קולות 
כשרים

כנ

סה”כ 
קולות 
כשרים

קא
.142532810318152166

080835מעטפות כפולות

42533610326155171סה”כ

523מנדטים

ג. מספר חברי הועד מטעם הישוב נתיב השיירה  שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים :

רשימת כולנו נתיב זכתה ב-2 חבר ועד כדלקמן :

מעןשנת לידהשם משפחהשם פרטימספר סידורי
נתיב השיירה 74, נתיב השיירה1978להבעוזיאל1.

נתיב השיירה 67, נתיב השיירה1977הרריורד2.

רשימת קבוצת קמא-קהילה מאוחדת זכתה ב- 3 חברי ועד כדלקמן :

מספר 
סידורי

־שם משפשם פרטי
חה

 שנת
לידה

מען

נתיב השיירה 34, נתיב השיירה1969כהן שוחטרן1.

נתיב השיירה 55, נתיב השיירה1979לינדנרלירון2.

נתיב השיירה 43, נתיב השיירה1967בבילרונן3.

בברכה, 

נילי אלון-מזכירת ועדת הבחירות מטה אשר 2018

ערן דולב-מנהל הבחירות מטה אשר 2018


