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  )מליאה(בדבר תוצאות הבחירות למועצה  הודעה
 

)להלן הצו(, נמסרת בזה הודעה  1998 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  818בהתאם לסעיף 
 81.11.18שהתקיימו ביום משגב בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית 

 
 : תוצאות הבחירות למועצה

 
 

 ת חברי מועצה ללא הצבעה בקלפיהכרזה על בחיר 
  

לצו הכריז מנהל  169באזורים המפורטים להלן לא נערכו בחירות למועצה בקלפי ובהתאם להוראות סעיף 
 הבחירות ביום הבחירות על האישים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו לחברי המועצה :

 

 
 שם האזור

 
 הסיבה להכרזה

שמות המועמדים 
 שאושרו ומענם

 
ד מוע

 ההכרזה

שמות המועמדים 
שהוכרזו כנבחרים 

 ומענם
מספר המועמדים שווה  אבטליון  .1

למספר הנציגים שהאזור 
 זכאי לבחור

 הספל ערן
 רביב ליאור

 אייזנברג יורם
 אבטליון שלושמרשימת 

 אבטליון -הספל ערן  81.11.18

מספר המועמדים שווה  אשחר .8
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 בן שמול חני
 שחור עמר

 מועלם רועי
 אשחר גם אחרתמרשימת 

 אשחר  - בן שימול חני 81.11.18

מספר המועמדים שווה  דמיידה .8
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 אבו דעוף מוחמד
 דיאב דיאב

 חוג'יראת מוסא
 :מרשימת

 דמיידה המואחדת

 -אבו דעוף מוחמד  81.11.18
 דמיידה  

מספר המועמדים שווה  חלוץ .4
ר הנציגים למספ
 ר זכאי לבחור שהאז

 בשן אמיר משה
 אוחיון רוני

 אוחיון גל רחל
 אמיר בשןמרשימת 

 חלוץ -בשן אמיר משה  81.11.18

מספר המועמדים שווה  חרשים .9
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 בבלי דן אברהם
 סער נאוה רחל

 בבלי מיכאל
 הר חרשיםמרשימת 

 -בבלי דן אברהם  81.11.18
 חרשים

 
 

מספר המועמדים שווה  יודפת .6
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 עוזיאל אראל
 רינג מיכאל
 עברי עירא
 יפתמרשימת 

 יודפת -עוזיאל הראל  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  יעד .7
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 פאר אילת
 זינדר מירב

 אברמוביץ רונית
 יעדיםמרשימת 

 יעד -פאר אילת  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  כישור .8
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 פרץ אסתר
 פרץ אבנר אבישי

 פלד עמוס
 כישוריםמרשימת 

 כישור -פרץ אסתר  81.11.18
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שמות המועמדים  הסיבה להכרזה שם האזור
 שאושרו ומענם

מועד 
 ההכרזה

שמות המועמדים 
שהוכרזו כנבחרים 

 ומענם
ים שווה מספר המועמד כמאנה .9

פר הנציגים שהאזור  למ
 זכאי לבחור

 סואעד מוסא
 סואעד חסן

 סואעד שריף
 שינוימרשימת 

 כמאנה -סואעד מוסא 81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  כמון .11
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 בורשטיין אמיר מרדכי
 בשן נצן

 אוגד תמר
 כמוני כמוךמרשימת 

-בורשטיין אמיר מרדכי   81.11.18
 כמון

 

מספר המועמדים שווה  לבון .11
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 גוליאן אורן
 הסל חגית

 שירין מרק
 לבון מאוחדתמרשימת 

 לבון -גוליאן אורן  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  לוטם .18
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 צ'סניק שקד נורית
 כהן סקולר ציפורה

 דנה עמית
 רק ביחדמרשימת 

 -צ'סניק שקד נורית  81.11.18
 לוטם

 

מספר המועמדים שווה  מורשת .18
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 דיין רפאל
 טלר מרב

 כהן שלום
 למען מורשתמרשימת 

 מורשת -דיין רפאל  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  ערב אל נעים .14
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 נעים חוסין
 נעים חוסין

 נאיף נעים
 שלום ושגשוגמרשימת 

ערב אל  -נעים חוסין  81.11.18
 נעים

 

מספר המועמדים שווה  פלך .19
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 חכים דרומי טל
 שני אופק דפנה

 הוכמן ברשאי גלי
 נשות הפלךמרשימת 

 פלך–חכים דרומי טל  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  צביה .16
למספר הנציגים שהאזור 

 לבחור זכאי

 גל אנגל רונן
 סולודר אריאל
 שצ'ופק גאורגי

 עתידמרשימת 

 צביה  -גל אנגל רונן  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  קורנית .17
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 סלע יהודית
 זיו  ארז

 סנטו זהבה
 אחדותמרשימת 

 קורנית -סלע יהודית  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  רקפת .18
יגים שהאזור נצ למספר 

 י לבחור זכ

 גולדנברג רות
 סלעי אורן
 עוז אורית
 רקפותמרשימת 

 רקפת -גולדנברג רות  81.11.18
 

מספר המועמדים שווה  שורשים .19
למספר הנציגים שהאזור 

 זכאי לבחור

 יהודה רות
 ריס חיים משה

 אסא שושנה
 כמוני כמוךמרשימת 

 שורשים -יהודה רות  81.11.18
 

ם שווה מספר המועמדי תובל .81
הנציגים שהאזור   למספ

 זכאי לבחור

 וינר תמר
 ולנסי שלומית

 סרלקר רונה
 כמוני כמוךמרשימת 

 תובל -וינר תמר  81.11.18
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 מינוי חברי מועצה
לצו  171באזורים המפורטים להלן לא הוגשה רשימת מועמדים ולכן שר הפנים מינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 

 ד מאזורים אלה:חבר מועצה אחד מטעם כל אח
 

 שם חבר המועצה שמונה ומענו שם האזור
 מונהטרם  אשבל .1

 
 בחירות בקלפי

 ( לצו.1)ב()174באזורים המפורטים להלן נערכו בחירות למועצה בקלפי בהתאם להוראת סעיף 
 להלן פירוט התוצאות של בחירות אלה:

 המועמדים והתוצאות בכל אחד מהאזורים:
 

 ו המועמדים כלהלן:אושר גילוןאזור  .1
 

 א -אסף אברהמי  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 גילון אברהמי אסף 189817889

 

 מע -מיכאל עובדיה  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 גילון עובדיה מיכאל  194678811

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מעטפות שהוצאו מספר ה
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 אלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 מע לרשימה
899 988 19 968 889 174 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  ארשימת 
 מען שם משפחה פרטישם 
 גילון אברהמי אסף

 

 כלהלן:אושרו המועמדים  הרריתבאזור  .8
 

 אג -נציג ההר  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 הררית גרבובסקי אבשלום 199919869

 

 יה -ביחד בהר  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 ההרית -יחד  שלו יואב  194187118

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

וצאו מספר המעטפות שה
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 אגלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים
 יה לרשימה

848 891 1 891 167 84 
 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  אגרשימת 
 מען משפחהשם  פרטישם 

 הררית גרבובסקי בשלוםא
 



 

 www.misgav.org.il  |  2279021-70פקס.   |  2279090-70טל.   |  97102ד.נ. משגב 

 כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |לון גי |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |עצמון )שגב(  |סלאמה  |מצפה אבי"ב  |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 , משגבמרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב |אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב  |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

 -  4 - 

 
 להלן:אושרו המועמדים כחוסנייה באזור  .8

 

 ב -בלדי  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 חוסנייה סואעד ריתה 186174894

 

 מע -יחד  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 חוסנייה סוואעד סאלח 189889817

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 ' הבוחרים שהצביעו()מס

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 בלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 מע לרשימה
989 471 89 486 816 881 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  מערשימת 
 מען שם משפחה פרטישם 

 חוסנייה סואעד סאלח
 

 אושרו המועמדים כלהלן: טל אלבאזור  .4
 

 עד -תחדשת טל אל מ מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 טל אל הררי אברהם עדנה 181916981

 

 טל -אפשר יותר בטל אל  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 טל אל מנור דוד 188898888

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 הבוחרים שהצביעו( )מס'

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 עדלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 טל לרשימה
988 989 19 974 819 899 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  טלרשימת 
 מען משפחהשם  פרטישם 
 טל אל מנור )דודו( דוד

 

 אושרו המועמדים כלהלן:יובלים באזור  .9
 

 זה -לים זה הבית יוב מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 יובלים בן יוסף ליאור  188116618

 

 עג -ערן גרינברג ליובלים מובילה ומשפיעה  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 יובלים גרינברג ערן 189191184

 

 יב -איתמר רגב יובלים באחריות  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 יובלים רגב איתמר 184817879
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 תע -העוז ליובלים  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 יובלים תומר עוז 188799988

 
 לי -למעם יובלים  מרשימת

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 יובלים יהודית אוליקר 191848467

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
הרשום 
 בפנקס

מספר המעטפות 
שהוצאו 
 מהקלפי 

)מס' הבוחרים 
 שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ 
קולות 
 כשרים

לרשימה 

 זה

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה
 עג

סה"כ 
קולות 
 כשרים

לרשימה 

 יב

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה
 תע

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה
 לי

1186 741 19 781 89 888 199 14 891 
 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  לירשימת 
 מען שם משפחה פרטישם 

 יובלים אוליקר יהודית
 
 
 

 אושרו המועמדים כלהלן: מורןבאזור  .6
 

 נט - נטלי תבור טרבס , רוח צעירה מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מורן תבור טרבס נטלי 198119194

 

 קמ - חהמורן בצמי מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מורן שיר מוסקוביץ יעקב  194647997

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 נטלרשימה 

ות סה"כ קול
 כשרים

 קמ לרשימה
884 849 9 886 119 181 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  קמרשימת 
 מען משפחהשם  פרטישם 

 מורן שיר מוסקוביץ יעקב )קובי(
 

 
 

 אושרו המועמדים כלהלן: מכמניםבאזור  .7
 

 אר -ישר ולעניין  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מכמנים רותם אהד 141488678

 

 דמ -מכמנים ביחד  תמרשימ
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מכמנים ראובנס דנה  184184176
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 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 ארלרשימה 

"כ קולות סה
 כשרים

 דמ לרשימה
894 849 11 884 77 197 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  דמרשימת 
 מען שם משפחה פרטישם 
 מכמנים ראובנס דנה

 

 אושרו המועמדים כלהלן: מנוףבאזור  .8
 

 מש -מנוף שלנו  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מנוף גיל בר זוהר 196178691

 

 מב -ה מנוף במיטב מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מנוף מאיר אילן )שאול( 168698697

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים
 משלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 מב לרשימה
894 849 11 884 819 811 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  משרשימת 
 מען משפחהשם  פרטישם 
 מנוף בר זוהר גיל

 

 אושרו המועמדים כלהלן: מצפה אביבבאזור  .9
 

 מא -מצפה אביב  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מצפה אביב יצחק כהן 191888697

 

 מ - אביב לדורות מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מצפה אביב מלך מיכל )מיקי( 184887989

 
 יש -צבר  מרשימת

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 מצפה אביב שדה פדלשטיין יואל 196714688

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 וחרים שהצביעו()מס' הב

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים
 מאלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים
 מ לרשימה

סה"כ קולות 
 כשרים

 יש לרשימה
789 468 14 494 86 811 118 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  מרשימת 
 מען שם משפחה פרטישם 

 מצפה אביב מלך מיכל )מיקי(
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 המועמדים כלהלן:אושרו  סלמהבאזור  .11
 

 וצ - סלמה בלדי מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 סלמה סואעד וספי 187698787

 

 או -אלאמאנה  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 סלמה סואעד אחמד 188878668

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

ו מספר המעטפות שהוצא
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 וצלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים
 או לרשימה

8888 8117 118 1914 891 1114 
 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  אורשימת 
 מען משפחהשם  פרטישם 

 סלמה סואעד אחמד
 

 אושרו המועמדים כלהלן: עצמוןבאזור  .11
 

 עצ -עצמון שלנו  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 עצמון יונס רונית  189941411

 

 או -אור לעצמון  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 עצמון זיגלמן אורה  197864186

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 פי מהקל

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 עצלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים
 או לרשימה

911 618 88 989 196 898 
 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  אורשימת 
 מען שם משפחה פרטישם 

 עצמון זיגלמן אורה
 

 אושרו המועמדים כלהלן: צוריתבאזור  .18
 

 גל -גל חכי מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 צורית חכים גל 188616881

 

 צמ -צורית מתחדשת  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 צורית נחשול עודד 188619896

 

 צי -דוידסון יורם  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 צורית דוידסון יורם  199789889

 
 



 

 www.misgav.org.il  |  2279021-70פקס.   |  2279090-70טל.   |  97102ד.נ. משגב 

 כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |לון גי |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |עצמון )שגב(  |סלאמה  |מצפה אבי"ב  |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 , משגבמרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב |אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב  |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

 -  8 - 

 ת ומספרי הקולות באזור:פרטי הקלפיו
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים
 גללרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 מצ לרשימה

סה"כ קולות 
 כשרים
 צי לרשימה

787 471 8 468 181 117 179 
 

 כדלקמן: 1ה בנציג זכת גלרשימת 
 מען משפחהשם  פרטישם 

 צורית חכים גל
 

 אושרו המועמדים כלהלן: ראס אל עין באזור  .18
 

 כר -הכרם  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 ראס אל עין סואעד עיסאם 188887188

 

 שה -שחאדה למען הישוב  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 ראס אל עין סואעד עאדל 811818886

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים
 כרלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 שה לרשימה
868 841 11 881 148 88 

 

 כדלקמן: 1ה בנציג זכתכר רשימת 
 מען שם משפחה פרטישם 

 ראס אל עין סואעד עיסאם
 

 אושרו המועמדים כלהלן: שכניהבאזור  .14
 

 כן -שכניה אחת  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 שכניה ג'רסי יצחק )איציק( 199198999

 

 שק -שכניה קדימה  מרשימת
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 שכניה קורן לורנס אמיתי 187896417

 

 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור:
מספר 

הבוחרים 
 הרשום בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 
 מהקלפי 

 )מס' הבוחרים שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

 סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ קולות 
 כשרים

 כןלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 שק לרשימה
681 419 19 891 889 191 

 

 כדלקמן: 1זכתה בנציג  כן רשימת
 מען משפחהשם  פרטישם 

 שכניה ג'רסי יק(ציצחק )אי
 ישי רובין

 
 מנהל הבחירות
 למוא"ז משגב


