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 כ"ח חשון תשע"ט

81//1/6  
 הודעה

 בדבר תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה 
 

נמסרת לתקנון המועצות האזוריות ביו"ש,  191)להלן הצו( / לסעיף  1592 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  812בהתאם לסעיף 

 לראשות המועצה ולנציגות המועצה ביישובים שבתחום המועצה האזורית הר חברון. 11/11/12בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות שהתקיימו ביום 
 

 הכרזה על בחירת חברי מועצה ללא הצבעה בקלפי 1
 

 

 

לתקנון ביו"ש הכריז מנהל הבחירות ביום הבחירות על האישים  141לצו וסע'  165להלן לא נערכו בחירות למועצה בקלפי ובהתאם להוראות סעיף  באזורים המפורטים

 המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו לחברי המועצה :
 

שמות המועמדים שהוכרזו  מועד ההכרזה שמות המועמדים שאושרו  הסיבה להכרזה שם האזור

 חרים כנב

הוגשה רשימה אחת בלבד  אשכולות

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 חיים ברקא. 

 גמליאל אמירב. 

 שלום יוסףג. 

 חיים ברקא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  חגי

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 טל ראובןא. 

 קץ יחזקהוב. 

 קץ אוריתג. 

 טל ראובן א. 11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  טנא

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 שראל יאירא. 

 ישראל טוב שיב. 

 רטס צילהג. 

 שראל יאירא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  כרמל

ומספר המועמדים בה עולה על 

הנציגים שהאזור זכאי מספר 

 לבחור

 דותן דרורא. 

 כהנא יעקבב. 

 דותן דרורא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  מעון

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 פולק יאירא. 

 נתן מלכהב. 

 רבינוביץ יוסףג. 

 פולק יאירא.  11/11/8112

 

 הוגשה רשימה אחת בלבד נגוהות

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 מעודה רעותא. 

 לוי אבשלוםב. 

 קרקובר נחמיהג. 

 מעודה רעותא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  סוסיה

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 מובשוביץ אלעדא. 

 שויבר חיבתב. 

 אבנר אליאסיאןג. 

 אלמליח איתיד. 

 מובשוביץ אלעדא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  עתניאל

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 שלם אברהםא. 

 מנצור אווהב. 

 בן שבת שלוםג. 

 שלם אברהםא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  פני חבר

על ומספר המועמדים בה עולה 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 צביאל שמואלא. 

 אריאל גדעוןב. 

 קליין יגאלג. 

 צביאל שמואלא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  שמעה

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 נח שגיתא. 

 סויסה דודב. 

 חדד אבנרג. 

 נח שגיתא.  11/11/8112

 

הוגשה רשימה אחת בלבד  שני

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 פוליאקוב נעמהא. 

 שורץ שיב. 

 אדרי אתיג. 

 פוליאקוב נעמהא.  11/11/8112

 

 תלם

 

הוגשה רשימה אחת בלבד 

ומספר המועמדים בה עולה על 

מספר הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 הראל מיכאלא. 

 קליין שיב. 

 ונונו שמעוןג. 

 הראל מיכאלא.  11/11/8112
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 בחירות בקלפי. 8 

 ( לתקנון ביו"ש.1)ב() 149( לצו / סע' 1)ב()174באזורים המפורטים להלן נערכו בחירות למועצה בקלפי בהתאם להוראת סעיף 

 להלן פרוט התוצאות של בחירות אלה :

 :המועמדים והתוצאות בכל אחד מהאזורים  1 

 אושרו המועמדים כלהלן : אדורה יישובב .א  

 אדורה ביתנו – אבמרשימת  .1   

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות    

    111411586 

 

 אדורה קורש אלכסנדר

    552841291 

 

 אדורה פריינטה שלמה

 אדורה עמר רועי 141465111    

     
 רשימת אדורה – אד מרשימת  .8   

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות    

 אדורה וידל מרדכי 181514854    

 אדורה מרקוביץ משה 111964866    

 אדורה שלווה יצחק 111716827    

 אדורה ראובן אליהו 112286621    

  

 

מספר הבוחרים  קלפי מס' 
 הרשום בפנקס

מספר 
המעטפות 

מהקלפי שהוצאו 
)מס' הבוחרים 

 שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

סה"כ קולות  סה"כ קולות כשרים
 כשרים

 לרשימה 
אדורה  – אב

 ביתנו

 סה"כ קולות כשרים
 לרשימה

 רשימת אדורה – אד

  1.1 
 

898 176 6 171 59 26 

 6 9 11 8 11  מעטפות כפולות  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ
 
 
 

 
 
 
 

  

125 2 121 59 26 

 רשימה ושמות הנציגים :השזכתה בו  אדורה מספר הנציגים במועצה מטעם האזור   

 קורש אלכסנדרנציג כדלקמן:  1 -זכתה ב אדורה ביתנו  -אב רשימת 
 

 

 אושרו המועמדים כלהלן : מצדות יהודה יישובב .ב
 בית יתיר  –בי מרשימת  .1
                   

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 מצדות יהודה בן גירא יעקב 811855875

 מצדות יהודה אביגזר רועי 117156918

 מצדות יהודה שרחטון ידעיה 811116277

 מצדות יהודה בנימין  אברהם 811648274
 

 יתיר עין טובה –מרשימת יע  .8
 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 מצדות יהודה מלכה אהרון 141718511

 יהודהמצדות  שכטר אליהו 196711716

 מצדות יהודה שכנר רון 191781586

 
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
 לרשימה 

 בית יתיר–בי 

 סה"כ קולות כשרים
 לרשימה

 יתיר עין טובה – יע
1.1 

 
111 889 2 817 58 119 

 9 9 11 1 11  מעטפות כפולות

 119 58 887 2 819  סה"כ

 
 שימה ושמות הנציגים :הרשזכתה בו  מצדות יהודה מספר הנציגים במועצה מטעם האזור 

 מלכה אהרוןנציג כדלקמן:  1 -זכתה ב יתיר עין טובה  –יע רשימת       

 

 

 אושרו המועמדים כלהלן : סנסנה יישובב .ג
 טוב לסנסנה  –טב מרשימת  .1

                     

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 סנסנה בר פלד אמנון 117157196
 

 עצמה לסנסנה –מרשימת על .8
 

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 סנסנה הנר יואב 118117142

 סנסנה שנייד יאיר 181981119
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 :אושרו הצעות המועמדים לראשות המועצה כלהלן  .1

 מען שם פרטי שם משפחה

 עתניאל יוחאי יעקב דמרי
 

 מען שם פרטי שם משפחה

 שמעה שושנה אדר
 

  - תוצאות הבחירות ביישובים .4

 אזור הקלפי שם הישוב
בוחרים 
 רשומים

מספר 
מצביעים 

 בפועל
מספר קולות 

 פסולים
מספר קולות 

 אדר שושנה דמרי יוחאי יעקב כשרים

 107 65 172 4 176 252 001.0 אדורה

 108 63 171 1 172 307 001.0 אשכולות

 6 17 23 4 27 40 002.0 אשכולות

 15 198 213 2 215 330 001.0 חגי

 92 202 294 4 298 511 001.0 טנא

 55 105 160 5 165 277 001.0 כרמל

 33 113 146 3 149 303 001.0 מעון

 93 112 205 20 225 313 001.0 מצדות יהודה

 13 77 90 5 95 131 001.0 נגוהות

 114 212 326 31 357 663 001.0 סוסיה

 49 88 137 16 153 201 001.0 סנסנה

 33 268 301 11 312 464 001.0 עתניאל

 14 129 143 8 151 217 001.0 פני חבר

 122 117 239 5 244 413 001.0 שמעה

 136 77 213 1 214 370 001.0 שני

 29 96 125 2 127 203 001.0 תלם

 49 88 137 8 145     קולות החיילים

 1068 2027 3095 130 3225 4995   סה"כ

 % 34.5 % 65.4           באחוזים
 

  -תוצאות הבחירות בכלל תחום המועצה האזורית .9

 4,559-מספר בעלי זכות בחירה הכולל במועצה  .א

 1,889 –הכולל של המעטפות שהוצאו מהקלפיות )מס' הבוחרים שהצביעו בפועל( המספר  .ב

 1,159 -המספר הכולל של הקולות הכשרים .ג

 111 –המספר הכולל של הקולות הפסולים  .ד

 המועמד הנבחר:

 לאור תוצאות הבחירות לראשות המועצה כמפורט לעיל, הנני מודיע כי המועמד שנבחר לראש המועצה הוא :

 

 עתניאל            דמרי                                                       יוחאי יעקב                                 
 

 מען               שם משפחה                                                          שם פרטי                                               

 

 יניב בן דוד

 מנהל הבחירות

 הר חברוןלמועצה אזורית 

-3- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

מספר  קלפי מס'

הבוחרים 

הרשום 

 בפנקס

מספר המעטפות שהוצאו 

מהקלפי )מס' הבוחרים 

 שהצביעו(

סה"כ קולות 

 פסולים

סה"כ קולות 

 כשרים

 סה"כ קולות כשרים

 לרשימה

 טוב לסנסנה–טב

 סה"כ קולות כשרים

 לרשימה

 עוצמה לסנסנה – על

1.1 

 

811 191 1 191 51 61 

 1 6 6 1 6  מעטפות כפולות

 61 56 196 1 195  סה"כ

 

 שימה ושמות הנציגים :הרשזכתה בו סנסנה מספר הנציגים במועצה מטעם האזור 

 בר פלד אמנוןנציג כדלקמן:  1 -זכתה ב טוב לסנסנה  –טב רשימת 

 


