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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות                            
 ולראשות המועצה ים , לועדלמועצה

 
 

)להלן הצו(, נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  218בהתאם לסעיף 
 .30.10.18למועצת המועצה האזורית ולראשות המועצה  שהתקיימו ביום 

 
 ללא הצבעה בקלפי בחירת חברי מועצההכרזה על . 1

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

 
 ומספר המועמדים בה עולה על מספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור רשימה אחת בלבדסיבת ההכרזה : הוגשה 

 
שמות המועמדים שאושרו  שם האזור

 ומענם
שמות המועמדים שהוכרזו  מועד ההכרזה

 כנבחרים ומענ
 גל אהרון בארות יצחק

 ברמן בנימין
 פורשר שלמה 

 גל אהרון 30.10.18

 בן אברהם דב בני עטרות
 בן אברהם ליאורה

 בן אברהם ניב

 בן אברהם דב 30.10.18

 אפל נחום גמזו
 נמיר הראל

 יחזקאלי יהושוע

 אפל נחום 30.10.18

 יוסי פרץ כרם בן שמן
 דביר הרמתי
 עוזי עומסי

30.10.18 
 

 פרץ יוסי
 
 

 אמיתי יוסף רינתיה
 קזולה משה

 ארוש אברהם

 אמיתי יוסף 30.10.18

הרצל אברהם                                                                כפר טרומן
 דנילוף קרול                 בכת

 אביבה כתב 

 הרצל אברהם 30.10.18

 עידן ניסים מושב בן שמן
                                                                                 אושה זוהר

 שכול עמריא                        א

 עידן ניסים 30.10.18

 סילבר נחמה                  מבוא מודיעים
 אלון טינגר               

 לאה סנד                 

 סילבר נחמה  30.10.18
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 בחירות בקלפי. 2
 

      ( לצו . להלן פרוט התוצאות של בחירות 1)ב()174בקלפי בהתאם להוראת סעיף  למועצהבאזורים המפורטים להלן נערכו בחירות              
 אלה :             

 מועמדים והתוצאות בכל אחד מהאזורים : (1)
 

שמות המועמדים שאושרו  שם האזור
 ומפלגתם

שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים  מועד ההכרזה
 ומענם

 אחיסמך
 
 
 

 אס -אבי סופר  
 סופר אברהם
 ג'ראד שלום
 גאלי ויקטור

_____________________
__ 

 אד -אבי דישק 
 אבי דישק

 שמאקה רחמים
 אבידן שמעון

_____________________
___ 

 אב -אורן בדירי 
 אורן בדירי

 שוויד מיכאל
 נגאתי לקטיבי שולמית

30.10.18 
 
 
 

 סופר אבי 
 אורן בדירי

 נופך 
 

 ד -דני דדון  
 דניאל דדון
 סגל חיים

_____________________
___ 

 טס -למען כולם 
 טמסית זהבה

 יפרח דוד שלמה
 נאור רות

 דניאל דדון  30.10.18

 ד -דורות   שילת
 עפרון דב
 תימן איל

 מירב יהונתן
_____________________

___ 
 יש -שילת הבית יוסי שניידר 
 שניידר יוסף

 וונש עמר
 עגור הלוי אביב

 עפרון דב  30.10.18



  
  

   מועצה אזורית חבל מודיעין                  

 03-9722822, פקס 03-9722899-, טלפון 6083210, שוהם 10רחוב מודיעים 

2018 

 נחלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב -אלי בנצקי למועצה
 בנצקי אליהו

 לוץ יהודה
 טיכמן ניצה

_____________________
___ 

 כן -כולנו נחלים ליאור סטופל 
 ליאור סטופל

 בנציון שפר
 רן אפרתי

_____________________
___ 

 מכ -כנחלים נטיו 
 כהן מרדכי

 מרקוביץ קרן
 אילוז אבי

30.10.18 
 
 
 
 

 בנצקי אליהו
 כהן מרדכי

 ברקת
 
 
 

 יש -באנו לשנות 
 יששכר מעטוף
 עידית אלמגור
 ליאור מעטוף

_____________________
____ 

 אב -אביבה הלל 
 אביבה הלל

 ישראל הלל יפת
 חננאל הלל

_____________________
___ 

 המ -מנשה הלל 
 מנשה הלל
 כוכבה הלל

 אורן הלל

30.10.18 
 

 יששכר מעטוף
 אביבה הלל

 לפיד
 
 
 

 כן -למען לפיד 
 פרג אלון

 חסיד אביב
 עזרא יוסי
 וייס דפנה

 
_____________________

______ 
לפיד אחת בראשות עובד שטח 

 על -
 אטיאס אריק

 שייביץ בן ישי
 חניה יעקב

 אמיתי תמיר
 אלקוצר איריס

30.10.18 
 
 
 

 פרג אלון
 אטיאס אריק

 שייביץ בן ישי

 כר -כפר רות  כפר רות
 שי ספקטור

 יהודה בראון
 רחל סחראי

_____________________
___ 

 צד -צדק 
 אמיר פלדשטיין
 פורסטר אביבה

 שי ספקטור 30.10.18
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 -יוני ריינהורן לפיתוח הכפר  כפר דניאל
 כד

 ריינהורןיוני 
 יאיר לנדסברג
 ברלק אנריקה

_____________________
____ 

 עד -בעד 
 זיידמן רונן

 חיים מוריה
 גור לביא

 זיידמן רונן 30.10.18

 אח -אביגיל חבשוש   טירת יהודה 
 חבשוש אביגייל
 בן הרוש אסתר

 מדר שלום
_____________________

___ 
 מא -בדרך לשינוי 

 מדר אבישי
 מדר יוסף

 חזקיהומרום 
_____________________

____ 
 אד -אחדות למליאת המועצה

 אייל דה פאו
 פוקס דוד

 ביטון דניאל
_____________________

____________ 
 שח -למען טירת יהודה 

 אלי חגג
 שיאון דרור

 ליעד בן שבת

 אייל דה פאו 30.10.18

 הי -יעקב הלל   חדיד 
 הלל יעקב
 לוי משה

 קארו אורלי
_____________________

____ 
 -אבנר זכריה עושה בשבילך 

 א
 זכריה אבנר

 צ'רבין נאורה
_____________________

____ 
 אח -איחוד חדיד 

 בן משה אבשלום
 בן שלוםאלעזר

 חבני צדוק

 זכריה אבנר  30.10.18
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 מזור
 
 
 

 אק -אילן קופרשטיין  
 קופרשטיין אילן

 איתמר בר טל
 וייס יצחק

_____________________
_____ 

 מש -למען מזור 
 שלמה שוורף

 שייקה וילהלם
 צביקה גיטמול

 הלל גלבוע
_____________________

_____ 
 מנ -עבורינו 
 יוסף לוי

 בראונר תמיר
 ארד בן

30.10.18 
 
 
 

 קופרשטיין אילן 
 שלמה שוורץ 

 אב -אבנר אבולש נסיון שעובד גנתון 
 אבולש אבנר
 משולם משה

 יאיר לוי
 מנשה דני

_____________________
_____ 

 גמ -גינתון מתאחדת 
 גיא פישלר

 אור דיל
 גלית ג'רבי

  אבי כץ

 גיא פישלר 30.10.18

 אפ -אבשלום פירסק  גבעת כח 
 אבשלום פירסק

 פרסיק איילון
 אנג'ל רפאל

_____________________
____ 

 מנ -משה נחמיה 
 משה נחמיה

 שאול יהוד
 אבי אליהו

 משה נחמיה  30.10.18

 חי -ירחמיאל חג'בי  בית עריף 
 חגבי ירחמיאל

 הינדי מיכאל
 סאודאי אורי

 רפאל דוד
_____________________

__ 
 רק -רוני אזרק 
 רוני אזרק

 חדדזוהר שאול 
 כהן יהושוע

 
_____________________

___ 
 לב -לב 

 נבו מלי
 אייזיקס רונית

 רוני אזרק 30.10.18
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 יד -דני יזדי  בית נחמיה  
 דניאל יזדי

 שי נוימן
 מרדכי חן

_____________________
____ 

 חב -חיים בלחסן 
 חיים בלחסן

 שלומית בלחסן
 הילה בלחסן

 דניאל יזדי  30.10.18

________________________________________________________________________________________ 
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 תוצאות לבחירות בוועדים המקומיים הודעה בדבר

 
)להלן הצו(, נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  218התאם לסעיף 

 ליישובים שבתחום המועצה האזורית חבל מודיעין : 30.10.18שהתקיימו ביום  לוועדים מקומיים 
 
 
 

 מספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור/גדול ממספר המועמדים שווהסיבת ההכרזה : . 2
 

שמות המועמדים  שם האזור
 שאושרו ומענם

ת המועמדים שהוכרזו שמו מועד ההכרזה
 כנבחרים ו

 גיל אמיר  בארות יצחק 
 בנימין ברמן

 אהרון גל
 צור רפאל

 שניאור יצחק 

 גיל אמיר  30.10.18
 בנימין ברמן

 אהרון גל
 צור רפאל

 שניאור יצחק
 דנילוף קרול  כפר טרומן  

 אביבה כתב
 עוזר אסתר

 פטר אברהם 
 מועלם יורם 

_____________ 

 דנילוף קרול 30.10.18
 אביבה כתב
 עוזר אסתר

 פטר אברהם
 מועלם יורם
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 כרם בן שמן
 
 
 
 

 גמזו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נחלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רינתיה 
 
 
 
 
 
 
 

 בני עטרות 
 
 
 
 
 
 

 מזור

 דביר הרמתי
 כפריאסף 

 אהרון בן יוסף
 גיל שטרן

 ליאור חנאל
 גולדשמיט חנוך

 קרוב חנלי
 שוויגר פרץ

 לביא בנימין
 חזות יעקב
 שרמר רחל

 שטרית יוסף
 גלבוע שי
 רון אלעד

 פחימה שי
_________________ 

 איזק יעקב
 כהן אוריאל
 כוכבה יעקב
 אופיר עמוס
 שלוםאיילת

 דיאמנט אורלי
 לייב צפניה

 גרסטנפלד גדי
 עובדיה דורון

 אלרום אבשלום
________________ 

 ארוש אברהם
 סהר תמר

 מאיה שמואל
 בן שושן יעקב

 אלפסי משה
 יפרח ציון

 בן דוד עמרם
_________________ 

 סנדלר בועז
 קון חיה

 פרחי אביב
 סגל יצחקי ליאורה

 שרון שושנה
 סנדלר שמואל

_________________ 
 פרידמן דורון

 גרין שחר
 דן ליאת

 קפנר זוהר
 מימון אילון
 וייס אפרת

 גלבוע עומרי

 דביר הרמתי 30.10.18
 אסף כפרי

 אהרון בן יוסף
 גיל שטרן

 ליאור חנאל
 

 גולדשמיט חנוך
 קרוב חנלי

 שוויגר פרץ
 לביא בנימין

 חזות יעקב
 
 
 
 
 
 

 איזק יעקב
 כהן אוריאל
 כוכבה יעקב
 אופיר עמוס
 שלוםאיילת

 דיאמנט אורלי
 לייב צפניה
 גדי גרסטנפלד

 עובדיה דורון
 

 ארוש אברהם
 סהר תמר

 מאיה שמואל
 בן שושן יעקב

 אלפסי משה
 
 
 

 סנדלר בועז
 קון חיה

 פרחי אביב
 סגל יצחקי ליאורה

 שרון שושנה
 
 
 

 פרידמן דורון
 גרין שחר

 דן ליאת
 קפנר זוהר

 מימון אילון
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( לצו . להלן פרוט 1)ב()174בקלפי בהתאם להוראת סעיף   לועד המקומי. באזורים המפורטים להלן נערכו בחירות 3          
 התוצאות של בחירות אלה :

 
 

שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים  מועד ההכרזה שמות המועמדים שאושרו ומפלגתם שם האזור
 ומענם

 בית נחמיה 
 
 
 
 

 דח -הדור החדש 
 חן מרדכי

 נטף רבקה
 אוהב ציון שחר

 בן שמלה גיא
 אהודשליו 

 דיליאן חנה
 תלם יוגב

___________________________
__________ 

 חי -יחד 
 הילה בלחסן

 אלון ברק
 חדווה אוהב ציון

 מלכה דריקס
 חן לירון

30.10.18 
 
 
 

 חן מרדכי
 נטף רבקה

 אוהב ציון שחר
 בן שמלה גיא
 הילה בלחסן

 
 

 נופך 
 

 ענ -עתיד נופך 
 סגל חיים

 עורקבי אברהם
 בועז יסמין

 משה נגר
 ברוך עוז

 אמיתי שמעון
________________________ 

 פב -פעילים בכפר 
 מאיר שטרית

 יפרח בן צבי
 פימה רפי

 שבת משה

 סגל חיים 30.10.18
 עורקבי אברהם

 בועז יסמין
 מאיר שטרית

 יפרח בן צבי
 
 

 ש -שילוב דורות  שילת 
 תמים ענבל
 הכט יוחנן

 מירב יהונתן
 תימן איל
 עפרון דב

_________________________ 
 יח -ביחד 

 פנצר אורן
 בן גד אליעזר

 אלתר יובל
 צוובנר רון
 רוזן מיכל

________________________ 
 שב -הבית שילת 

 וונש עמר
 יד שלום תמר
 שניידר יוסף

 עגור הלוי אביב
 רבהון רינת

 תמים ענבל 30.10.18
 הכט יוחנן
 פנצר אורן

 בן גד אליעזר
 וונש עמר
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 אה -עשייה למען תושבים ברקת
 אריאלה הלל
 אביחייל הלל

_________________________ 
 גמ – גדי מעטוף
 גדי מעטוף

 בן צור ישראל
 חיים בן שלום

 איובי נדב
_________________________ 

 חי -למען ברקת שלנו 
 מעטוף משה

 מדעי מאיר
 הלל נתן

 מאור אלרועי
 בן שלום רפאל

________________________ 
 חש -חייבים שינוי 

 צדוק מנחם
 כהן מרדכי
 משה אשר

 אלה הלליאר 30.10.18
 גדי מעטוף

 בן צור ישראל
 חיים בן שלום

 איובי נדב
 מעטוף משה

 מדעי מאיר
 צדוק מנחם
 כהן מרדכי

 
 
 

 

 לפיד
 
 
 

 כן -למען לפיד 
 יתום עמר
 עזרא יוסי
 וייס דפנה

 קרונר כרמלה
 חסיד אביב

 פרג אלון
 גורן איתי

 אדרי אסף
 זמיר אלון

________________________ 
 על -לפיד אחת בראשות עובד שטח 

 שטח עובד
 אשכנזי חיים

 נחושתן שונית
 דואני משה

 לוי יוחנן
 פינץ ענבל
 בר שלום
 גוט ג'ינה

 אמיתי תמיר
 בוקר סיגלית
 מנצורי אדיר

 לוינגר קרן
 דביר אילן

 גרון אנט
 אדלשטיין גל

30.10.18 
 
 
 

 יתום עמר
 עזרא יוסי
 וייס דפנה

 קרונר כרמלה
 שטח עובד

 אשכנזי חיים
 נחושתן שונית

 דואני משה
 לוי יוחנן 
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 כח -עתיד טוב יחד  כפר רות
 אילון שירי

 היימן אלעד נחום
 בראון עמרי

 דרגצקי רותם
 ליברמן לירון
 זלוטקין עינת
 פדידה יצחק
 ארמוני עופר

 כהן הרשטיק מור
 סליט נועם

_________________________ 
 כן - רואי אליהו
 רואי אליהו
 איתי גבעון

 עוזי יניר
_________________________ 

 מז -מאזנים 
 פלדשטיין עומרי 

 זכמי ירדן

 רואי אליהו 30.10.18
 איתי גבעון

 פלדשטיין עומרי 
 אילון שירי

 היימן אלעד נחום
 

 יד -יחד  כפר דניאל
 עמר מאיר

 ביטון מאיר
 סורוגטי רונן

 אדווה אזולאי
 עמוס גביש

________________________ 
 מב -מאוחדים במושב 

 סרינה זוסמן
 מיכל ניצן

 ברונו ברלק
 בן קופר

________________________ 
 עד -בעד 

 חיים מוריה
 עמרי גור לביא

 רווית כץ
 רון גוטרמן

 זוטא קרן
 רוזנבאום אבי

 לחמי יניב
 זיידמן רונן

 עמר מאיר 30.10.18
 סרינה זוסמן
 חיים מוריה

 גור לביאעמרי 
 רווית כץ

 

 טי -הבית שלנו טירת יהודה 
 יאיר הראל
 נורית שליו
 יניב סולמי

 שרון נגר
 רביד דור

 יעקב צפריר
______________________ 

 לב -לב אחד 
 גואטה אשר
 ביטון דניאל

 דורון שמואלי
 יצחק גואטה

 יאיר הראל 30.10.18
 נורית שליו
 יניב סולמי

 גואטה אשר
 ביטון דניאל
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 פז -למען חדיד  חדיד 
 צדוק עקיבא
 מנחם שלום

_________________________ 
 הי -הלל יעקב
 הלל יעקב
 לוי משה

 קארו אורלי
__________________________ 

 גל -יחד לדרך חדשה 
 זמיר עשהאל

 מנצור מירב
 ורטיקובסקי צבי

_________________________ 
 אח -חבאני עודד
 חבאני עודד
 חבאני אשר

_________________________ 
 לב -לב חדיד 

 חבאני צדוק
 בן שלום אליעזר

_________________________ 
 ימ -למען חדיד
 מנחם ירון

 מנסור ענבל

 זמיר עשהאל 30.10.18
 מנצור מירב
 חבאני עודד

 מנחם ירון
 חבאני צדוק

 
 

    
 אב -יחד  גבעת כח 

 אליהו יוסף
 בנדלק יעקב

 גולדנברג ליהי
 ליאתפישר 

 יצחקי ארנון
_________________________ 

 עד -עמי דמתי 
 אליקים כוכבי

_________________________ 
 יא -ישמח 

 אייל ישמח
 מיטל אורלי יהוד

________________________ 
 אש -איתי שמע 
 איתי שמע

_________________________ 
 לי -לאה אשרף 
 אשרף לאה
 אשרף יואב

 יוסףאליהו  30.10.18
 בנדלק יעקב

 אליקים כוכבי
 אייל ישמח
 אשרף לאה
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  בית עריף 
 יד -יחד 

 דני כהן
 צברי אהרון
 יוסף מיכה

 תם גיא
 חדד חנוך

________________________ 
 לב - לב
 מלי נבו

 אלכס לזרוביץ
 אסף מתיא

 רונית אייזיקס
 עדי קנר

_________________________ 
 אב -יוזמה 

 בוטא אריה
 זמירעומסי 

 הינדי ישראל
 רפאל דוד

 שטרן זמירה

30.10.18  
 דני כהן

 צברי אהרון
 בוטא אריה
 עומסי זמיר

 נבו מלי
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב-ביתי  מבוא מודיעים
 שרה נפתלי
 ברקי נוריה
 ג'ודי קוסוי

 ראובן גילמור
 לאה סנד

_________________________ 
 א -אחדות 

 אלנתן גולומב
 נתנאל ריצ'מן

 סוריאסאברהם 
 שירה שפירוב

 יצחק בן יהודה
_________________________ 

 מ -מאור 
 כהן רעיה
 דוד ניצה

 טרואופיאנסקי פייגי
 כהן רותי

 שטיין חנה

30.10.18 
 
 
 

 שרה נפתלי 
 אלנתן גולומב

 נתנאל ריצ'מן 
 כהן רעיה
 דוד ניצה 
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 ת -תושבים בשביל המושב  מושב בן שמן 
 שחורי איתי
 גנצרסקי ניר

 גפניר דלית
 רשתי גלית

 בוהם אידית
 ששו שלמה

_________________________ 
 בש -בנשמנים 

 אבשלומי אורי מאיר
 קנרש נועם

 פולישוק גלעד
 דר ארבל
 דבי אדר

 שחורי איתי 30.10.18
 גנצרסקי ניר

 גפניר דלית
 אבשלומי אורי מאיר

 קנרש נועם
 

 

 צח-צוות חשיבה  גנתון
 בכר יצחק

___________________________ 
 חד -להוביל דרך חדשה בגינתון 

 לוי מאיה
 ענת אשכנזי

 אלגרבלי רויטל
__________________________ 

 גמ -גינתון מתאחדת 
 משיח יצחק

 לוי שפירא אורית
 כהן יעקב

 חלפון בנימין
 פישלר גיא

 בכר יצחק 
 לוי מאיה

 ענת אשכנזי
 משיח יצחק

 לוי שפירא אורית
 

 וי -אחיסמך של כולם  אחיסמך 
 גאלי ויקטור

 סופיר אברהם
 ג'ראד שלום

__________________________ 
 נא -אליאור דהמן 
 דהמן אליאור

 דהמן מאור
__________________________ 

 שס -חפץ חיים 
 סמכה שמואל

__________________________ 
 יד -שמעון הקטן 
 אלגלי שמעון
 אלגלי אסתר

__________________________ 
 יש -יוסי בן שחר
 יוסי בן שחר
 מיכאל שוויד
 אבידן שמעון

___________________________ 
 מי -חינוך מאז ולתמיד 

 מירה אהרון
 מזל מגרו

__________________________ 
 בה -ביחד נשנה 

 תשובה ברוך
 ניסים לגאלי

__________________________ 
 אס -אבי סופר 

 סופר אברהם
 ג'ראד שלום

 ורגאלי ויקט

 גאלי ויקטור 30.10.18
 אלגלי שמעון
 יוסי בן שחר
 מיכאל שוויד
 תשובה ברוך
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 ישוביםה בכל  פי רשימה קלפיות לב תוצאות הבחירות
מ ש ועד מס קולות שם רשימה מליאה שם ישוב 

ספ 
 קולות

 126 ןי 1 275 אס 1 אחיסמך  
 23 נא 2 134 דש 2 
 50 שס 3 354 אב 3 
 105 יד 4    
 313 יש 5    
 61 מי 6    
 79 בה 7    

 343 דח 1 222 יד 1 בית נחמיה
 70 חי 2 198 כא 2 

 241 יד 1 274 חי 1 בית עריף
 104 לב 2 286 רק 2 
 212 אב     

 257 ת 1    בן שמן מושב
 185 בש 2    

 112 אה 1 272 יש 1 ברקת
 336 גמ 2 364 אב 2 
 186 חי 3 196 המ 3 
 216 חש 4    

 180 אב 1 156 אפ 1 גבעת כח
 91 עד 2 347 מן 2 
 116 יא 3    
 62 אש 4    
 75 לי 5    

 65 צח 1 167 אב 1 גנתון 
 177 חד 2 310 גמ 2 
 249 גמ 3    

 60 פז 1 42 הי 1 חדיד
 36 הי 2 241 א 2 
 183 גל 3 205 אח 3 
 86 אח 4    
 62 לב 5    
 72 ימ 6    

 347 טי 1 128 אח 1 טירת יהודה 
 260 לב 2 128 מא 2 
    252 אד 3 
    87 שח 4 

 89 יד 1 146 כד 1 כפר דניאל
 82 מב 2 191 עד 2 
 178 עד 3    

 77 כח 1 102 כר 1 כפר רות
 48 כן 2 31 צד 2 
 25 מז 3    

 550 כן 1 561 כן 1 לפיד
 800 על 2 782 על 2 

 33 ב 1    מבוא מודיעים
 41 א 2    
 44 מ 3    

    292 אק 1 מזור
    160 מש 2 
    99 מן 3 

 168 פנ 1 178 ד 1 נופך
 155 פב 2 151 טס 2 

    257 ב 1 נחלים
    151 כן 2 
    231 מכ 3 

 131 ש 1 190 ד 1 שילת
 123 יח 2 158 יש 2 
 117 שב 3    
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