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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ירושלים

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
התשכ"ה-11965, וסעיף 7)ב()1( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת 
בזאת  נמסרת  התשל"ה-21975,  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש 
הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ירושלים 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

7,5303.52אפשטין חיים

111,10851.91ברקת ניר

95,41144.57ליאון משה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 225,254.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.214,049

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 11,205.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ברקת ניר.  )5(

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ברקוביץ מרדכי  
מנהל הבחירות לירושלים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ירושלים

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ירושלים שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אגודת ישראל - דגל ג
התורה

53,7088

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

התעוררות הת
בירושלים

25,1904

רשימת ותיקי זך
וגמלאי ירושלים

860

9,0971הבית היהודיטב

3490יש עם אחדי

ירושלמים בראשות ים
רחל עזריה

16,1812

הליכוד ביתנו מחל
בראשות משה ליאון

7,1541

מרצ העבודה מרצ
ירושלים החופשית 

התנועה הירוקה

12,3252

ירושלים תצליח נר
בראשות ניר ברקת

31,1594

1,8830טוב לירושליםעד

7,3161בני תורהעץ

6,1201פסגת זאב על המפהפז

אומץ לב בראשות ץ
נעמי צור

2,1110

9,7532ירושלים מאוחדתק

שכונות ועסקים קנ
בראש בראשות עופר 

איובי

2,8480

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

35,3885

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסג

קמחל

התנר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 225,357.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.220,668

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 4,689.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  פינדרוס יצחק זאבג
2.  דייטש אהרן יוסף

3.  קלרמן שמעון ישראל
4.  ויצמן יוחנן בצלאל
5.  הלברשטאם מיכאל

6.  ראוכברגר אליעזר צבי
7.  הלפרין יעקב

8.  רוזנשטין שלמה

1.  ברקוביץ צבי עופרהת
2.  רובין חנן בנימין

3.  בר עינב
4.  מלכה אלעד

1.  קלמנוביץ דבטב

1.  עזריה רחלים
2.  ניר תמיר

1.  ליאון משהמחל

1.  אללו יוסף פפהמרצ
2.  ורטון לורה

1.  ברקת נירנר
2.  לוי רמי

3.  תורגמן מאיר
4.  כחלון יעקב

1.  אפשטין חייםעץ

1.  ענתבי יעלפז

1.  שקדי שמואלק
2.  קינג אריה יצחק

1.  שמחיוף אליעזר מנחםשס
2.  כהן צביקה

3.  לסרי נתנאל
4.  סבן נחמניאל דניאל יוסף 

צבי
5.  מלכיאלי מיכאל משה

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ברקוביץ מרדכי  
מנהל הבחירות לירושלים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית חיפה

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

חיפה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

24,75629.37בורובסקי יעקב

4,6685.54גלבוע איתי

41,52149.26יהב יונה

1,4231.69סילס זאב

קליש-רותם 
עינת

11,92214.14

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 90,711.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.84,290

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 6,421.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא יהב יונה.  )5(

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פרידמן גידי  
מנהל הבחירות לחיפה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית חיפה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  חיפה  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

חיפה חדשה א
בראשות ד"ר איתי 

גלבוע

2,3681

תקווה לחיפה אז
בראשות זאב סילס

7760

2,7841מפלגת העבודהאמת
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

7150קול השכונותקץ

הירוקים של חיפה רק
איכות חיים וסביבה 

פיתוח ותעסוקה

5,2112

יהדות התורה-שס-שסג
אחדות למען כולם

10,1324

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מרצאמת

דו

ףזך

אנ

רקקף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 90,718.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.88,401

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,317.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גלבוע איתיא

1.  דוניץ עודדאמת

1.  ח'מיס ג'מאלד

1.  אסעד סוהילו
2.  עאבדי-זועבי ערין

1.  לנדאו אליהוזך

1.  סביון ישראל יעקבח

1.  בלומנטל שיטב

1.  בורובסקי יעקביפ
2.  כהן שלמה

1.  יהב יונהכן
2.  אלמוג חדוה

3.  נישליס דניאל שארל
4.  ציוני סיגלית

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

בל"ד-אלתג'מוע ד
אלווטני אלחיפאוי

2,5341

שלמה גלבוע די
ישגיח בשבילך על 
ראש העיר הורדת 
הארנונה דיור בר-
השגה חיפה ירוקה

6520

חד"ש-החזית ו
הדמוקרטית לשלום 

ולשוויון

5,5282

שדולת גמלאים זך
חיפה למועצת העיר

3,4471

אוהבי חיפה-ח
בראשות ישראל 

סביון

3,1961

3,4991הבית היהודיטב

מהפך בחיפה יפ
בראשות יעקב 

בורובסקי

5,0412

לב בראשות לאון יץ
בן מרגי

2460

הרשימה של יונה כן
יהב

11,0224

6,5823חיפה ביתנול

הליכוד בראשות מחל
שמשון עידו

3,3661

מרצ חיפה- הטובים מרצ
למועצה

2,0310

קרית חיים אחת נ
ושכונות חיפה

2,1110

אהבת ישראל חיפה נץ
אחת

1810

רמי לוי למועצת ף
העיר חיפה

2,4801

יש עתיד צעירי פה
חיפה רשימה 

משותפת למועצת 
העיר

7,3833

5600כולנו חיפאיםץ

2800מועצת תושבי חיפהץף

חיים בחיפה קף
בראשות ד"ר עינת 

קליש רותם

6,2763



1389 ילקוט הפרסומים 6696, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013 

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 673.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ברודני יוסף.  )5(

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ברבי רות  
מנהלת הבחירות לגבעת שמואל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית גבעת שמואל

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שמואל  גבעת  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

גש מחוברים למען גש
גבעת שמואל

1,3692

תנופה בגבעה הן
בראשות יוסי ברודני

2,5014

הבית היהודי טב
בראשות יעקב 

ויליאן

1,7423

8021ביחדכח

4650הליכודמחל

חופש לעתיד פה
הרשימה החילונית 
בראשות משה מרר

1,4663

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבמחל

גשפה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,518.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.8,345

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 173.  )5(

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  שטראים יוליהל
2.  קופרשמידט דמיטרי

3.  וולבלום אלברט

1.  עידו שמשוןמחל

1.  לוי רמיף

1.  אבוחצירה שיפה
2.  גרינברגר אורי

3.  שלום יוסי יוסף

1.  קליש-רותם עינתקף
2.  גור בועז יוסף

3.  משולם טלי

1.  גלבהרט שמואלרק
2.  האן אביהו

1.  אלפר מרדכי מיכאלשסג
2.  בליטנטל יהודה אריה

3.  שבזי עודד
4.  כהן אהרון יעקב

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פרידמן גידי  
מנהל הבחירות לחיפה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית גבעת שמואל

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
גבעת שמואל שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

6,41081.07ברודני יוסף

נגד המועמד ניתנו 1,435 קולות כשרים.

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,518.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,845
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רשימה הם  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גרדה שלמהגש
2.  ארביב הרצל

1.  ברודני יוסףהן
2.  סומך בנימין

3.  וייס אורי
4.  ליפשיץ מיכל

1.  ויליאן יעקבטב
2.  וולדיגר מרים-מיכל
3.  גרוס מרדכי אביעד

1.  עיני פלדמן נעמיכח

1.  מרר משהפה
2.  צרויה מנחם
3.  נתנאל מיכל

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רותי ברבי  
מנהלת הבחירות לגבעת שמואל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ירכא

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

ירכא שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,68342.65חביש ארז

3,79243.91חביש והיב

1,16013.43מעדי סעיד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,866.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.8,635

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 231.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חביש והיב.  )4(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חמוד סיאח  
מנהל הבחירות לירכא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ירכא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  ירכא  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

140האלטרנטיבה הטובהאב

8241ירכא בלדנאיב

3,5124אחדות ירכאיז

00ירכא החדשהיק

2,8234מוסתקבל ירכאמי

1,4692נהדת ירכאני

30ירכא ביתנוסמ

110רואיארא

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

יזאב

מייב

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,864.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.8,656

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 208.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:
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טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו ריש באדייב

1.  עטאללה עלייז
2.  מולא עפיף

3.  אבו חמדה גאנם
4.  אב טריף עמי

1.  עטאללה אימןמי
2.  זיאן סלמאן

3.  אבו טריף שכיב
4.  אבו דולה אמיר

1.  סאלח סאלחני
2.  גביש מרואן

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חמוד סיאח  
מנהל הבחירות לירכא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כאבול

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
כאבול שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,67826.57אשקר ריאד

1,73727.51בוקאעי חסן

2,90045.92ריאן סאלח

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,470.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,315

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 155.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ריאן סאלח.  )5(

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

יפתח שלומית  
מנהלת הבחירות לכאבול  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כאבול

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כאבול שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

בל"ד אלתג'מוע ד
אלווטני אלדמוקרטי

7041

1,1572אלאהאליה

6791חזית כאבולו

00כאבול אלגדי

30בלדי כאבולם

7582אלתדאמוןמנ

1,4913אלנורנ

3680אלעייןע

3520אלתג'מע אלבלדיף

כאבול ץ
אלמוסתקבל

00

7452אלסלאםק

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

וק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,470.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.6,257

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 213.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ח'טיב קאסםד

1.  עקרייה סמירה
2.  טאהא נביל
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טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  טאהא מוחמדו

1.  היבי פיסלמנ
2.  עיאשה סעיד

1.  היבי מוחמדנ
2.  טאהא סעיד
3.  סאלח אחמד

1.  חמוד מוחמדק
2.  היבי מרזוק

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

יפתח שלומית  
מנהלת הבחירות לכאבול  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כוכב יאיר

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
התשכ"ה-11965, וסעיף 7)ב()1( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת 
בזאת  נמסרת  התשל"ה-21975,  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש 
כוכב  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

יאיר שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,47365.38אליאל שימי

1,11821.05ממן יעקב

מנצור אביבה 
יעל

63211.90

891.68עשהאל שמעון

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,433.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,312

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 121.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אליאל שימי.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

משה נקש  
מנהל הבחירות לכוכב יאיר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כוכב יאיר

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
יאיר  כוכב  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,0342גל בראשות יעקב ממןגל

קהילה אחת קא
בראשות שימי 

אליאל

3,3477

הסיעה לשינוי רק
והתחדשות בראשות 

אביבה מנצור

8022

להחזיר את הקסם שי
לישוב

1280

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

רקקא

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,437.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,311

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 126.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ממן יעקבגל
2.  רותם אופירה

1.  אליאל שימיקא
2.  ליברמן שלמה

3.  ענבר שדה אווה 
חווה
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר ורדים

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
ורדים  כפר  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1610זךזיו

5212יחדיח

1,0094מעוףמ

2441כפר ורדים ירוקנץ

5092אופקפ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,503.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.2,444

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 59.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אילון יורםיח
2.  וקנין איריס

1.  יחיאלי סיוןמ
2.  וליש שפירא נורית

3.  כהן עופר
4.  גזית דבירה

1.  ניצב יואבנץ

1.  גרינפלד מאירפ
2.  דיקמן ציפורה

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זאוי יורם  
מנהל הבחירות לכפר ורדים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

4.  שנקר רבקה
5.  דגן צחי

6.  מירון אילן
7.  ויסוקר ברוך דוד

1.  מנצור אביבה יעלרק
2.  אלוני יהושע

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

משה נקש  
מנהל הבחירות לכוכב יאיר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר ורדים

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית כפר 

ורדים שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

70529.10אילון יורם

1,71870.90יחיאלי סיון

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,504.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.2,423

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 81.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא יחיאלי סיון.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זאוי יורם  
מנהל הבחירות לכפר ורדים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

כפר מנדא א
אלמווחדה

1,3812

החזית הדמוקרטית גד
לשלום ושוויון

3680

1,0191אלנהדה ללתג'יירהד

00אלרסאלהזך

00הצדקי

7741הרפורמהינ

7131אלעדאלהיס

7381אלאמלכ

6791אלמוסתקבלם

1,1742אלאח'לאס ולופאן

1,8423אעמארע

00בלדיף

2840אלשבאבץ

זכויות האזרח ק
והשיוויון

7011

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ינהד

יסכ

אן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 9,917.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.9,673

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 244.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  חוג'יראת פתחיא
2.  עבד אל חלים אחמד

1.  עבד אלחמיד מוחמדהד

1.  עלי עטאינ

1.  קדח ח'אלדיס

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר מנדא

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  מנדא  כפר 

:)2013

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,86929.68זידאן אבראהים

1,67917.37זידאן האני

עבד אל חלים 
טאהא

4,04041.80

עבד אלחמיד 
מוחמד

1,07811.15

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 9,922.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,666

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 256.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חלים טאהא.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

טארק מערוף  
מנהל הבחירות לכפר מנדא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר מנדא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
מנדא  כפר  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כרמיאל

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כרמיאל שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

יחד למען כרמיאל חי
יהודית

3,1723

1,5092הבית היהודיטב

כרמיאל בתינו ושלנו ל
בראשות עדי אלדר

7,4927

1,2841הליכודמחל

קשת כרמיאל לצדק צ
חברתי

5670

3,9714מהפךרק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 18,581.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.17,995

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 586.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  סירוקה פנחס דודחי
2.  מלכה אוריאל

3.  שטרן יאיר

1.  ינאי רותםטב
2.  פסריוב ילנה לאה

1.  אלדר עדיל
2.  פיימן גרינברג רינה
3.  כהן שולמית שולה

4.  בטאן שלום
5.  מזור לימור
6.  וידר איתן

7.  קוריאט אבי

1.  נוימרק קורןמחל

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  טאהא סאלחכ

1.  עאלם סברים

1.  קדח מוחמדן
2.  היג'א מוחמד

1.  עיסאוי חוסיןע
2.  זידאן מג'די

3.  זיאדנה אחמד

1.  מוראד אנוארק

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

טארק מערוף  
מנהל הבחירות לכפר מנדא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כרמיאל

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
כרמיאל שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

10,80361.26אלדר עדי

6,83938.74קונינסקי משה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 18,585.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.17,642

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 943.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אלדר עדי.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מלכה יוסף  
מנהל הבחירות לכרמיאל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2



ילקוט הפרסומים 6696, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013  1396

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

5550תפניתזך

4240חן ללודח

הבית היהודי בלוד טב
בראשות יוסי הרוש

2,4802

9500יחדיד

2580האיחוד הלודאייט

לוד אחת בראשות כן
יורם מרציאנו

1,8531

לוד ביתנו בראשות ל
אלוירה קוליחמן

2,5272

הליכוד בראשות מחל
יאיר רביבו

4,4304

אלנידא אלערבי נ
אללידאויה

4,0603

1,8192למען התושבני

5970אבלין דהן למועצהנץ

הסיעה לגימלאים ף
חינוך וצעירים

3290

1,5901יש עתיד בלודפה

1,4581אלנהדהק

1,6751אביב חדש בלודרק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

2,2812

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלטב

פהיד

שסכן

רקני

זךנץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 27,286.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.27,286

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 0.  )5(

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  קונינסקי משהרק
2.  דמרי גרשין סיון

3.  אזולאי אלון
4.  פרבר מרגריטה

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מלכה יוסף  
מנהל הבחירות לכרמיאל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית לוד

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

לוד שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

9,43135.98מרציאנו יורם

16,77864.02רביבו יאיר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 28,085.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.26,209

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,876.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רביבו יאיר.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חג'אג' רונית  
מנהלת הבחירות ללוד  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית לוד

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  לוד  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,55045.69סליבי סלים

1,06913.76סרחאן נסרי

1,01913.12עוסמאן עלי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,996.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,769

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 227.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא סליבי סלים.  )5(

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פלאח מופיד  
מנהל הבחירות למג'ד אל–כרום  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית מג'ד אל–כרום

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
אל–כרום  מג'ד  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

גבהת אלעמל אד
אלוטני

230

4560אלמוסתקבלאמ

9601גבהת אלאחרארגא

אלתחאלוף ד
אלמגדלאוי

4890

החזית הדמוקרטית ו
לשלום ושוויון

1,1272

6051אלמג'דמ

אלאנתמאא נ
אלמגדלאוי

1,0522

1,0712אלרסאלהעל

רשימה הם  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  הרוש יוסף חייםטב
2.  לנגפלד עמיחי יהושע

1.  מרציאנו יורםכן

1.  קוליחמן אלוירהל
2.  לוי אריה

1.  רביבו יאירמחל
2.  סער אליהו

3.  חדד גיל
4.  קטאשוילי רפאל

1.  אבן פרג' פרג'נ
2.  אזברגה עבד אל כרים

3.  אזברגה מוחמד

1.  אדרי דודני
2.  עידן דוד

1.  שפירו רחליהפה

1.  מוחארב עארףק

1.  וסרמן אביברק

1.  ממן אליהושס
2.  אסולין מאיר

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חג'אג' רונית  
מנהלת הבחירות ללוד  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מג'ד אל–כרום

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
מג'ד אל–כרום שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,13127.43ח'טיב מוחמד
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הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

23,06288.20ביבס חיים

3,08411.80מעוז שרון

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 27,926.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.26,146

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,780.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ביבס חיים.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

נחמני שוחט איריס  
מנהלת הבחירות למודיעין-מכבים-רעות  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית מודיעין-מכבים-רעות

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
מודיעין- המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

מכבים-רעות שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 
:)2013

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אילן למודיעין אס
בראשות אילן בן - 

סעדון

4,6874

גשר-מחוברים גש
לתושבים

1,3261

הקול שלכם זך
בראשות יגאל צדוק

7820

חיים במודיעין חי
מכבים - רעות 

בראשות חיים ביבס

7,3036

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אלוחדה ץ
אלמגדלאויה

180

5341אלעלם ואלאימאןק

ראבטת אהאלי מג'ד רמ
אל כרום

7431

6451אלתעאון ולאח'אאתא

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,996.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3
.7,723

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 273.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בשר משהורגא

1.  חמוד חמודו
2.  כיואן יוסף

1.  עוסמאן עלימ

1.  מנאע יוסףנ
2.  כיואן עלי

1.  סלאמה עומרעל
2.  כנעאן מורשד

1.  קדאח עלאק

1.  מנאע נבילרמ

1.  סרחאן נסריתא

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פלאח מופיד  
מנהל הבחירות למג'ד אל–כרום  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מודיעין-מכבים-רעות

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
מודיעין-מכבים-רעות שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 

באוקטובר 2013(:
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  הנדלר איל צביכנ

1.  אלבז אברהםעם

1.  מי-און שחרפה

1.  מעוז שרוןש

1.  לוי משהשח
2.  פלג מירב

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

נחמני שוחט איריס  
מנהלת הבחירות למודיעין-מכבים-רעות  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מטולה

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
מטולה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

41747.44אזולאי דוד

46252.56בוקר הרצל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 906.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.879

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 27.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא בוקר הרצל.  )5(

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ברוש דניאל הנס  
מנהל הבחירות למטולה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הבית היהודי טב
בראשות מיכאל 

חרל"פ

2,6012

כולנו מכבים - כנ
רעות

2,0161

מודיעין חופשית עם
בראשות אבי אלבז

1,5271

יש עתיד במודיעין פה
בראשות שחר 

מי-און

1,2861

הדרך להשפיע עם רק
הירוקים בראשות 
אלכס וינרב מוטי 

גרונר

8720

מודיעין של כולנו ש
בראשות שרון מעוז

1,3641

שחר עושים חינוך שח
בראשות מויש לוי

2,9142

הבית שלנו בראשות של
עמיחי זליג

7790

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 27,927.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.27,457

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 470.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  בן סעדון אילןאס
2.  ליכטמן דן
3.  ארד מירי

4.  אדרי גבריאל

1.  בוחניק ברוךגש

1.  ביבס חייםחי
2.  פזי שלמה

3.  בן אליעזר הילה חיה
4.  שמעונוביץ אלעד

5.  גואטה שמעון
6.  גל בחרי ורד

1.  חרלפ מיכאל צביטב
2.  וזאן הילה
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לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
 22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  מעלות-תרשיחא 

באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,20049.06בוחבוט שלמה

זגורי שמעון 
אברהם

4814.54

4,91846.40פומרנץ ארקדי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 11,492.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.10,599

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 893.  )4(

בוחבוט  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
שלמה.

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רבאח נזיה  
מנהל הבחירות למעלות-תרשיחא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית מעלות-תרשיחא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מעלות-תרשיחא 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1940חזית דתית מעלותבס

ברית לאומית ד
דימוקרטית

8972

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית מטולה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מטולה שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

4494כולנו מטולהבה

מטולה - קהילה ק
ומושבה

4313

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2
המקומית הוא 904.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.880

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 24.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  בוקר הרצלבה
2.  נדיב אברהם
3.  גמליאל שחר
4.  שקלים יפעת

1.  אזולאי דודק
2.  כהן נאוה

3.  סנדלר יפה רוית

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ברוש דניאל הנס  
מנהל הבחירות למטולה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מעלות-תרשיחא

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  טנוס נחלהד
2.  אבו חסאן ח'ליל

1.  פומרנץ ארקדיל
2.  בריינין מקסים

3.  מעוז טובה

1.  לסרי ליאורמחל

1.  בוחבוט שלמהמתש
2.  קוצ'ר יורי

3.  בן נעים שמעון מאיר
4.  קרפוב נינה
5.  ברדא יוסף

1.  שנאתי איימןק

1.  סויסה שלמהשס

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רבאח נזיה  
מנהל הבחירות למעלות-תרשיחא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית משהד

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
משהד שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,76441.19חסן מוחמד

1583.69חסן פארוק

90.21מרעי פח'רי

1,46434.18סלימאן וג'יה

52212.19סלימאן חוסיין

3668.55פריד אבראהים

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,411.

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אחדות בהובלת זך
ברוך מיכאלי, יואב 

בן שטרית, יעל 
רוזנפלד, דני אברגיל, 

יורם ביתן, מנחם 
ולדמן

4000

6350הבית היהודיטב

1740מעלות החדשהי

מעלות תרשיחא ל
ביתנו בראשות 
ארקדי פומרנץ

1,7723

הליכוד בראשות מחל
ליאור לסרי

8631

מעלות תרשיחא מתש
שלנו

3,1075

תרשיחא העתיד נ
אלמוסתקבל

5090

המפלגה הדמוקרטית ע
הערבית

5460

7851אחווה ושיתוףק

ההתאחדות שס
הספרדית העולמית 

שומרי תורה

7511

תרשיחא לשינוי ת
והתחדשות בראשות 

ג'ורג' עבליני

4650

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מתשזך

שסטב

למחל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 11,496.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.11,098

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 398.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  עיסא סאלחום

1.  אבו אסמאעיל י
אבראהים

1.  פריד אבראהיםע

1.  דח'לאללה ח'אלדף

1.  חסן תיסירץ
2.  חסן אסעד

3.  בהותי ח'אלד

1.  בהותי עדנאןק
2.  סלימאן מוחמד

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

שחייבר ראיק  
מנהל הבחירות למשהד  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נצרת עילית

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
נצרת עילית שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,63415.20ברקו עדי

9,09152.47גפסו שמעון

7654.42כהן סמי

3,25318.78שמטוב ליה

1,5839.14שפושניק יוסף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 19,704.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.17,326

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,378.  )4(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,283

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 128.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חסן מוחמד.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

שחייבר ראיק  
מנהל הבחירות למשהד  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית משהד

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית משהד שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

3901בלדנא אלמוואחדאום

4291רואיה סאדקהי

2800קאאמת אלמסתקבליז

40אלבנאא ולתנמיהךי

260אלמשהד אוולןם

260אלמשהד בלדנאנ

970אלמשהד עאאלתינק

5971קדמה ואחווהע

4831דרך השלוםף

1,2333אלקאימה אלוטניהץ

6522אלג'יל אלג'דידק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,411.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,217

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 194.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:
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טור ב'טור א'

כןזך

סוטב

מחלע

יצ

אמתק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 19,732.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.19,045

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 687.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אקסנוב סופיהזך

1.  טובול נדב-שמעוןטב

1.  גופמן אלכסנדרכן
2.  ברון סמיון

1.  שמטוב ליהל

1.  גדלקין אלכסנדרסו
2.  סליפקו גלינה

3.  חלפון אלון

1.  גפסו שמעוןע
2.  ברוב ברכה

3.  ליקוורניק רון

1.  טויטו נתנאלצ
2.  ביו אורי

1.  עואודה שוכריק
2.  גטאס ראיד
3.  עודה חביב

1.  רק איתי צביר

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אבו אחמד סוהיל  
מנהל הבחירות לנצרת עילית  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית סאג'ור

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גפסו שמעון.  )5(

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אבו אחמד סוהיל  
מנהל הבחירות לנצרת עילית  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית נצרת עילית

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
עילית  נצרת  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

3410אמת למועצת העיראמת

1,3411אנחנו כאןזך

חזית יהודית טב
מאוחדת

1,0871

7730עוצמהי

4070נצרת עילית בתנופהיש

אלכס גופמן כן
למועצת העיר

1,3742

נצרת עילית ביתנו ל
בראשות ליה שמטוב

1,0561

4490הליכודמחל

2,3233דרך חדשהסו

2,7353עורי עירע

3570יחדף

1,7892בית בנצרת עיליתצ

7540עתיד לנצרת עיליתץ

הרשימה המשותפת ק
לדו-קיום

3,2283

1,0311צעירי נצרת עיליתר

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

00התקווהנץ

520עווידהע

4042אלאעתמאדפ

2000אלופאאק

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור א' טור ב'

פ ד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 2,552.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.2,511

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 41.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  חמוד ג'ברד
2.  גאנם ג'מאל

3.  עביד נאיף

1.  ח'שאן אמילז

1.  אבראהים ג'ודאתח

1.  יוסף מאג'די

1.  גאנם פואזינ

1.  אבראהים פנדיפ
2.  חסן האני

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

נסר ח'יר  
מנהל הבחירות לסאג'ור  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית סח'נין

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 

)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
סאג'ור שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

89035.30דאהר עפיף

1,55861.80חמוד ג'בר

732.90עווידה ג'יהאד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,551.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.2,521

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 30.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חמוד ג'בר.  )5(

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

נסר ח'יר  
מנהל הבחירות לסאג'ור  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית סאג'ור

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית סאג'ור שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

8133אלאאתלאףד

2191אלראזיז

2971אלג'לילח

2131אלכראמהי

2601אלמוסתקבלינ

10אלתג'יירנ

520אלנג'אחנז
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,1181האחדותחט

00סח'נין בלדיי

2,3393חלוציות סח'ניןיד

8060הגוש הדמוקרטיכ

5380מעק סכניןם

1,0871השינוינ

1,2321אבנא אלארדס

1,0041תנועת אלג'דע

50אלג'דידק

1,2961הדור החדשרש

7950אלופאאת

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 17,457.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.17,162

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 295.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  זבידאת פתחיאג
2.  זבידאת פדיל

1.  זבידאת מוחמדאה
2.  שלאעטה עלי

1.  אבו יונס סמרגד
2.  אבו סאלח עומר

1.  טרביה מוניבד

1.  טרביה ג'מאלחט

1.  בדארנה זהר אל דיןיד
2.  ח'לאילה ח'אלד

3.  חנא חנא

1.  שעבאן עלינ

1.  אבו סאלח מדיןס

לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
סח'נין שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

7,52844.07אבו ריא ספואת

9,55355.93גנאים מאזן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 17,455.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.17,081

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 374.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גנאים מאזן.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ח'וטבא אשרף  
מנהל הבחירות לסח'נין  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית סח'נין

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  סח'נין  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

התנועה הלאומית א
המתקדמת

7790

1,4292אלבונא ואלתטויראג

1,7102אלאעתסאםאה

חזית סח'נין גד
הדמוקרטית

1,9012

בל"ד - אלתג'מוע ד
אלוטני אלדמוקרטי

1,1231
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית עילוט

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  עילוט  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הצדק והשוויון חק
לשינוי

7352

8252השיתוף והאחווהים

00צעירי עילוטנ

1,5175עילוט בלדנאע

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,259.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,077

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 182.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו ראס נאדרחק
2.  עודתאללה ראפת

1.  עלי חסןים
2.  אבו ראס יוסף

1.  אבו ראס אבראהיםע
2.  עבוד פרג'

3.  עבוד סעיד
4.  אבו ראס מרואן

5.  אבו ראס חסן

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חסן כאמל  
מנהל הבחירות לעילוט  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ח'לאילה ג'מילע

1.  ח'לאילי שאדירש

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ח'וטבא אשרף  
מנהל הבחירות לסח'נין  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עילוט

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
עילוט שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו ראס 
אבראהים

1,55950.23

66621.46אבו ראס נאדר

87928.32עלי חסן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,260.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,104

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 156.  )4(

ראס  אבו  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
אבראהים.

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חסן כאמל  
מנהל הבחירות לעילוט  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,1012גבל סיךא

1,0522אלמוסתקבלאל

חזית עין מאהל ו
הדמוקרטית

8961

10אלאסתקאמהי

6001אלסלאםל

9931אחווהנ

התנועה הערבית עם
להתחדשות

10

1,0172אלופאאף

7431אלנורץ

7581אלתגיירק

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור א' טור ב'

ק א

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 7,284.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.7,162

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 122.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ח'טיב עיז אלדיןא
2.  אבו ליל מחמוד

1.  אבו ליל מחמודאל
2.  נפאפעה סמיר

1.  אבו ליל עבדאללהו

1.  ח'טיב ח'אלדל

1.  חביבאללה מוחמדנ

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עין מאהל

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
מאהל שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,65350.76אבו ליל וליד

חביבאללה 
אחמד

3,54349.24

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,286.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,196

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 90.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ליל וליד.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

נסאר יעקוב  
מנהל הבחירות לעין מאהל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית עין מאהל

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
מאהל  עין  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית עכו

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  עכו  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

רשימת האיחוד א
העכואי

4,1893

1,2361רשימת עכווד

1,9932להעיר את העירחי

הבית היהודי טב
תקומה לעכו

1,6911

רשימת התקומה ם
העכואית

1,5891

3210נץנץ

8,6937פזפז

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

2,9822

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ודם

שספז

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 23,452.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.22,694

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 758.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  חביב אללה עבד ף
אלחמיד

2.  מטר אבראהים

1.  אבו ליל מוחמדץ

1.  אבו ליל פארסק

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

נסאר יעקוב  
מנהל הבחירות לעין מאהל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עכו

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

עכו שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3771.71בן עזרא ישראל

לוזון רפאל 
אליהו

9034.08

17,58179.53לנקרי שמעון

3,24514.68פדידה שלמה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 23,461.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.22,106

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,355.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא לנקרי שמעון.  )5(

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חסן גדעון  
מנהל הבחירות לעכו  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2
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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 427.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עאסלה עלי.  )5(

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סכראן סאמר  
מנהל הבחירות לעראבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית עראבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עארבה שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הברית העירונית אב
לשינוי

5920

7521עראבה בלדיאס

1,6002החזית הדימוקרטיתגד

ברית לאומית ד
דימוקרטית

8581

140אל-אתיחאדו

1,2111אבנאא אלבטוףט

אלקראמה י
ואלאנתמאא

7261

אלתחאלוף אלואטני ם
אלדימוקרטי

1,4052

קותלת עראבה נ
אלמוואחדה

440

2,1042אלפג'ר אלג'דידנר

1,0761הקו הישרף

240אלתווחידק

טלאאע אלעמל קו
אלבלדי

6050

1,1532אלועד ואלופאארא

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ג'מל אדהםא
2.  שאמי הישאם

3.  עלי ולאא

1.  עלי פראסוד

1.  פדידה שלמהחי
2.  חדד יוסף

1.  לוזון רפאל אליהוטב

1.  מנסור ופידם

1.  לנקרי שמעוןפז
2.  נוימן זאב

3.  גלעד אביבה
4.  מקגון בוריס

5.  פרומן אילן אליעזר
6.  גולדשטיין שרה

7.  חדגאג פולה בן גוריון

1.  כהן עופרשס
2.  אלפלס נתנאל

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חסן גדעון  
מנהל הבחירות לעכו  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עראבה

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
עראבה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,47745.35ואכד עומר

700.58עאסלה טארק

6,52954.07עאסלה עלי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 12,503.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.12,076
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הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3553.90ג'מאל מוצטפה

4,75952.23יונס מודר

5285.79מלחם אחמד

00.00מסעוד איאד

1,27714.01מסרי נדים

2,19324.07מרזוק פתחי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 9,422.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,112

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 310.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא יונס מודר.  )5(

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זאהר זאהר  
מנהל הבחירות לערערה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ערערה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ערערה שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

9722אלדמיר ואלאמלד

7391שבאב אלתגיירחק

8842אלרוחה אלוטנייהי

330אלמוסתקבלינ

210השתייכותך

טור ב'טור א'

טגד

קוד

אסי

נרם

אברא

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 12,500.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.12,164

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 336.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אחמד נזאראס

1.  מאדי ג'מילגד
2.  כנעאן ראסם

1.  עאסלה סאמרד

1.  נסאר אחמדט

1.  עאסלה עאדלי

1.  אחמד אחמדם
2.  ח'טיב ח'אלד

1.  בדארנה עאדלנר
2.  עראבי נביל

1.  בדארנה בדראןף

1.  נעאמנה וסאםרא
2.  סח עלי

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סכראן סאמר  
מנהל הבחירות לעראבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ערערה

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
ערערה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  מלחם אחמדץ

1.  מסעוד איאדץף

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זאהר זאהר  
מנהל הבחירות לערערה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית פקיעין )בוקייעה(

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
 22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  )בוקייעה(  פקיעין 

באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

00.00ח'יר דאהר

56516.24ח'יר סמיע

73321.07עבאס גמאל

2,18162.69פארס גאזי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,572.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,479

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 93.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פארס גאזי.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עראידה מופיד  
מנהל הבחירות לפקיעין )בוקייעה(  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

260אלאכווה ותדאמוןמלע

1,9033אלתדאמוןנ

340אלאמל ולאסלאחנץ

7201אלתקוהנק

מפלגה דמוקרטית ע
ערבית

4290

1,3362אלוחדהף

5431אלארדץ

6691אלסלאםץף

4030אלתקדם ואלאיחאק

4500הרשימה של עארהש

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ץףץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 9,430.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.9,162

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 268.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  דעאיף תאופיקד
2.  מרעי אמיר

1.  עקל פרג'חק

1.  גזמאוי עבדאללהי
2.  קאסם גאזי

1.  יונס נאדרנ
2.  גהגאה טאלב

3.  שיך עבד מקדאד

1.  אבו הלאל מוסטפאנק

1.  מסרי מוחמדף
2.  מרזוק נדים
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  בכריה מאלכטע

1.  ג'ובראן תאירנק

1.  פדול איאדעא
2.  יוסף כמאל

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עראידה מופיד  
מנהל הבחירות לפקיעין )בוקייעה(  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית פרדס–חנה-כרכור

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
 22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  פרדס–חנה-כרכור 

באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

7,59963.79געש חיים-דוד

1,98716.68זריהם יוסף

2,32719.53פרי יגור הגר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 12,781.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.11,913

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 868.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא געש חיים-  )5(
דוד.

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

בר אורין טרייבר איילת חן  
מנהלת הבחירות לפרדס–חנה-כרכור  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית פקיעין )בוקייעה(

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית פקיעין )בוקייעה( 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

4641אלהדףאך

3241אלופאאאל

4381אלמוסתקבלאס

20אלאמאנהד

רשימת פקיעין ו
האחת

3601

10אלאסלאחז

3871האיחודחד

4591אלאמיןטע

00אלתקדם ואלחקנץ

4941אלעדאלהנק

5612אלאחרארעא

10אלסדקץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,572.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   3(
.3,491

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 81.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  פדול אנואראך

1.  אחמד אחמדאל

1.  עלי סלמאןאס

1.  עבדו ג'מאלו

1.  סעידה סליםחד



1413 ילקוט הפרסומים 6696, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013 

טור ב'טור א'

מחלזך

פהכ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 12,785.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.12,526

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 259.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  מעודה אפריםזך

1.  געש חיים-דודחג
2.  אטיאס אליהו

3.  בן צבי חיה
4.  לוז בן צור שרון

1.  מנצור נחמיהטב

1.  כאכון אביכ

1.  עמנואל מצליחל

1.  קעטבי יואבמחל

1.  בר כוכבא אלדדף
2.  רונן רינה

1.  בוחבוט לוין יצחקפה

1.  צדקה יעקב ישראלשס

1.  פרי יגור הגרת
2.  לירם רון שמעון

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

בר אורין טרייבר איילת חן  
מנהל הבחירות לפרדס–חנה-כרכור  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית צפת

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

צפת שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית פרדס–חנה-כרכור

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
פרדס–חנה- המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 
כרכור שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

גמלאים וצעירים זך
בראשות מעודה 

אפרים

8881

תלמ בראשות חיים חג
געש

3,3954

הבית היהודי טב
בראשות נחמיה 

מנצור

6431

המושבה שלנו כ
בראשות אבי כאכון

1,0441

9281עתיד ביתנול

הליכוד תנועה מחל
לאומית ליברלית

7341

הרשימה העצמאית ף
למען פרדס חנה 
כרכור בראשות 
אלדד בר כוכבא

1,0832

יש עתיד בפרדס פה
חנה כרכור בראשות 

איציק בוחבוט לוין

8111

3960נתיבפז

שס רשימה דתית שס
מאוחדת למען פרדס 

חנה כרכור

9841

ביחד עם העבודה ת
בראשות הגר פרי 

יגור

1,6202

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

גד"י מלכא וצחי טב
ללוש למועצת העיר

1,3511

3320למען התושביםיד

2,7813ישראל ביתנול

1,4442הליכודמחל

התנועה החברתית נר
למען צפת

5850

4140למען האזרחצ

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

1,7622

למען תורה וגמילות ת
חסדים

1,5642

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלטב

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 14,853.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.14,355

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 498.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלקבץ ויקטוריהא
2.  מנגיסטה אווקה

1.  גלבך נחמן אברהםג

1.  אוחיון משהחבד
2.  דיין מרדכי

1.  מלכה יצחק גדליהוטב

1.  שוחט אילן שלומי יוסיל
2.  בארסט ארקדי

3.  שטרית יגאל

1.  אוחנה שוקימחל
2.  מימון ישי

1.  לחיאני נהוראישס
2.  גלנט מאיר יוסף

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,44017.17אוחנה שוקי

3,99628.12חדאד שלמה

3992.81סבאן תמיר

שוחט אילן 
שלומי יוסי

7,37651.91

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 14,846.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.14,211

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 635.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אילן שלומי   )5(
יוסי.

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סייג איל  
מנהל הבחירות לצפת  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית צפת

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  צפת  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,1432אלקבץ ויקיא

יהדות התורה-ג
אגודת ישראל

9921

מהפך בצפת זה
בראשות תמיר סבאן

3910

1,5962חב"ד תקומהחבד
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית קצרין

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  קצרין  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

קצרין אחת בראשות אז
אורי זכריה

4321

פועלים ביחד למען יד
קצרין

4381

1650יש תקוהכן

הקצרינעים בראשות ל
דימי אפרצב

1,2284

הליכוד בראשות מחל
אבירם גורן

3231

עתיד חדש לקצרין פה
בראשות מאיר מוניץ

3101

3611צעירי קצריןק

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

פהיד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,369.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,257

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 112.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  זכריה אוריאז

1.  גרוסמן יהונתןיד

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  לוי עמנואל שלוםת
2.  לזר אליעזר

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סייג איל  
מנהל הבחירות לצפת  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קצרין

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

קצרין שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אפרצב דימי 
דמיטרי

1,41043.26

53816.51גרוסמן יהונתן

71221.85זכריה אורי

39612.15מוניץ מאיר

מעוז אליהו 
גרשון

2036.23

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,370.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,259

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 111.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אפרצב דימי   )5(
דמיטרי.

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זנו אליהו  
מנהל הבחירות לקצרין  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ראש פינה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
פינה  ראש  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

5173גיא אוניגא

2261המושבה שלנוזך

1430נשות ראש פינהנר

6133ראש פינה אחתר

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

גאנר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 1,543.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.1,499

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 44.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ברנזון אהרןגא
2.  קלר נדב

3.  יוסף שלומית

1.  ילוז עמירזך

1.  רסקי אביהודר
2.  אילת עודד

3.  בן שימול גדי

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מירי הרוש  
מנהלת הבחירות לראש פינה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אפרצב דימי דמיטריל
2.  רואס שרון

3.  שרייבר לילך-נורית
4.  לבקוביץ שרון דוד

1.  גורן אבירםמחל

1.  מוניץ מאירפה

1.  זרגרי יעלק

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זנו אליהו  
מנהל הבחירות לקצרין  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ראש פינה

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  פינה  ראש 

:)2013

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

59839.76ברנזון אהרן

18412.23ילוז עמיר

72248.01רסקי אביהוד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,542.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,504

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 38.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רסקי אביהוד.  )5(

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מירי הרוש  
מנהלת הבחירות לראש פינה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

שדרות אחת אמש
בראשות דוד 

בוסקילה

6400

רשימת "מעוף" זך
בראשות עו"ד יוסף 

פינחס כהן

5830

הקול שלך בעירייה ח
בראשות אדוארד 

אמירגולוב

6020

1,0172שדרות לכולנוט

טוב לשדרות יד
בראשות מיכאל 

אמסלם

8461

9922שדרות יכולהיש

9351ישראל ביתנול

מחר בראשות אלון מחר
דוידי הליכוד, 

העבודה, הבית 
היהודי

1,6563

תנועת ישראל עם ני
אחד בראשות הרב 

יחיא עמרם אלעזרה

3850

צעירים למען שדרות נצ
בראשות אביאל בן 

זיקרי

9871

4800שדרות חזקהע

עתיד חדש לשדרות פה
בראשות ביטון 

דבורה

1880

שדרות בסטייל עם ץ
סימו סטייל

490

עוצמה לשדרות ק
בראשות הרצל 

שאובי

1,2402

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי תורה

1,1031

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

פהזך

ידיש

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית שדרות

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
שדרות שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,36229.21בוסקילה דוד

3963.44ביטון דבורה

6,68858.11דוידי אלון

רבינוביץ' אליהו 
אלונה

1,0639.24

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 11,936.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.11,509

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 427.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דוידי אלון.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אילה גזית  
מנהלת הבחירות לשדרות  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית שדרות

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית שדרות שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

96812.38לוי יוסי

ליבנה לובטון 
גיל

6,84887.62

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,890.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,816

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 74.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ליבנה לובטון   )5(
גיל.

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

כהן כרמלה  
מנהלת הבחירות לשוהם  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית שוהם

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
הרשות המקומית שוהם שנערכו  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

תקווה חדשה למען דש
שוהם

1150

8592יחדזך

מאמינים בשוהם טב
הבית היהודי

7991

1920תנועת יהביא

עתיד לשוהם ע
בראשות יוסי לוי

7531

3,3476שוהם שלנופז

2590אוהבי שוהםר

1,7773שוהם בתנופהת

טור ב'טור א'

למחר

טנצ

קע

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 11,947.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.11,703

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 244.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  איפראימוב מרקט
2.  נחשונוב חוה

1.  אמסלם מיכאליד

1.  גבאי יובליש
2.  שיטרית ליאור סבטלנה

1.  נחשונוב טל אנטוליל

1.  דוידי אלוןמחר
2.  אוליאל מלכה יהודית

3.  קלימי אלעד

1.  בן זיקרי אביאלנצ

1.  שאובי הרצלק
2.  שאובי משה

1.  מלכה אורןשס

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אילה גזית  
מנהלת הבחירות לשדרות  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית שוהם

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
שוהם שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:
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הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,91248.78בוקאעי מחמוד

2,00851.22שחיבר פייסל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,036.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,920

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 116.  )4(

שחיבר  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
פייסל.

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אנור חסן  
מנהל הבחירות לשעב  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית שעב

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  שעב  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

חזית שעב ו
הדימוקרטית

6332

170אלרסאלהינ

5701כולנו שעבמרצ

7442ג'בהת אלעמלנד

160אלתטוויר ואלעמלף

2390אל-ביאןפ

5751אלג'ייל אלג'דידץ

130אלאתחאדק

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

עזך

טביא

תפז

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,127.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.8,101

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 26.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  פאהן אשרזך
2.  יפרח אלי כליפה

1.  אלטלף אברהםטב

1.  לוי יוסיע

1.  ליבנה לובטון גילפז
2.  פטיגרו איתן 

אלכסנדר
3.  אלבאז שמעון

4.  רמון מיכל
5.  כהן אליהו

6.  קרס חנה

1.  רבינוביץ גלעדת
2.  רביד-רבינוביץ דפנה

3.  אלראי ערן

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

כהן כרמלה  
מנהלת הבחירות לשוהם  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית שעב

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

שעב שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:
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הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,43427.28ח'אזם נאהד

5,81429.19יאסין עורסאן

8,66943.52ענבתאוי אמין

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 20,583.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.19,917

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 666.  )4(

ענבתאוי  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
אמין.

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זועבי חאזם  
מנהל הבחירות לשפרעם  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית שפרעם

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית שפרעם שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אלאסלאח א
ואלתג'דיד

1,4831

אלתג'מע אלוטני ד
אלדימוקרטי

1,5191

1,5711אחווהדש

הצעירים לשינוי הן
ואיחוד

1,0051

החזית הדמוקרטית ו
לשלום ושיוויון

1,9252

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

4371סיעת העתידקם

6632אלפג'ר אלג'דידתע

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מרצנד

תעץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,030.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,907

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 123.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  עבד אל רחמאן סעידו
2.  סעדה ח'יר

1.  ח'ואלד מוחמדמרצ

1.  זעיר נהאדנד
2.  דגים נביל

1.  עזאיזה אחמדץ

1.  שחאדה וחידקם

1.  מיעארי אחמדתע
2.  פאעור האני

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אנור חסן  
מנהל הבחירות לשעב  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית שפרעם

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
שפרעם שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  סובח אבראהיםר
2.  סדיק ראיף

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זועבי חאזם  
מנהל הבחירות לשפרעם  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית תל מונד

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  מונד  תל 

:)2013

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2765.24אוחנה שלמה

2865.43אמיר ריבה

2,46046.71גולן רוני

59711.33ינאי שלמה

1723.27נחום דוד

1,47628.02קפלן לין

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,428.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,267

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 161.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גולן רוני.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עמליה לגו  
מנהלת הבחירות לתל מונד  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

8190אלמוסתקבלחק

10השיתוף והתגמולי

5810סוא אלבדויהיף

1,9662וחדת שפרעםך

1,6872אלעהד ואלופאאנ

2810אלופאא ואלעדאלהנץ

8840אלוחדה ללג'מיעעל

אלוחדה עץ
אלאסלאמיה

1,6672

בני שפרעם בכוון פ
הנכון

1,6231

רשימת שפרעם צ
אלאסאלה

00

10אלג'יל אלג'דידק

4170מג'ד שפרעםקנ

2,5872אלפג'רר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 20,585.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.20,017

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 568.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גרוס נסיםא

1.  חדאד מוראדד

1.  ח'ניפס פרג'דש

1.  אבו שאח מוהנאהן

1.  כרכבי זוהירו
2.  חלאחלה ויסאם

1.  חנא ג'יריסך
2.  עזאם כמיל

1.  סואעד ג'מילנ
2.  חוג'יראת דיאב

1.  ח'טיב מוסטפאעץ
2.  בושנאק נזאר

1.  חאג' זיאדפ



ילקוט הפרסומים 6696, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013  1422

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גולן רונית
2.  כהן אראלה

3.  אוחנה יהודה
4.  ידגר אופירה

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עמליה לגו  
מנהלת הבחירות לתל מונד  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רמלה

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

רמלה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

8,95936.91וידל מיכאל

15,31263.09לביא יואל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 25,782.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.24,271

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,511.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא לביא יואל  )5(

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(

)חמ 3-2150(
ארגמן לוי שרה  

מנהלת הבחירות לרמלה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית תל מונד

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית תל מונד שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

2120יחדה

7552הבחירה הטבעיתט

סיעת לב בראשות לב
שלמה אוחנה

3601

הליכוד תנועה מחל
ליברלית לאומית

1080

3490אחדות תל מונדני

1,4444בראשות לין קפלןפה

2220סיעת אורקץ

1,8404התקווהת

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,428.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,290

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 138.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  קוגמאן יצחקט
2.  נחום רונית

1.  אוחנה שלמהלב

1.  קפלן ליןפה
2.  אברהם בועז

3.  כספר איאן
4.  רבין ספוזניקוב אילה



1423 ילקוט הפרסומים 6696, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013 

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 25,806.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.24,988

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 818.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  מושייב רונןח

1.  פנחסוב ניסיםים

1.  לביא יואללב

2.  יצחקי מרדכי

3.  שלוש שמעון

4.  רדה ענבל ימבל

5.  אברמשוילי גבריאל

6.  בנימין בינימין

1.  קורייב רפיקמ

1.  וידל מיכאלמחל

2.  אילוז אברהם

3.  דידי יאיר

1.  אבו עאנם עאמרנ

1.  אבו עבייד חסןק

1.  מנסור פאיזר

1.  דרעי מיכאלשס

2.  דהאן איתן

4.  ברוך יצחק צח

1.  ונונו מאירמחל

2.  צורף נעמה

1.  בן אפרים אפרתפה

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ארגמן לוי שרה  
מנהלת הבחירות לרמלה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית יקנעם עילית

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית רמלה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  רמלה  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

מפלגת העבודה אמת
בראשות מיקי 

ישראילוב

2500

1,6411דור חדשח

הבית היהודי טב
בראשות אלי חדד

1,0800

1,8991עולמיים

6780רמלה אחרתכח

סיעת לביא בראשות לב
יואל לביא

7,1126

1,1681יש תקווהמ

הליכוד בראשות מחל
מיכאל וידל

3,1393

1,5091האחדות למען רמלהנ

1,3671אלתע'יירק

1,7181הקידמה והשוויוןר

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

3,4272

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלח

לבים

מכח

רנ

טבשס
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

יקנעם מרגישים י
בבית בראשות רונן 

שפירא

6851

רומן פרס ויקנעם ל
פלוס

1,5863

אלטרנטיבה בראשות מ
יורי מגנר

7271

יש עתיד ביקנעם פה
בראשות צחי דקל

6591

1,3932יקנעם הצעירהצ

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

1950

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

לאס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,722.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.8,493

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 229.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלפסי סימוןאס
2.  פדידה בן שיטרית לאה

3.  שמואל אורי

1.  סירי דניאלדן

1.  איבגי אברהםטב

1.  שפירא רונן דודי

1.  פרס רומןל
2.  פטשוילי ולדימיר
3.  חובל טון כרמית

1.  מגנר יורימ

1.  דקל יצחק צחיפה

לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
יקנעם עילית שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,96573.49אלפסי סימון

1,29415.94דקל יצחק צחי

85810.57שפירא רונן דוד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,724.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.8,117

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 607.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אלפסי סימון.  )5(

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אהרון ליאור  
מנהל הבחירות ליקנעם עילית  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית יקנעם עילית

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
עילית  יקנעם  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

יקנעם שבלב אס
בראשות סימון 

אלפסי

1,9863

7071ישידן

הבית היהודי יקנעם טב
בראשות אברהם 

איבגי

5551
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית טירה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  טירה  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אלתג'מוע אלווטני ד
אלדמוקרטי

1,0691

50אלתעאון ואלתגירהא

החזית הדימוקרטית ו
לשלום ולשוויון

1,4592

1,1511אלחק ואלאסלאחחק

8981אלתעאון ואלאח'איא

הרשימה לא
הדימוקרטית

1,4102

4460רשימת מעןמ

80אלוחדהנ

9931אלעדלע

1,6782אלמואחדהעם

9561אמל ועמלפ

אלכותלה ק
אלאסלאמיה

7550

1,0051אלסלאםקנ

3920אלנסררצ

7861אלשועאעשע

4350אלמג'דת

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 13,684.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.13,446

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 238.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  פריימן יאיר אדיצ
2.  וקנין אריק

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אהרון ליאור  
מנהל הבחירות ליקנעם עילית  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית טירה

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

טירה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,38240.39מנצור מוחמד

עבד אל חי 

מאמון

7,09753.26

קשוע עבד 

אלסלאם

8456.34

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 13,684.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.13,324

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 360.  )4(

חי  אל  עבד  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
מאמון.

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עבד אל קאדר נדאל  
מנהל הבחירות לטירה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2
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שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא קשת יצחק.  )5(

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פורת מאיה מזל  
מנהלת הבחירות לחריש  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית חריש

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  חריש  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1873מנהיגות מנצחתטב

2704הליכוד יחד לחרישמחל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 503.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.457

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 46.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  קליין שלמהטב
2.  שפירו אדוארד
3.  מישייב לריסה

1.  קשת יצחקמחל
2.  אלבז רמי ניסים
3.  ידיגרוב רחמים

4.  לב רן נאוה

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פורת מאיה מזל  
מנהלת הבחירות לחריש  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  נאסר תמיםד

1.  עיראקי סאמחו
2.  סמארה סאמר

1.  קשוע עבד אל סלאםחק

1.  סולטאן חוסאםיא

1.  קאסם ראידלא
2.  קאסם מועין

1.  עראקי נדיםע

1.  סמארה סאמרעם
2.  נאסר מחמוד

1.  נאסר ולידפ

1.  נאסר עמראןקנ

1.  בשארה איחסאןשע

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עבד אל קאדר נדאל  
מנהל הבחירות לטירה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית חריש

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

חריש שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

19038.46קליין שלמה

30461.54קשת יצחק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 502.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.494

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 8.  )4(
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

5821למען רכסיםי

הסיעה הדתית שי
המאוחדת לפיתוח 

ושגשוג רכסים

3,4698

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,306.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,235

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 71.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  המאירי שרגאי

1.  רייך יצחקשי
2.  כהן דן

3.  חיאק נתנאל אפרים
4.  מישקובסקי אברהם יצחק

5.  טל טליקר יואב יואל
6.  הומינר שלמה
7.  דחבש חננאל
8.  ברויאר פנחס

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

וייסמן חנה  
מנהלת הבחירות לרכסים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית טורעאן

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
טורעאן שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,54848.11דחלה עימאד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רכסים

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
רכסים שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

58513.89המאירי שרגא

1754.16עמר דוד

3,45181.95רייך יצחק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,306.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,211

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 95.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רייך יצחק.  )5(

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

וייסמן חנה  
מנהלת הבחירות לרכסים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית רכסים

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית רכסים שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1840כולם למען רכסיםדע
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

8831אלאח'והעד

190אלקאא אלטורעאניף

ג'בהת אלח'דמאת ץ
בקראמה וטנייה

6741

שבאב טורעאן ק
וצעירי טורעאן

1,2582

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ונד

ףעד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 7,614.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.7,312

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 302.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

גבן סלימאן. 1ו
זירעיני מוחמד. 2
סמעאן זיאד. 3

נסאר אמין. 1נ
נסאר מוחמד. 2

נסאר נזמי . 1נד

גבן חאמד. 1נף

עדוי עאטף. 1עד

נדר סעיד. 1ץ

סלאמה וסים. 1ק
רחאל מאהר. 2

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עתאמלה ג'ודאת  
מנהל הבחירות לטורעאן  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,84838.62עדוי מאזן

97913.27עדוי שאהר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,604.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,375

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 229.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דחלה עימאד.  )5(

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עתאמלה ג'ודאת  
מנהל הבחירות לטורעאן  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית טורעאן

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית טורעאן שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,4923חד"שו

4700אלנהדהי

התנועה לעשייה יד
ושינוי

160

1,0312שבאבנאנ

רשימת טורעאן נד
הדמוקרטית

8831

5121אנא אלמואטןנף

740נהג' אלאמאנהנק



1429 ילקוט הפרסומים 6696, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013 

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הבית שלנו בראשות ב
אליהו ללו זהר

1,7322

1,1101קרית מלאכי אחרתגד

קריה אחת בראשות ים
יוסי סולימני

9862

7911התקווהך

הליכוד בראשות רן מחל
ויצמן

9621

דרך המלך בראשות נץ
מושיק אלימלך

4590

עידן חדש בראשות פה
אווקה מנגיסטו

6671

6651מגן הקריהפז

התאחדות הספרדים שס
אהבת ישראל חבד

2,8774

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסב

פהגד

ךים

פזנץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 10,627.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.10,249

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 378.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  זהר אליהו ללוב
2.  חזן שמעון סמי

1.  גלעם דודגד

1.  סולימני יוסףים
2.  בורוכוב בוריס

1.  מהרי גדעון גרמאוך

1.  ויצמן רןמחל

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית מלאכי

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
קרית מלאכי שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,75717.19גלעם דוד

9529.32ויצמן רן

4,23141.40זהר אליהו ללו

9799.58חדד יוסף יוסי

7637.47מנגיסטו אווקה

1,53715.04סולימני יוסף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 10,625.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.10,219

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 406.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא זהר אליהו ללו.  )5(

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

גרינשטיין שרה  
מנהלת הבחירות לקרית מלאכי  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית קרית מלאכי

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
מלאכי  קרית  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,933

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 64.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עראף חאתם.  )5(

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זין אל דין אמין  
מנהל הבחירות למעיליא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית מעיליא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מעיליא שנערכו 

ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

2721אלוחדהה

1941יד בידו

50בניה ופתוחזך

2001ידזנ

2231אלופאקי

1641שיתוףיק

1681אלזייתוןך

20אלנהד'הנ

30עתיד מעיליאנץ

00מעיליא מאוחדתף

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  מנגיסטו אווקהפה

1.  חדד יוסף יוסיפז

1.  שטיינר חייםשס
2.  טפירו מיכאל מישל
3.  מזרחי בצלאל-צבי

4.  מלכה שלמה

י' בכסלו התשע"ד )13 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

גרינשטיין שרה  
מנהלת הבחירות לקרית מלאכי  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מעיליא

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
מעיליא שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

00.00מוראני איליא

00.00עסאף זכי

381.97עסאף מילאד

61932.02עראף איליא

1,15259.60עראף חאתם

1246.41שופאני שוכרי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,997.
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רשימה הם  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  דחבור ויסאםה

1.  בשארה אנדריו

1.  עבד וסאםזנ

1.  עסאף פאדיי

1.  אבו עקסה פרחיק

1.  טנוס נזארך

1.  ליוס שוכריףי

1.  עיד נסראתץ

1.  פראן אסכנדרקף

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

זין אל דין אמין  
מנהל הבחירות למעיליא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

20מעיליא בלדיףז

2381אלהדף מעיליאףי

1851אלמחבהץ

60אלנבעהק

2811כולנו מעיליאקף

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קףה

ףיי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 1,996.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.1,943

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 53.  )5(
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