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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר שמריהו

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(,  התשל"ה-1975

לחוק  8א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות 
י"ח  ביום  הבחירות,  ועדת  דעת  על  הכרזתי  התשל"ה-11975, 
בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 2013( על המועמד אלוני דרור 
הואיל  שמריהו,  כפר  המקומית  הרשות  לראש  שנבחר  כמי 
ואושר מועמד לראש הרשות האמורה והוא מרשימת מועמדים 
לבחירות  היחידה  כרשימה  הבחירות  חוק  לפי  שאושרה 

למועצה האמורה.

י"א בכסלו התשע"ד )14 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

דליה חלילי  
מנהלת הבחירות לכפר שמריהו  

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר שמריהו

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

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הרשויות 
)בחירות(, התשכ"ה-11965, הכרזתי על דעת ועדת  המקומיות 
 )2013 באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  הבחירות, 
המועצה  לחברי  שנבחרו  האנשים  כעל  אלה  מועמדים  על 
ובבחירות  הואיל  המועצה(,   - )להלן  שמריהו  כפר  המקומית 
למועצה שעמדו להתקיים במועד האמור לשם בחירת 7 חברי 
המועצה, אושרה רשימת מועמדים אחת שכינויה רשימת כפר 

שמריהו ואותיותיה רכש:

אלוני דרור;  )1(

זוז סיגל;  )2(

אליאסף עמירם;  )3(

רז שי מרדכי;  )4(

זילברסון אייל;  )5(

זבליק אניק חנה;  )6(

אבנרי סיון.  )7(

י"א בכסלו התשע"ד )14 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

דליה חלילי  
מנהלת הבחירות לכפר שמריהו  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ע'ג'ר

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

לחוק  8א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות 
ועדת  דעת  על  הכרזתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ה-11975 

2013( על  )22 באוקטובר  י"ח בחשון התשע"ד  ביום  הבחירות, 
המקומית  הרשות  לראש  שנבחר  כמי  אחמד  פאתלי  המועמד 
והוא  האמורה  הרשות  לראש  מועמד  ואושר  הואיל  ע'ג'ר, 
כרשימה  הבחירות  חוק  לפי  שאושרה  מועמדים  מרשימת 

היחידה לבחירות למועצה האמורה.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פארס מזייד  
מנהל הבחירות לע'ג'ר  

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 ע'ג'ר

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הרשויות 
)בחירות(, התשכ"ה-11965, הכרזתי על דעת ועדת  המקומיות 
 )2013 באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  הבחירות, 
המועצה  לחברי  שנבחרו  האנשים  כעל  אלה  מועמדים  על 
)להלן - המועצה(, הואיל ובבחירות למועצה  המקומית ע'ג'ר 
שעמדו להתקיים במועד האמור לשם בחירת 7 חברי המועצה, 
ג'האד  אושרה רשימת מועמדים אחת שכינויה רשימת חטיב 

ואותיותיה אל:

פאתלי אחמד;  )1(

חטיב גיהאד;  )2(

מרהג' חוסין;  )3(

חסן סולימאן;  )4(

עיסא גסאן;  )5(

שמאלי מוחמד;  )6(

מרהג' ראפע.  )7(

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

פארס מזייד  
מנהל הבחירות ע'ג'ר  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לוועד הרובע 
העירוני - נווה מונוסון

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
ותקנות העיריות )רובע עירוני - נווה מונוסון(, התשס"ו-2006

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הרשויות 
לתקנות    10 ותקנה  התשכ"ה-11965,  )בחירות(,  המקומיות 
התשס"ו-22006,  מונוסון(,  נווה   - עירוני  )רובע  העיריות 
התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  הבחירות,  ועדת  דעת  על  הכרזתי 
)22 באוקטובר 2013(, על מועמדים אלה כעל האנשים שנבחרו 
הואיל  הרובע(,   - )להלן  מונוסון  נווה   - עירוני  רובע  לוועד 
ובבחירות לוועד הרובע שעמדו להתקיים במועד האמור לשם 
אחת  מועמדים  רשימת  אושרה  הרובע,  ועד  חברי   9 בחירת 

שכינויה קולנו נווה ואותיותיה קנ:

מאור נועה;  )1(

חזאי-פריי יוסף;  )2(
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שלום חסדאי אושרת;  )3(

לנדאו גדעון;  )4(

דוידוב צחי;  )5(

שלו מרדכי;  )6(

גבעון און שילה;  )7(

אזרח רם;  )8(

יוסף אלונה.  )9(

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מוסקוביץ מירה  
מנהלת הבחירות יהוד-מונוסון  

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

ק"ת התשס"ו, עמ' 419.   2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית אבו סנאן

 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 

אבו סנאן:

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,70323.84ביתם גסאן

1,49520.93מוסא נעים

921.29מושלב האני

2,34032.75משלב נוהאד

1,37819.29סעב גאזי

1361.90עזאם קופטאן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 7,371.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 7,144.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 277.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,73540.1ביתם גסאן

4,08659.9משלב נוהאד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,918.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,821.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 97.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא משלב   )5(
נוהאד. .

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ח'ורי אבראהים  
מנהל הבחירות לאבו סנאן  

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 אבו סנאן

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 
סנאן  אבו  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

40אחווה ושוויוןא

1,0582הדרוזית המאוחדתאד

1,5233חד"שו

30המתקדמתז

7621אלרסאלהיק

100גיל חדשך

1,0572אמנארמ

120אלבלדנ

8261אלנזאההנה

4230אלנור ואלהודהס

7861הערבית המאוחדתעם
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,47732.16בדראן זידאן

1,15425.13כבהא ראיד

95920.88מחאמיד מוחמד

3998.69מחאמיד פאוזי

60413.15קבהא יוסף

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,764.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,593.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 171.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,28349.83בדראן זידאן

2,29950.17כבהא ראיד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,675.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 5,582.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 92.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא כבהא   )5(
ראיד.

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אלינור רשתי  
מנהלת הבחירות לבסמ"ה  

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 בסמ"ה

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 בסמ"ה שנערכו 

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

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

30אבו סנאן לכולנוף

30אלאסתקאמהץ

6001האמונה לשינויר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,342.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,070

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 272.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  זיאדה אמלאד
2.  מרזוק האני

1.  מיח'איל נדיםו
2.  נסרה אדיב

3.  ח'ורי מיכאיל

1.  אחמד כמאליק

1.  גדבאן מאזןמ
2.  מוסא שחאדה

1.  עבאס מוחמדנה

1.  ג'ומעה גמאלעם

1.  קשקוש מוחמדר

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ח'ורי אבראהים  
מנהל הבחירות לאבו סנאן  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בסמ"ה

 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 

בסמ"ה.
בבחירות שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר  )א( 

:)2013
הכשרים  הקולות  ומספר  המועמדים שאושרו  שמות   )1(
הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

כמפורט להלן:
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  מחאמיד סרורקף
2.  מחאמיד עבד אל ג'באר

1.  קבהא מוחמדתעל

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אלינור רשתי  
מנהלת הבחירות לבסמ"ה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בסמת טבעון

 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 

בסמת טבעון:

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

39810.92ארחייבי אחמד

1,39838.34זבידאת מוניר

61016.73זובידאת מוחמד

1724.72זובידאת פואד

66318.18זובידאת ראיד

סעדיה עבד 
אלעזיז

40511.11

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 3,811.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 3,646.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 165.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

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

160בלדד

1,0552אלסלאםהן

90אלסות אלחרזך

4471אלבדיליד

5241אלבסמהכט

5181אלמוסתקלהנ

230אלתג'ירנץ

210מדעע

00אלנורפז

6171אח'אאק

420וחדת בסמה ללתג'ירקי

7692בסמה אלמוחדהקף

התנועה הערבית תעל
להתחדשות

4841

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קכט

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,767.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.4,525

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 242.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  כבהא אוסאמההן
2.  כבהה וגיה

1.  אגבאריה חוסנייד

1.  כבהא טארקכט

1.  מחאמיד סמירנ

1.  בדראן ראידק
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,12557.2זבידאת מוניר

1,59042.8זובידאת ראיד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 3,798.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 3,715.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 83.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא זבידאת   )5(
מוניר. 

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רחל פרץ  
מנהלת הבחירות לבסמת טבעון  

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 בסמת טבעון

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 
טבעון  בסמת  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

4031אחווהא

8043אלנהאד'הי

2330אלתג'יירך

7432אלזדהארם

2530אלעדאלהנ

3451אלאתחאדע

1410אלתטוירף

3501אלביאןץ

3161אלמוסתקבלק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,811.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,588

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 223.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  זובידאת מוחמדא

1.  חילף נאדרי
2.  חילף פואד
3.  חילף אמיר

1.  זבידאת מונירם
2.  זובידאת יוסף

1.  סעדי טאהאע

1.  סעדיה עבד אלעזיזץ

1.  ארחייבי אחמדק

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רחל פרץ  
מנהלת הבחירות לבסמת טבעון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית הוד השרון

 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 

הוד השרון. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

8,67639.16אדיב חי

2,1959.90גוטרמן אביבה

4,64920.98גור נוה יוסף

1,5717.09כוכבי אמיר

5,06422.85רוזן יואב

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 22,958.
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 22,155.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 803.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

11,70362.58אדיב חי

6,99937.42רוזן יואב

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 18,835.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 18,702.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 133.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אדיב חי.   )5(
.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ליאור רגב  
מנהל הבחירות להוד השרון  

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 הוד השרון

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 
השרון  הוד  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

כיוון חדש בראשות אח
ד"ר יואב רוזן

2,8662

הוד השרון אחת הד
בראשות חי אדיב

4,5064

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

בית לכולנו הבית טב
היהודי בהנהגת 

אופיר טואיל גדעון 
סעדי יעל נחושתן

1,1811

חיים שאבי - יש לך יש
חבר במועצת העיר

2,3692

מאוחדים למען הוד מא
השרון בראשות 

משה ארז

7680

הליכוד בראשות מחל
ארנון אברמוב

7800

הוד השרון - זו נ
המחויבות שלנו

2690

הירוקים בהוד ע
השרון

1,8051

יש עתיד עם דרך פה
העיר

3,4343

קצב - מרצ בראשות צ
אמיר כוכבי

2,5502

תכלס - בראשות תכ
אביבה גוטרמן

1,9192

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מאאח

הדע

טבפה

ישצ

מחלתכ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 23,001.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.22,447

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 554.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  רוזן יואבאח
2.  הררי יגאל
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אדיב חיהד
2.  כהן כנרת

3.  שמעון יגאל
4.  חנוכה משה

1.  טואיל אופיר שמעוןטב

1.  שאבי חייםיש
2.  גלם תקוה רבקה

1.  אברמוביץ אביאלע

1.  גור נוה יוסףפה
2.  הרשקו שרונה
3.  ברמוחה עדה

1.  כוכבי אמירצ
2.  ברזילי יעל

1.  גוטרמן אביבהתכ
2.  דואני נדב

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ליאור רגב  
מנהל הבחירות להוד השרון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית זרזיר

 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 זרזיר. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

46211.27ג'ואמיס עבדאללה

1,26130.76גריפאת עאטף

76918.76הייב חסן

1413.44הייב מאדי

1,01524.76מזאריב אמיר

45211.02עיאדאת מוסא

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,238.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,100.

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

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,21955.25גריפאת עאטף

1,79744.75מזאריב אמיר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,096.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,016.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 80.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גריפאת   )5(
עאטף.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ג'קי יואל דהן  
מנהל הבחירות לזרזיר  

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 זרזיר

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  זרזיר  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

6662ועדי

1820אלאכיהיך

7512אל אמל אלגידידנ
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בבחירות שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר  )א( 
:)2013

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו אל היג'א 
קאסם

1,6329.24

3,61020.43אבו רומי מוסא

אבו רומי 
מוסטפא

2,23312.64

6333.58דיאב ואיל

1,4838.39דיאב חוסאם

3,10517.57דיאב סוהייל

1,92210.88חג'אזי מוחמד

5383.04חג'אזי תייסיר

2,51314.22עואד סמיר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 18,062.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 17,669.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 393.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

7,55343.68אבו רומי מוסא

9,73856.32דיאב סוהייל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 17,518.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 17,291.

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

דיאב  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
סוהייל.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סאלח ח'וטבא  
מנהל הבחירות לטמרה  

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

00אלופאאני

00זרזיר המאוחדתנק

00אחריותף

4991מעןץי

1,0283אלמוסתקבלק

6201האחווהקן

1600מזאריב מאוחדתקץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,238.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,906

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 332.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ג'ואמיס גולןי
2.  ג'ואמיס כמאל

1.  מזאריב ח'מיסנ
2.  מזאריב סאלח

1.  עיאדאת מוסאץי

1.  גריפאת ג'מאלק
2.  גריפאת מוחמד

3.  גדיר מוחמד

1.  הייב חסןקן

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ג'קי יואל דהן  
מנהל הבחירות לזרזיר  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית טמרה

 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 

טמרה. 
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,2552טמרה בלדיץ

00טמרה ללג'מיעצד

7010עהד אלג'מאהירצק

חרקת שבאב תגייר ק
ולאסלאח

5980

00אלתנמיה ואלתטוירקנ

00ביאדר טמרהקף

אלתקדם שת
ואלאזדהאר

1,2792

00אלחריה ואלעדאלהת

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

עחל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 18,070.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.17,699

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 371.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו שאהין כאמלא

1.  אבו אל היג'א רחיבאה

1.  דריס ראפעגט

1.  חג'אזי מחמודד

1.  אבו אל היג'א עאמרז
2.  אבו אל היג'א אחמד

1.  עואד סלאחחל

1.  יאסין דיאבחפ

1.  חסאן כמאלך

1.  סמאר אשרףע
2.  שמא חוסין

1.  חג'אזי סאלחץ
2.  חג'אזי עדנאן

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית טמרה

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  טמרה  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

1,0771קואדר טמרהא

1,1711אל נג'אחאה

חזית טמרה גט
הדמוקרטית

1,1771

אלתג'מע אלווטני ד
אלדמוקרטי

8901

חד"ש-החזית ו
הדמוקרטית לשלום 

ושוויון

00

1,2732אלאסראאז

00כל אלבלדזי

1,1221וחדת אלופאקחל

1,2501אלספאאחפ

4270אל פג'רי

8010אלווחדה ואלעטאאיק

חרקת אלבנאא ך
אלחדאריה

9351

טמרה אלמחבה מ
ואלמסאוואה

7020

רשימת האיחוד ם
הערבי

00

המפלגה הדמוקרטית מע
הערבית

5660

8410אל ופאקנ

4920אל נסרנץ

10אעמאר טמרהסנ

1,1312אלאנתמאאע

100טמרה נחו אלאפדלף
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,72934.37בן דוד יוסף

9,03265.63מקליס יעלה

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 13,834.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 13,761.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 73.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מקליס   )5(
יעלה.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מירה-מרצלה מוסקוביץ  
מנהלת הבחירות ליהוד-מונוסון  

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 יהוד-מונוסון

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 
יהוד-מונוסון  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

יהוד מונסון החדשה אב
בראשות יוסף בן דוד

2,0443

העבודה בראשות אמת
חלי פרידמן

2190

יחד בראשות יעלה דף
מקליס

2,6803

אוריאל בן אסולי ז
להצלחת יהוד 

מונסון א.ל.י.

2040

הבית היהודי טב
בראשות שמעון 

בונפיל

8431

2370יהוד מונסון שלנוימ

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  דיאב אנוארשת
2.  מג'דוב חסן

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סאלח ח'וטבא  
מנהל הבחירות לטמרה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית יהוד-מונוסון

 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 

יהוד-מונוסון. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

00.00בושרי ורדי

בן אסולי 
אוריאל

3492.61

3,94729.51בן דוד יוסף

1,36810.23גרינמן אלי

2802.09יכיני יענקלה

4,85736.31מקליס יעלה

2,57619.26סעד אמנון

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 13,841.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 13,377.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 464.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  גרינמן אליע
2.  לוי משה

1.  ריעני דודעז

1.  סעד אמנוןץ

1.  בושרי ורדיצד

1.  רוטמן שמואלקנ
2.  מילר גד רוברט

1.  פנקר יצחקשס

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מירה-מרצלה מוסקוביץ  
מנהלת הבחירות ליהוד-מונוסון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר קרע

 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 כפר קרע: 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,14322.06בדחי פראס

8899.15חמרשי בלאל

5125.27יחיא סולימאן

1,98120.39מסאלחה נואף

1,60316.50מסארוה נזיה

2,58826.64עתאמנה חסן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 9,921.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 9,716.

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

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הליכוד בראשות מחל
אורי מיטלמן

6700

אלי גרינמן מנהיג ע
מהלב

1,0712

סיעת יחדיו למען עז
יהוד מונסון

9451

יעד בראשות אמנון ץ
סעד

1,0321

לצידך בראשות ורדי צד
בושרי

7451

1,4662קולנו נוהקנ

5000יהוד אחרתר

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

8821

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסאב

צדטב

זימ

עזמחל

עץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 13,824.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.13,538

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 286.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בן דוד יוסףאב
2.  בז'ה נתן

3.  לאופר ברנר קרן

1.  מקליס יעלהדף
2.  מימון הדר

3.  רזניק בן ציון

1.  בונפיל שמעוןטב
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

330אלנהדהנא

9641אלסלאםס

280אלמסירהסר

1,2612אלאסלאחעד

340אלהדףפ

1,0702אלוויפאקץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 9,926.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,620

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 306.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו פנה גמאלאמ
2.  מסארווה מוחמד

1.  עסלי מסעודאר

1.  זחאלקה נדירגד

1.  זחאלקה אנוארזך

1.  אבו פנה חוסם אלדיןיף
2.  זייד ראיד

3.  ערבאסי אבראהים

1.  כנעאן ולידס

1.  אבו עטא סמירעד
2.  שייך זיד נור אל דין

1.  יחיא מחמדץ
2.  עבאד עצאם

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ישראל בן חמו  
מנהל הבחירות לכפר קרע  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית לקיה

 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, 

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,86042.13בדחי פראס

5,30357.87עתאמנה חסן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 9,328.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 9,163.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 165.  )4(

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

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ישראל בן חמו  
מנהל הבחירות לכפר קרע  

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 קרע

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 כפר קרע 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

1,4392אלבנאאאמ

8051אלאזדהאראר

8701אלתחאלוףגד

70אלמוסאואהד

חזית כפר קרע ו
הדמוקרטית

120

1,0641אלאמאןזך

2,0103אלעטאאיף

230אלאמאנהנ
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית לקיה

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  לקיה  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

4171אלקייה בלדנאא

2850אלמיזאןיס

1,4374אלמוסתקבלמ

6742אלג'ד אלמושרקנ

1,4324רסלאת אלתוחידנת

2430מעןע

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מיס

נתנ

אע

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,677.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.4,488

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 189.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלסאנא חאלדא

1.  אלאסד אחמדמ
2.  מראחלה עבדאללה

3.  אלפקיר נאסר
4.  אל רבאדי מוסה

1.  נסאסרה איברהיםנ
2.  אבו סעד זיאד

)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 

לקיה. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו עאיש 
סאלם

1,56234.34

1,62135.63אלאסד אחמד

00.00אלאסד טאלב

1,19326.23אלסאנא חאלד

1733.80אלסאנע מרעי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,685.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,549.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 136.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו אעיש 
סאלם

2,51651.93

2,32948.07אלאסד אחמד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,902.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,845.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 57.  )4(

אבו  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
עאיש סאלם. .

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

יצחק ניסים שמעוני  
מנהל הבחירות ללקיה  

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'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,09545.37כהן בועז

4,93154.63שמעון יורם

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 9,064.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 9,026.

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

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

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

תמרה בולר  
מנהלת הבחירות למבשרת ציון  

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 מבשרת ציון

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 
ציון  מבשרת  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

הדרך האמיצה חי
בראשות יורם שמעון

1,8913

2630סיעת הרצל כהןי

מבשרת ציון בידים כן
טובות

7551

1,7502סיעה דתית חברתיתסד

1,0662מבשרת מתעוררתעת

מבשרת בתנופה פ
בראשות עו"ד מוטי 

חזיזה

7531

שלכם בראשות רוני ץ
שטייניץ

6131

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו עאיש סאלםנת
2.  אבו מחארב ח'ליל
3.  אבו עמאר חמאד

4.  אבו שריקי עבדאללה

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

יצחק ניסים שמעוני  
מנהל הבחירות ללקיה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מבשרת ציון

 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 

מבשרת ציון. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,0029.66חזיזה מרדכי

2,28121.99כהן בועז

1,76016.97שמם אריה

3,73536.00שמעון יורם

1,59615.38תשתית דורון

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 10,841.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 10,374.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 467.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מגאר

 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 מגאר. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,12320.17בלעוס זיאד

3,20630.46גאנם פריד

3,93037.34דגש זיאד

1,26612.03קיזל זיאד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 11,201.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 10,525.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 676.  )4(
התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 

)5 בנובמבר 2013(:
הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,04949.17גאנם פריד

5,21950.83דגש זיאד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 10,464.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 10,268.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 196.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דגש זיאד.  )5(

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עדין מאהלי  
מנהל הבחירות למגאר  

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

צעירי מבשרת צם
בראשות עו"ד 

אריאל דיין

1,5052

1,8653מבשרת ברמה אחרתרמ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

עתפ

רמצם

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 10,841.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.10,461

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 380.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  שמעון יורםחי
2.  רפיעי חנן

3.  אלחנני חדוה

1.  שמם אריהכן

1.  ברזני יגאלסד
2.  אברהם נחום רונן

1.  תשתית דורוןעת
2.  ברזני נעמי

1.  חזיזה מרדכיפ

1.  שטייניץ אהרן רוניץ

1.  דיין אריאלצם
2.  חיים אברהם

1.  כהן בועזרמ
2.  ארן יעל

3.  מאיר גדעון חיים

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

תמרה בולר  
מנהלת הבחירות למבשרת ציון  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  סלימאן אליאססר

1.  אבו זידאן קאסםף
2.  עראידה עלי

1.  שיני ולידצפ

1.  מטאנס מאלקתא

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

עדין מאהלי  
מנהל הבחירות למגאר  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נחף

 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 

נחף:

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,16118.67אסמאעיל עומר

4096.58מטר וליד

1,01016.24מסרי מוחמד

83213.38סעיד יוסף

4657.48סרחאן סאלח

94315.16סרחאן סאמי

1682.70עבאס מוכלס

קיס עבד אל 
באסט

1,23219.81

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,337.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,220.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 117.  )4(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית מגאר

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  מגאר  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

6481יחד לשינויה

8251חד"שו

8971נדא אלחקחק

1,2792מגאר ביתנו הגדולי

160מגאר לכולםך

7331אלתעאוןנ

1,2292מגאר מאוחדתנד

1,2011הנצחוןסר

1,3992אלופאקף

1,2111תאוחיד אלצףצפ

1,1651פיתוח הכפרתא

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 11,202.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.10,603

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 599.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בלעוס זיאדה

1.  קייסר יוסףו

1.  קטיש חמודחק

1.  סרחאן אדיבי
2.  עזאם מופיד

1.  קיזל זיאדנ

1.  דגש זיאדנד
2.  עראידה ריאד
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

7372אלקראמהךנ

3990אלנהדהנ

210אלשרוקנץ

1,0362אלפגרף

9392אלופאא ואלאסלאחץ

1190בלדנאק

140אלשמסקי

8172אלחקמאקף

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

יךנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,333.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.6,096

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 237.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  סרחאן מופידהל

1.  איוב אחמדוי

1.  קדורה ג'מאלי

1.  עבד אל גני מרואןךנ
2.  סעיד עבד אל חלים

1.  קאדרי עבד אל קאדרף
2.  קיס מוחלס

1.  אסמאעיל עומרץ
2.  מטר אחמד

1.  מסרי מוחמדקף
2.  עבד אל גני ח'אלד

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אריאל טויטו  
מנהל הבחירות לנחף  

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

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,15451.08אסמאעיל עומר

קיס עבד אל 
באסט

3,02148.92

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,222.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,175.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 47.  )4(

הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
אסמאעיל עומר. 

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אריאל טויטו  
מנהל הבחירות לנחף  

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 נחף

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  נחף  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

7061אלהלאלהל

4711ופאא ואנתמאאוי

30אלביאןז

2590אלטליעהטה

5571נחף אלמוסתקבלי

180אלמג'דיף
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית עספיא

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 עספיא 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

5361אחדותא

4811אחווה ושלוםאס

5301אבנאא עוספיאאע

5851בלדנאהנ

8301עוספיא אלמחבהחב

8721עיספיא אל מואחדהנ

2900אלתעאון ואלבנאנא

170נבענבע

9742עספיא אלע'דע

350אלמוסתקבלעל

7391עלםעלם

40האמונהק

80אלפקרקנ

1,0022אלאמלת

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נע

הנעלם

חבת

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 7,163.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.6,903

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 260.  )5(

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עספיא

 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 עספיא. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

68910.03אבו רוקן שכיב

2,57637.50כיוף וגיה

1,97528.75מנסור ראיד

1,62923.72קבלאן ג'יהאד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 7,160.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,869.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 291.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,60655.07כיוף וגיה

2,94244.93מנסור ראיד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,719.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,548.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 171.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא כיוף וגיה. .  )5(

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

משה צמרת  
מנהל הבחירות לעספיא  

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 85.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,53350.85גורקי טל

1,48249.15ימיני יצחק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 3,062.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 3,015.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 47.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גורקי טל.  )5(

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סיגלית בר  
מנהלת הבחירות לפרדסיה  

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 פרדסיה

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 פרדסיה 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

הבית היהודי עם בם
מסורת

3441

עושים שינוי ט
בפרדסיה בראשות 

טל גורקי

9453

5402למען פרדסיה אחתלי

5682עידן חדש בפרדסיהעת

1090פרדסיה שלנוף

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  עזאם שמסא

1.  רוחאנא טועמהאס

1.  אבו רוקן מערוףאע

1.  הלון ראויהנ

1.  אבו פארס מוופקחב

1.  זאהר פרג'נ

1.  עמאשה האניע
2.  אבו זלף עימאד

1.  מנסור איובעלם

1.  חמדאן סולימאןת
2.  כעביה עיאד

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

משה צמרת  
מנהל הבחירות לעספיא  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית פרדסיה

 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 פרדסיה. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2317.68בן אהרון גדעון

1,06935.53גורקי טל

78926.22ימיני יצחק

68322.70יפת תומר

561.86פילוסוף רפאל

1816.02תעסה טל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 3,094.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 3,009.



1637 ילקוט הפרסומים 6701, י"ח בכסלו התשע"ד, 21.11.2013 

לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
קרית טבעון. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,80039.56אריאלי דוד

אשל אסולין 
אמנון

1,36819.33

1672.36בן יוסף אבי

1,67723.70נבות אלון

1,06515.05שמחון שמואל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 7,290.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 7,077.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 213.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,04364.1אריאלי דוד

2,26435.9נבות אלון

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,381.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,307.

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אריאלי   )5(
דוד. 

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אילנה שבתאי  
מנהלת הבחירות לקרית טבעון  

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

2921יש עתיד בפרדסיהפה

2100פרדסיה הירוקהרק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ליבם

עתט

פהרק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,093.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,008

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 85.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  חוילי שרון )אליאב(בם

1.  גורקי טלט
2.  בללי רחל

3.  ברכר גילת

1.  ימיני יצחקלי
2.  לוי מרדכי

1.  יפת תומרעת
2.  נחומסון טל

1.  תעסה טלפה

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סיגלית בר  
מנהלת הבחירות לפרדסיה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית טבעון

 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.  נבות אלוןכן
2.  הניג סבר נאוה

3.  גרינצווייג שרה מרים

1.  אשל אסולין אמנוןפה
2.  בלדרמן עמית חיים

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אילנה שבתאי  
מנהלת הבחירות לקרית טבעון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית עקרון

 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 עקרון. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

74413.65אבו דוד

60711.14אהרון נעם

גבריאלי-
גולדשטיין 
מאיה מזל

59510.92

87516.06דוד בצלאל

3095.67דנין יחזקאל חזי

1,35824.92חדד אריק

96117.64צברי חובב

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 5,720.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 5,449.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 271.  )4(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית קרית טבעון

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 
טבעון  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:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

העבודה בראשות אמת
דוד אריאלי

2,4155

אני טיבעוני בראשות חם
שמואל שמחון

9952

5481הבית היהודיטב

1,6713כולנו טבעוןכן

2640לטובת טבעוןלב

יש עתיד בקריית פה
טבעון

1,1902

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

חםפה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 7,285.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.7,083

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 202.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אריאלי דודאמת
2.  גבאי חנית חנה

3.  פרדיס אייל
4.  דבי שחר

5.  אפרתי עמית

1.  שמחון שמואלחם
2.  ארבל אורה

1.  חורש דודטב
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

4631יושרהיש

2260עתידכן

3120ביחד למען ביתנול

הליכוד בראשות מחל
ירימי אילן

5281

5221עקרון חדשהפל

תנועת לב בראשותו ק
של בצלאל דוד

7782

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבחצ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,721.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,453

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.  חדד אריקא
2.  זלנה אייל

1.  צברי חובבחצ
2.  גזל בת-החן

1.  אבו דודיד
2.  סבג יעקב

1.  אהרון נעםיש

1.  ירימי אילןמחל

1.  גבריאלי-גולדשטיין פל
מאיה מזל

1.  דוד בצלאלק
2.  בנא אברהם

י"א בכסלו התשע"ד )14 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רוחמה נגר  
מנהלת הבחירות לקרית עקרון  

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

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,39048.54חדד אריק

2,53451.46צברי חובב

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,978.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,924.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 54.  )4(

צברי  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
חובב.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רוחמה נגר  
מנהלת הבחירות לקרית עקרון  

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 עקרון

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 
עקרון  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:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

8652עקרון אחתא

2510עקרון שלנוזה

6032חצ בתנופהחצ

3310הבית היהודיטב

5742יד ביד למהפךיד
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שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מלכה   )5(
ניסים.

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ג'נין בליש  
מנהלת הבחירות לקרית שמונה  

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 שמונה

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 
שמונה  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:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הבית היהודי בקרית טב
שמונה

1,0671

1,6512בוחרים להצליחימ

קרית שמונה כן
מתחדשת

1,6792

קרית שמונה ביתנו ל
בראשות בוריס 

סידלקובסקי

1,5922

הליכוד בראשות מחל
מלכה ניסים

1,9442

3340יושר למועצהני

עתיד צעירים למען ץ
העיר

1,1262

3150קרית שמונה שליק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

1,4632

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ימטב

מחלשס

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית שמונה

 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 שמונה. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,0219.23בוזגלו יגאל

בן ציון יעקב 
בנצי

2,33621.11

מלול רחמים 
יורם

2,69724.37

3,49431.57מלכה ניסים

סידלקובסקי 
בוריס

1,51813.72

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 11,550.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 11,066.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 484.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

מלול רחמים 
יורם

4,85147.85

5,28652.15מלכה ניסים

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 11,274.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 10,137.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 137.  )4(
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו סהיבאן 
מוסה

12153.

00.00אבו עאבד נאיף

אבו צהבאן 
פאיז

7,26832.03

6792.99אלהזייל פייצל

אלקרינאוי 
טלאל

8,47137.34

2,0318.95הזייל עאמר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 23,200.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 22,688.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 512.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו צהבאן 
פאיז

8,42440.41

אלקרינאוי 
טלאל

12,42059.59

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 21,152.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 20,844.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 308.  )4(

הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
אלקרינאוי טלאל.

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רמי סבג  
מנהל הבחירות לרהט  

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

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

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 11,551.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.11,171

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 380.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  פיניאן אשרטב

1.  מלול רחמים יורםימ
2.  בן אשר הרצל

1.  בן ציון יעקב בנציכן
2.  שאשא ביטון יפעת

1.  סידלקובסקי בוריסל
2.  סריוגין ליובוב אהובה

1.  מלכה ניסיםמחל
2.  זפרני אלי

1.  בוזגלו יגאלץ
2.  ממן יורם

1.  חיים יהודהשס
2.  אדר עופר

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ג'נין בליש  
מנהלת הבחירות לקרית שמונה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רהט

 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 

רהט. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,11818.15אבו מדע'ם עטא
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טור ב'טור א'

1.  הזייל עאמרי
2.  אלעתאיקה עודה

1.  אבו צהבאן פאיזנ
2.  אלזיאדנה עקל

1.  סהיבאן סמיע
2.  אבו זעילה יוסף

1.  אבו מדע'ם עטאפ
2.  אלטורי חליל

3.  נצאר נאצר

1.  אבו לטיף רבחיצח

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

רמי סבג  
מנהל הבחירות לרהט  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ריינה

 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 

ריינה: 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5446.88בסול אחמד

1,83823.25בסול תיסיר

2,79235.31טאטור ח'אלד

טאטור ח'אלד 
גמאל

2,07226.20

6618.36עתאמלה ח'אלד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 8,350.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 7,907.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 443.  )4(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית רהט

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  רהט  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

אלאחוה א
ואלמוסאואה

4,6794

2,5512אלוחדה ואלסלאםגד

8190אלסחואה ללתע'יירח

1,7861אלווסטטה

חרקת אלאסלאח י
ואלתע'ייר 

אלדימקראטיה

2,0352

2,4302אלהודא ואלסלאםנ

אלופאק ע
אלדמוקראטי

2,0432

אלתחאלף עא
אלרהטאוי

7130

4,0923אלנהדה ואלאכלאספ

3440אלרסאלה רהטץ

1,2121סאוות אלחקצח

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 23,198.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.22,704

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 494.  )4(

טור ב'טור א'

1.  אלקרינאוי טלאלא
2.  אלקרינאוי מחמד

3.  זיאדנה ח'ליל
4.  אבו סיאם מאזן

1.  אבו עאבד נאיףגד
2.  אלרמילי יוסף

1.  אלנסאסרה אחמדטה
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

5761קידמה ושוויוןנ

7511אלעדאלה ואלעמלע

4731השוויון והפיתוחפ

1,4322חזית התיקוןקצ

אלרינה אלמוסתקלה רל
אלאסליה

4791

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קצדה

עה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,359.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.8,063

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 296.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  טאטור ח'אלדאמ
2.  עתאמלה נזיה

1.  טאטור ח'אלד גמאלה
2.  בסול מוחמד

1.  רואשדה סאפיו

1.  בסול תיסירט

1.  ראשד עדנאןי

1.  בסול אחמדנ

1.  סיידה תמיםע

1.  עתאמלה ח'אלדפ

1.  בסול ג'מילקצ
2.  טאטור כאיד

1.  ריזק באסםרל

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סאמי סרחאן  
מנהל הבחירות לריינה  

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

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

89297.06טאטור ח'אלד

272.94טאטור ח'אלד גמאל

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

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 919.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 3.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא טאטור   )5(
ח'אלד.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סאמי סרחאן  
מנהל הבחירות לריינה  

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 ריינה

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  ריינה  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

3950אלריינה ללגמיעא

1,1432אלעמל ואלאמלאמ

3280הגישה החדשהדה

8072אלריינה בלדנאה

חזית ריינה ו
הדמוקרטית

5621

6301האחווה והפיתוחט

4871ריינתיי
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית דייר אל–אסד

 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 

דייר אל–אסד. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5158.15אסדי אבראהים

85913.59אסדי קאסם

1,87529.66דבאח אחמד

84113.30חוסין נימר

טאהא אסדי 
רבאח

4406.96

3525.57מוסא מוחמד

2423.83סנעאללה בילאל

1,19818.95סנעאללה נסר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,492.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,322.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 170.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

457193.53דבאח אחמד

נגד המועמד ניתנו 316 קולות כשרים.  

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,917.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,887.

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

דבאח  הוא  לראש הרשות  שמו של המועמד שנבחר   )5(
אחמד.

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אליאס עזאם  
מנהל הבחירות לדייר אל–אסד  

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 דייר אל–אסד

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–אסד  דייר  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

3230אל אמלאם

4481אל הודאה

חזית דייר אלאסד ו
הדימוקרטית

8612

4331הברית הדימוקרטיתיד

8012אל אמאנהס

6441אל רסאלהעם

6671אל מוסתקבלפנ

4070בלדנאץ

4531אל תג'מוע אל דיראויק

1,2612שותפות ואחוהשא

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ץפנ

אםשא

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,499.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.6,298
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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 201.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  מוסא מוחמדה

1.  סנעאללה נסרו
2.  ח'רמה אחמד

1.  אסדי אבראהיםיד

1.  חמייד אסדי עליס
2.  סאלחה מונג'י

1.  חוסין נימרעם

1.  אסדי קאסםפנ

1.  טאהא אסדי רבאחק

1.  דבאח אחמדשא
2.  עומר מוחמד

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

אליאס עזאם  
מנהל הבחירות לדייר אל–אסד  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית זמר

 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 זמר. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3088.56אבו חבלה עמאד

1,40639.08גאנם דיאב

60916.93גאנם עאיד

64017.79זידאן סוהיל

63517.65חרזאללה תמים

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 3,694.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 3,598.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 96.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,21685.36גאנם דיאב

נגד המועמד ניתנו 380 קולות כשרים.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 2,631.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 2,596.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 35.  )4(

גאנם  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
דיאב.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

שאדי ראבי  
מנהל הבחירות לזמר  

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 זמר

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  זמר  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

80אלסלאםז

3551אלוואפאאזי

3981אלנדאל ואלעמלזך

2570אלתראבטי

2770עהד ואלתזאםך
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר כנא

 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 

כפר כנא. 

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4614.14אבו דאהוד נביל

אמארה עיז 
אלדין

2,39321.51

7666.89ח'טיב עירפאן

5885.29ח'מאיסי מחמוד

1,91417.21טאהא ואסל

טאהא עבד 
אלחכים

2,26120.33

עואודה 
מוג'אהד

2,74024.63

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 11,387.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 11,123.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 264.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אמארה עיז 
אלדין

352.45

עואודה 
מוג'אהד

1,39197.55

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 1,451.

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

60אלתנמיהנ

80אלתאאחיני

3571אלעטאאנף

170אל אמלף

3321אלסיראטץ

4572אלחקק

3741אלכראמהקי

3491אלאנתמאאקך

310סות אלחקקנ

3541אלהודאקף

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ץי

קיך

קךק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,693.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,580

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 113.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  קב עבד אל סלאםזי

1.  זידאן חאלדזך

1.  גאנם גאזינף

1.  חרזאללה מהנדץ

1.  קטאוי אשרףק
2.  בדראן חוסאם

1.  עומר חוסאםקי

1.  דקה אחמדקך

1.  דקה רשידקף

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

שאדי ראבי  
מנהל הבחירות לזמר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אמארה עיז אלדיןא
2.  ח'מאיסי עאדל

1.  חמזה סלאחאך

1.  טאהא ואסלד
2.  מטר עדנאן

1.  טאהא עבד אלחכיםה

1.  אבו דאהוד נבילו

1.  ח'דר עפיףם

1.  ח'מאיסי מחמודנ

1.  עואודה מוג'אהדעת
2.  עבאס טארק

3.  עואודה זאהי

1.  ח'טיב עירפאןקד

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

טארק ספדי  
מנהל הבחירות לכפר כנא  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מעלה עירון

 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 

מעלה עירון:

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אגבאריה 
מוסטפא

2,28434.80

83512.72אגבאריה פרסאן

אגבארייה 
מאהר

1,71726.16

1,72726.31ג'בארין עלי

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 1,426.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 25.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עואודה   )5(
מוג'אהד.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

טארק ספדי  
מנהל הבחירות לכפר כנא  

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 כנא

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 כפר כנא 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

1,4142אלוחדה אלכנאויהא

1,1001צעירי כפר כנאאך

1,4642בל"ד כפר כנאד

1,2941העתידה

1,1211חד"ש כפר כנאו

רשימת האיחוד ם
הערבי

8371

אלאסלאח נ
ואלתנמיה

7341

2,2183אלעלם ואלתטוירעת

8721קאנא אלג'לילקד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 11,388.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.11,054

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 334.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:
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המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,781.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,563.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 218.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,85956.25אגבאריה מוסטפא

3,00143.75גב'ארין עלי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 6,963.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 6,860.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 103.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אגבאריה   )5(
מוסטפא.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    שמש משה
מנהל הבחירות למעלה עירון  

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 מעלה עירון

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 
עירון  מעלה  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

6991שינויו

130אלתואפוקז

5401שבאב סאלםזך

1,2912אלנדאא ללתע'יירי

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

5651אלווחדהך

1,1992אלנהדהנ

9012אלופאאף

4410אלעמל ולאסלאחףנ

180אל עדאלהץ

320אלבנאאק

8672אלופאקקף

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ךו

ףי

קףנ

זךףנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,781.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.6,566

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 215.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אגבאריה פרסאןו

1.  רפאעי תאופיקזך

1.  אגבאריה מרואןי
2.  אבו שהאב נביל

1.  ג'בארין שאדיך

1.  ג'בארין מחמודנ
2.  ג'בארין בהג'ת

1.  אגבאריה מופידף
2.  אגבאריה מוחמד

1.  אמארה נבילקף
2.  סביחאת עיסאם

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                       שמש משה
      מנהל הבחירות למעלה עירון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מגדל

 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 

מגדל:

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

29930.82אלפסי נתנאל

אמרוסי ישראל 
שושן

36938.04

10911.24גינו יוסף

616.29עוקבי משה

13213.61עמר שמעון

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 1,000.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 970.

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

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

41943.78אלפסי נתנאל

אמרוסי ישראל 
שושן

53856.22

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 971.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 957.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 14.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אמרוסי   )5(
ישראל שושן.

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    צ'פין גלינה
מנהלת הבחירות למגדל  

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 מגדל

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  מגדל  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

1661מגדל חדשההנ

2742מגדל מאוחדתזך

1571למען מגדליק

הלב למגדל בראשות לב
ישראל אמרוסי

2702

1041הליכודמחל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,001.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.971

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 30  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  עוקבי משההנ

1.  אלפסי נתנאלזך
2.  אליה נהוראי ינון

1.  עמר שמעוןיק

1.  אמרוסי ישראל שושןלב
2.  אוביצקי שלמה
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  גינו יוסףמחל

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

ג'פין גלינה  
  מנהלת הבחירות למגדל

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עפולה

 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 

עפולה:

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

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

כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אלקבץ אבי 
אברהם

7,28237.29

7,59938.92מירון יצחק

4,64523.79סויסה דוד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 20,580.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 19,526.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,054.  )4(

התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  שנערכו  החוזרות  בבחירות   )ב( 
)5 בנובמבר 2013(:

הקולות  ומספר  לבחירה  שעמדו  המועמדים  שמות   )1(
הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים, 

הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אלקבץ אבי 
אברהם

9,46449.3

9,73250.7מירון יצחק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 19,525.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 19,196.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 329.  )4(

מירון  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
יצחק.

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                מרקו לאה אפרת
מנהלת הבחירות לעפולה  

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 עפולה

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 עפולה 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

9890בוחרים עפולהא

1,4331העפולאיםח

הבית היהודי טב
בראשות חביב פרץ

1,7471

1,6362עפולה ביתנול

הליכוד בראשות מחל
שלמה מליחי

1,4151

1,4341עפולה בראשסו

2,0632תנופה לעפולהע

9330העיר שלנוף

יש עתיד בראשות פה
גדעון פורת למועצת 

העיר

1,0681

עפולה אחת פז
בראשות אבי אלקבץ

2,4722

1,2871למען עפולהצ

1,5861יחדק
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לוועד הרובע 
העירוני - מכבים-רעות

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965
ותקנות העיריות )רובע עירוני - מכבים-רעות(, 

התשס"ז-2006

בהתאם לסעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, 
העיריות  לתקנות   10 ותקנה  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
נמסרת בזאת   , עירוני - מכבים-רעות(, התשס"ז-2006  )רובע 
י"ח  ביום  שקוימו  רובע  לוועד  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

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

הקול שלכם זך
במכבים רעות 

בראשות בני כהן

2680

2,2165כולנו מכבים-רעותכנ

וועד הרובע ים
בראשות פישביין 

אריה

1,6304

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרובע הוא   )2(
.4,355

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,114

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 241.  )4(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1. כפיר כהןכנ
2. טלי ססובר
3. אבי ששון

4. עופרית מנור
5. מאיר מוסאי

1. פישביין אריהים
2. עדנה בן שלום

3. יעקב ניב
4. אמיר אמבריט

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

איריס נחמני שוחט  
מנהלת הבחירות למודיעין-מכבים-רעות  

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

ק"ת התשס"ו, עמ' 419.   2

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,7702גשר-אחים אנחנושסג

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

סוא

חל

טבף

צפז

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 20,698.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.19,833

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 865.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

)1(  לוי יוסף ח

)1(  פרץ חביבטב

)1(  יודיס בוריסל

)2(  קרייזלבורד ולדימיר

)1(  מליחי שלמהמחל

)1(  סויסה דודסו 

)1(  מירון יצחקע

)2(  לוי משה

)1(  פורת גדעוןפה

)1(  אלקבץ אבי אברהםפז

)2(  הרשקוביץ לימור

)1(  אלמקיס יהודהצ

)1(ברקן מיכאלק

)1(  כהן צורשסג

)2(  גולד מנחם מנדל

י"ד בכסלו התשע"ד )17 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

מרקו לאה אפרת  
מנהלת הבחירות לעפולה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,758.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,703

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 55.  )4(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בבאר ראובןא

1.  ביבאר חוסייןז

1.  פרג' דיבי

1.  עבאס גדינ

1.  עביד עיסאםנ

1.  עבדאללה מאג'דנץ

1.  ביסאן מופלחץ

1.  חבקה סמירק

1.  חמדאן מג'ידקף

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

אסילי סוהייל  
                                          מנהל הבחירות ליאנוח-ג'ת

הודעה מתוקנת בדבר תוצאות הבחירות למועצת 
הרשות המקומית יאנוח-ג'ת*

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 
יאנוח-ג'ת  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

3921ביבארא

3901אלתקדם ולאסלאחז

40אלמוסתקבלזך

4011יחד לשינוי ושוויוןי

אלמוסתקלה ג'ת-ינ
ינוח

3401

3841אלאכווהנ

3831סעדנץ

3380ביסאןףי

20אלתחאלף אלבלדיףנ

3551יאנוח-ג'תץ

3631אלאהלק

3511אלאמלקף


