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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ביר אל–מכסור

 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 

ביר אל–מכסור: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

48710.43גדיר יוסף

91819.66גדיר מוחמד

2024.33גדיר עבד

81617.47חוג'יראת ח'אלד

471.01חוג'יראת חוסין

1,39129.79חוג'יראת יאסר

56712.14חוג'יראת מוניר

2425.18חריב פתחי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,790.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,670.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 120.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,44651.03גדיר מוחמד

2,34748.97חוג'יראת יאסר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4850.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4793.

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

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

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                       הנו נאיף
מנהל הבחירות לביר אל–מכסור  

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 ביר אל–מכסור

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 
ביר אל–מכסור  למועצת הרשות המקומית  תוצאות הבחירות 

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

4941אלתחאלף ולאתחאדהד

חזית ביר אלמכסור ו
הדימוקרטית

1870

3780אלסחוה ללתוחידז

690אלמוסתקבלי

5342שלווה ופיתוחיא

7352העבודה והשוויוןלמ

3180אלוחדה ללתגיירמח

3881אלנורנ

1620אלתקדם ואלנגאחע

המפלגה הלאומית עם
הערבית

8882

160אלועי ולנהדהף

4031אחווהץ

50אלאסלאח ואלתגיירק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נהד

למז

עםע
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,778.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.4,577

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.  חוג'יראת מונירהד

1.  גדיר מוחמדיא
2.  גדיר יוסף

1.  חוג'יראת ח'אלדלמ
2.  דעוף אחמד

1.  חריב פתחינ

1.  חוג'יראת עומרעם
2.  חוג'יראת עיסא

1.  גדיר מוחמדץ

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                      הנו נאיף
מנהל הבחירות לביר אל–מכסור  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בית ג'ן

 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 

בית ג'ן: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

2,07228.23דבור נזיה

87111.87זידאן סמיר

1,79424.44נגם ראדי

2,60335.46קבלאן ביאן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 7,499.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 7,340.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 159.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,01842.64דבור נזיה

4,06057.36קבלאן ביאן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 7,179.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 7,078.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 101.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא קבלאן   )5(
ביאן.

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                     אוחיון דוד
מנהל הבחירות לבית ג'ן  

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 בית ג'ן

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 בית ג'ן 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

5221אלספאאאמת

3890האור והאמונהאנ

80שליחות נכבדהאת

30מוסתקבל בית–ג'ןבג
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ג'דיידה-מכר

 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 

ג'דיידה-מכר: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

2,49925.55כיאל עומר

8508.69סח'ניני ח'יר

1,00210.25עכר טארק

1,08511.10עריד ויסאם

3,11031.80שאמי מוחמד

1,23312.61שבל עדנאן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 10,205.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 9,779.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 426.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,74849.43כיאל עומר

4,85750.57שאמי מוחמד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 9,835.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 9,605.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 230.  )4(

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

חזית השותפות גת
והעבודה

6302

6212הקדמהפז

4580טריק אלזבודוד

5191סואחי

5161אחדות ומסירותחק

8752בית-ג'ן תחילהחר

4640המצפון הנקיים

30הברית לשינויכ

5141הנאמנותנצ

3100אלופאע

4720הנאמנים לדרךעז

80אלנהדה אלשעביהף

5541הדרך החדשהפ

4350הרשימה העצמאיתץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,490.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,301

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 189.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  חמוד מועיןאמת

1.  גאנם אדהםגת
2.  קזאמל מוניר

1.  סאלח אדיבהקדמה
2.  נג'ם מחמוד

1.  דאהר סלמאןחי

1.  סויד פרחחק

1.  חרב נאזםחר
2.  טאפש ענאד

1.  סלאלחה עמאדנצ

1.  עספורה עטאףפ

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                      אוחיון דוד
מנהל הבחירות לבית ג'ן  

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

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,0402אלאסלאחק

5200סאות אלחקקנ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

וג

יקד

ענ

קס

םדקנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 10,205.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.9,725

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 480.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  מח'ול נזארג

1.  דיב אדיבד

1.  מח'ול אליאסה

1.  כיאל עאדלו
2.  בסל אמין

1.  עשאן סעידחר

1.  מלחם מוחמדיק

1.  כיאל פאדיםד

1.  מוסא מוחמדס

1.  אנטון ג'ורג'צף
2.  חאג' אחמד

1.  עבד אל קאדר מוחמדק
2.  סמרי ח'אלד

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                     חאג' בלאל
מנהל הבחירות לג'דיידה-מכר  

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

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

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    חאג' בלאל
מנהל הבחירות לג'דיידה-מכר  

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 ג'דיידה-מכר

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 
ג'דיידה-מכר  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

70אלבדילא

החזית המתקדמת ג
ג'דיידה מכר

6251

ברית לאומית ד
דימוקרטית

6131

9141אלאהליהה

1,0292חד"ש ג'דיידה מכרו

20מעןז

30אלפג'רזי

6321אלמוסתקבלחר

8841אלופאקיק

10אלמגדך

7101בלדנאםד

4130אלאמלנ

1,0231אלסראאס

3830אלביאןע

70אלוחדהף

50אלע'דץ

9142אלהדףצף
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית דבוריה

 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 

דבוריה: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

2144.20דאוד באסם

67113.18יוסף נור אלדין

1,12022.00יוספיה זוהיר

מסאלחה 
ג'אודת

1,06420.90

76715.07עזאיזה גאזי

1,25424.64עזאיזה ריפעת

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 5,260.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 5,090.

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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,49650.43יוספיה זוהיר

2,45349.57עזאיזה ריפעת

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 5,055.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,949.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 106.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא יוספיה   )5(
זוהיר.

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    שטרית יוסי
מנהל הבחירות לדבוריה  

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 דבוריה

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 דבוריה 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

3660דבוריה הדמוקרטיתגד

1280דבוריה אל מוסטקבלד

480אלנורי

6471אלאמליס

90אלאימאןך

תקתול אלחארה כט
אלשרקייה

6822

5051אלתעאון ואלתג'דידנ

3290איכלאסנץ

90אלמיתאקנק

7152אלווחדהעז

6542אלהדףף

5671אל אצלאחצ

3960אלתחלוף אלבלדיק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נכט

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,256.
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,055

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.  יוסף וג'יהיס

1.  אטרש פהמיכט
2.  אכתילאת הישאם

1.  נג'ארה איאדנ

1.  עזאיזה פיסלעז
2.  עזאיזה אמיר

1.  יאסין עיסאף
2.  עכאשה פדיל

1.  מסאלחה ג'אודתצ

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                     שטרית יוסי
מנהל הבחירות לדבוריה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית הרצליה

 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 

הרצליה: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

7,81124.87הדר צבי

2,0816.62זידנר מיכאלה

2290.729יגר יפה

7,04722.43יסעור יהונתן

7672.44סעדיה שמואל

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,9969.54עולמי ירון

7,75624.69פדלון משה

8102.57רון עמוס

1,9076.07רשפי אורית

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 33,459.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 31,404.

הוא  פסולים  שנמצאו  הקולות  של  הכולל  המספר   )4(
.2,055

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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

10,76938.73הדר צבי

17,03961.27פדלון משה

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 27,965.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 27,808.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 157.  )4(

פדלון  הוא  הרשות  לראש  המועמד שנבחר  שמו של   )5(
משה.

י"ז בכסלו התשע"ד )20 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                     דורית רגב
                                        סגנית מנהלת הבחירות להרצליה

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 הרצליה

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 הרצליה 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:



ילקוט הפרסומים 6702, כ"א בכסלו התשע"ד, 24.11.2013  1660

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

רשימת העבודה אמת

ובלתי מפלגתיים 

בראשות עמוס רון

1,0160

גשר - מחברים את ג

הרצליה

1,4621

1770הדור הבאזך

2,3541דרך חדשהחד

הכי טוב להרצליה ט

בראשות צביקה הדר

3,1232

תנועת הרצליה י

באהבה- מיכאלה 

זידנר

1,2020

הרצליה אחת כח

בראשות אורית 

רשפי

1,1690

הליכוד - הבית לב

יהודי בראשות צבי 

וייס

2,8082

אם תרצו בראשות ע

ירון עולמי

1,8411

2,7482חזון ונסיוןף

יש עתיד בהרצליה פה

בראשות עפרה בל

2,4022

הרצליה למען ץ

תושביה בראשות 

ד"ר שמואל סעדיה 

עו"ד

9220

צעירים וסביבה נטו צנ

בראשות מאיה כץ

3,8453

הרצליה שלנו - מרצ רצ

ובלתי מפלגתיים 

בראשות יהונתן 

יסעור

3,8303

1,0280הירוקים בהרצליהרק

התאחדות הספרדית שס

העולמית שומרי 

תורה

2,6182

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסאמת

כחחד

רצף

טפה

עצנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 33,470.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.32,545

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 925.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  צדיקוב אלעדג

1.  סטרוגו תוםחד

1.  הדר צביט
2.  פישר יריב

1.  ווייס צבילב
2.  קוממי יוסף

1.  עולמי ירוןע

1.  פדלון משהף
2.  פרישקולניק אילה

1.  בל עפרה ריבהפה
2.  רפאל טובה

1.  כץ מאיהצנ
2.  גוזלן גרי אברהם

3.  יעקובוביץ יונתן יוסף

1.  יסעור יהונתןרצ
2.  תימור ליאת
3.  לונדון יוסף

1.  שריקי אליהושס
2.  ועקנין משה

י"ז בכסלו התשע"ד )20 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                     דורית רגב
                                       סגנית מנהלת הבחירות להרצליה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא סאלח   )5(
זאהר.

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

                                                 ריניס אביבה
                               מנהלת הבחירות לכאוכב אבו אל–היג'א

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 כאוכב אבו אל–היג'א

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 כאוכב אבו אל–
היג'א 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

1921אלאלסלאח ולתגייראת

ברית לאומית ד
דמוקרטית בל"ד

2041

00אלוחדהה

חזית כאוכב ו
הדמוקרטית

4692

00עסר אלנהדהזק

3382אלתבאתי

המפלגה הלאומית יף
הערבית

00

1741אלנהדהנ

00אלפג'רנץ

00כאוכב המאוחדתעש

2241אלסלאםף

2641אלדוחאץ

ראבטת אלעמל ק
אלבלדי

10

760אלעיןקח

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

45 לחוק:

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כאוכב אבו אל–היג'א

 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 

כאוכב אבו אל–היג'א: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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 אל היג'א 
עומר

31615.48

21010.28אחמד אחמד

27213.32אחמד קאסם

71535.01חג'וג' קאסם

1105.39מוחמד חוסין

41920.52סאלח זאהר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 2,103.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 2,042.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 61.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

96349.72חג'וג' קאסם

97450.28סאלח זאהר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 1,976.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 1,937.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 39.  )4(
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1166.07אשמוז יוסף

35018.31בקיר חסן נסים

63733.32נאבסו זכריא

23612.34נבסו אמיר

שנאס-אבזאק 
נהאד

22111.56

תחאוכה יצחק 
ואזרמס

35218.41

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 2,035.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 1,912.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 123.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,15358.47נאבסו זכריא

תחאוכה יצחק 
ואזרמס

81941.53

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 2,080.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 1,972.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 108.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא נאבסו   )5(
זכריא.

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    סרחאן יאסר
מנהל הבחירות לכפר כמא  

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 כמא

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 
כמא  כפר  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

טור ב'טור א'

יאת

ץד

קחנ

וף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 2,053.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.1,942

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 111.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  חג'וג' אחמדאת

1.  חג'וג' נדאלד

1.  חאג' מונדרו
2.  אבו אל היג'א 

מרואן

1.  חג'וג' י
אבראהים

2.  גאנם מחמוד

1.  עלי נאסרנ

1.  מנסור גלאלף

1.  אבו אל היג'א ץ
יוסף

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

                                                 ריניס אביבה
                               מנהלת הבחירות לכאוכב אבו אל–היג'א

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר כמא

 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 כמא: 

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

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

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

פתח תקוה: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

27,74835.49אהד אורי

20,13025.75ברורמן איציק

1,1131.42בשארי חיים

16,71821.38גרינברג רמי

12,47215.95סויסה יגאל דני

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 83,643.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 78,181.

הוא  פסולים  שנמצאו  הקולות  של  הכולל  המספר   )4(
.5,462

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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

28,01442.17אהד אורי

38,42457.83ברורמן איציק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 67,163.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 66,438.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 725.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ברורמן   )5(
איציק.

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

                                                     דקל ששון
מנהל הבחירות לפתח תקוה  

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

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

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

2001איחודזה

4062מפנהיד

1891בן הכפרנ

1160כפר כמא העתידף

2011אדיגהפז

סיעת נף בראשות ץ
נאבסו זכריא

5393

2561הודאק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,035.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,907

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

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  שנאס-אבזאק נהאדזה

1.  נאתחוה פשמאףיד
2.  תחאוכה אימן

1.  בקיר חסן נסיםנ

1.  נבסו אמירפז

1.  נאבסו זכריאץ
2.  שוכן הרון

3.  שמסי אורהאן

1.  תחאוכה יצחק ואזרמסק

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    סחאן יאסר
מנהל הבחירות לכפר כמא  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית פתח תקוה

 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, 
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

פתרון - פתח תקווה ר
צעירה

1,5730

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

6,8733

אכפ"ת בראשות ת
איציק ברוורמן

6,5973

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ריד

מחליש

לכל

סחענ

חיעצ

פהת

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 83,753.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.88,471

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,283.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ברוכי אליהוג
2.  פרידמן ישראל

1.  זהבי בנימיןה

1.  דיעי יצחקטב
2.  זפט מרדכי

3.  בלושטיין אברהם

1.  מלביצקי חנוך דביד
2.  סופר אביהו
3.  שדמון גלעד

4.  ליקבורניק מארק

1.  סויסה יגאל דניכל

1.  בורשבסקי גנאדיל

1.  גרינברג רמימחל
2.  משה משה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית פתח תקוה

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 
תקוה  פתח  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,6620יש תקווהא

4,1892יהדות התורהג

יש"י בראשות בני ה
זהבי

3,6841

2,1670קול החינוךחי

הבית היהודי טב
בראשות איציק דיעי

7,9393

10,9614ביחד למועצת העיריד

1,8050העיר שלנויש

2,7981תושב נחשבכל

פ"ת ביתנו בראשות ל
גנאדי בורשבסקי

2,5801

הליכוד בראשות מחל
רמי גרינברג

4,3962

מרצ בראשות אורון מרצ
מאירי נאמני איכות 

הסביבה ובלתי 
מפלגתיים

1,6510

3550דרך לתקווהנ

8510פתח תקווה שווהנץ

6850סדר חדשסח

חבר בראשות איציק ענ
עובדיה

1,8350

עיר צעירה - עצ
בראשות איתי 

שונשיין

8,9083

יש עתיד בפתח פה
תקווה בראשות 

עו"ד רון כץ

2,5311

דרך חדשה בראשות פת
אורי אהד

7,4313
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המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,331.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,184.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 147.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,00148.63ח'ליל עלי

2,11451.37תיתי עבאס

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 4,211.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 4,115.

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

תיתי  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
עבאס.

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                     בן עמי יגאל
מנהל הבחירות לבענה  

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 בענה

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  בענה  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

00אלתדאמן ואלתקדםא

אלתחאלוף אם
אלבענאוי

7882

2780חד"שו

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  שונשיין איתיעצ
2.  בן משה צדוק

3.  חפץ אורן

1.  כץ רוןפה

1.  אהד אוריפת
2.  בן שמחון יעקב

3.  קואז אדי

1.  בוסו אוריאל מנחםשס
2.  גינת אליהו
3.  שוקר אשר

1.  ברורמן איציקת
2.  ישראל יצחק

3.  דוידאי אורנה

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    דקל ששון
מנהל הבחירות לפתח תקוה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בענה

 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 

בענה: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

76618.31בדראן אחמד

3107.41בכרי רפיק

90721.68ח'ליל עלי

חסארמה 
מוסטפא

84320.15

2937.00חסארמה עסאם

180.43תיתי אחמד

1,04725.02תיתי עבאס
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה

 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 

כעביה-טבאש-חג'אג'רה: 

באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  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

68524.15חג'אג'רה ראפע

88731.27טבאש יאסר

83229.33כעביה זידאן

41614.66כעביה חסן

170.60כעביה מוחמד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 2,911.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 2,837.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 74.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,19544טבאש יאסר

1,52156כעביה זידאן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 2,806.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 2,716.

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

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

6262אל בענה משפחתיל

5872חריית אל קרארם

3150אלוחדהנ

5461אל בענה המאוחדתע

2880אלעמל ואלאמלעא

7112בני בענהפ

00אלתגיירק

00אלופאאת

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נפ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,349.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.4,139

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 210.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  סואעד נאסראם
2.  ג'יריס יוסף

1.  עלי סאלחל
2.  חסארמה מחמוד

1.  בכרי מוחמדם
2.  בכרי חסן

1.  בדראן אחמדע

1.  בדראן מחמודפ
2.  עאבד פדא אל דין

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    בן עמי יגאל
מנהל הבחירות לבענה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 134.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  סלאמנה רג'אז

1.  כעביה מוחמדחק
2.  אבו סעייד רפי

1.  כעביה מוחמדמחל

1.  חג'אג'רה מחמודנ
2.  כעביה יוסף

1.  כעביה קאסםס

1.  חג'אג'רה חסןקנ
2.  כעביה טאהר

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                אשקר לורא
                          מנהלת הבחירות לכעביה-טבאש-חג'אג'רה

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קלנסווה

 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 קלנסווה: 

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

2272.30גיוסי חסן

גמל עבד אל 
כרים

1,86518.89

מתאני עבד אל 
עזיז

1,19112.04

1,68117.00נאטור מוסטפא

סלאמה עבד אל 
באסט

2,73927.70

1,05810.70קאדי אברהים

860.87תאיה ג'מאל

1,03910.51תכרורי יוסף

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא כעביה   )5(
זידאן.

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                            אשקר לורא
                          מנהלת הבחירות לכעביה-טבאש-חג'אג'רה

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 כעביה-טבאש-חג'אג'רה

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 כעביה-טבאש-
חג'אג'רה 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

2331שחר חדשז

קידום כעביה טבאש חק
חג'ארה

5202

3161הליכודמחל

5842אלוחדהנ

3951אל סלאםס

10אל מוסתקבלעץ

00אל הודאף

100עבודה ופיתוחפי

00אלפג'רץ

7132שותפות ואחווהקנ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

חקז

קנמחל

סנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 2,906.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.2,772
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,0592אלחיאחד

280קלנסווה לכולםי

7941אלאמלינ

5771השוויוןיס

4250מעןיץ

9092אלווחדהיק

6741אלתיקהלד

7911אלאנשראחנץ

8612אלתופיקנק

4930אלנורע

6181אלעודהעם

4720קפאקף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 10,252.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,868

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 384.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  נאטור מוסטפאאם

1.  קאדי אברהיםדק

1.  סלאמה מוסטפאחד
2.  סלאמה מוסטפא

1.  חשב ראאדינ

1.  תכרורי יוסףיס

1.  מכלוף יוסףיק
2.  עזבה עבד אל ראזק

1.  גמל עבד אל כריםלד

1.  תאיה עיצאםנץ

1.  מתאני עבד אל עזיזנק
2.  עודה יאסר

1.  חדיגה מאזןעם

כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

                                                    נהרי אילנה
מנהלת הבחירות לקלנסווה  

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

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 10,225.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 9,886.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 339.  )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 ב'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,59241.84גמל עבד אל כרים

סלאמה עבד אל 
באסט

4,99358.16

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות   )2(
המקומית הוא 8,782.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות   )3(
הוא 8,585.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 197.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא סלאמה   )5(

עבד אל באסט.
כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(

)חמ 3-2150(
                                                     נהרי אילנה

מנהלת הבחירות לקלנסווה  
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 קלנסווה

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 קלנסווה 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

8531נעם נסתטיעאם

5240חד"שגק

7861אלחקדק

40אלרזקזנ




