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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אבן יהודה

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

:)2013

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,26041.89אליאס ערן

2,99455.50הררי אברהם

1412.61לוי משומר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,545.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,395

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 150.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא הררי אברהם.  )5(

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

מנסור גיל-הלל  
מנהל הבחירות לאבן יהודה  

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 אבן יהודה

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 
יהודה  אבן  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

1,8624המושבה שלנוא

הבית היהודי טב
בראשות משומר לוי

2150

יותר בראשות לי
אברהם הררי

2,2765

סיעת הצעירים פה
בראשות עמרי פלד

7772

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

2920

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

פהא

טבשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,546.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,422

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 124.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אליאס ערןא

2.  לירון גדעון

3.  עובדיה יפה

4.  פליידרמן לימור

1.  הררי אברהםלי

2.  ברדוש יול דוד

3.  קמני זיו

4.  כהן עוז

5.  ריבובסקי דרור

1.  פלד עומריפה

2.  שני לימור

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

מנסור גיל-הלל  
מנהל הבחירות לאבן יהודה  

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

 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 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,67172.84פכטר אריה

1,36927.16תנעמי אוריאל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,293.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא    )3(
.5,040

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 253  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פכטר אריה.  )5(

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

רועי סולמי אילנה  
מנהלת הבחירות לאזור  

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 אזור

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  אזור  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

אזור אחת בראשות א
אריה פכטר

2,3715

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

דף חדש באזור יובל דף
בן בסט

4291

הבית היהודי טב
בראשות יוסף 

מגנאגי

4851

3490ישראל ביתנו אזורל

הליכוד ירוקים מחל
בראשות אוריאל 

תנעמי

7922

7222מסורת ועשייהשסג

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבא

שסגדף

מחלל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,293

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
5,148

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 145.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  פכטר אריהא
2.  זילוני אפרים

3.  שאול מזל
4.  ישראל שמואל

5.  פרידמן יעקב

1.  בן בסט יובלדף

1.  מגנאגי יוסףטב

1.  תנעמי אוריאלמחל
2.  מידן ברק יעל

1.  פילור זדה אליהושסג
2.  לרנר משה יצחק

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

רועי סולמי אילנה  
מנהלת הבחירות לאזור  

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

1300למען המקוםד

610אליכין חדשהזק

הבית היהודי טב
בראשות אבינועם 

מצובע

5353

4242עתידנו בידינונף

4462יחד לדרך חדשהע

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

3262

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסע

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 1,978.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.1,922

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 56.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  מצובע אבינועםטב
2.  שמעוני בת שבע

3.  אקדם נטלי

1.  חי משה מרדכינף
2.  צברי אבשלום

1.  שרוני עזוריע
2.  אהרן יריב

1.  עוקשי שמעוןשס
2.  אשרי חנניה

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

שמידט יהודית  
מנהל הבחירות לאליכין  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אליכין

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

97251.56חי משה מרדכי

91348.44שרוני עזורי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,972.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,885

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 87.  )4(

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

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

שמידט יהודית  
מנהלת הבחירות לאליכין  

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 אליכין

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 אליכין שנערכו 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

צדק חברתי אשקלון א
בראשות סופיה 

ביילין

3,4032

אופק חדש לאשקלון אז
בראשות שי רובין

8670

9420אחים אנחנו אקצנטאח

אגודת ישראל ג
בראשות הרב ניסים 

כלפון

2,1101

אשקלון תנצח ד
בראשות איתמר 

שמעוני

5,2003

עיר אחת בראשות דף
קריסי ורמי סופר

2,1061

אור לאשקלון ה
בראשות יניב וובט

1,2330

הכח לגמלאים זך
בראשות שרה זכריה

2,1811

אשקלון בתנופה חי
בראשות בני וקנין

3,6052

צעירי אשקלון ט
בראשות משה 

אטיאס

2,4542

הבית היהודי טב
בראשות עמרם בן 
דוד ועמיחי סיבוני

1,2160

מבט לאשקלון ך
בראשות אזמראו

5740

דור העתיד בראשות כן
איתן קסנטיני

3,0862

אשקלון ביתנו ל
בראשות סולטנוביץ 

אליק

3,0202

תקווה לאשקלון ם
בראשות רמי גויטע

9750

הליכוד בראשות מחל
שבתאי צור

2,1261

אשקלון החדשה נץ
בראשות פרוספר 

וקנין

1,3890

אשקלון המתחדשת סו
בראשות יורי 

זמושצ'יק

7190

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית לאשקלון

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

:)2013

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

19,97140.28וקנין בני

2,4925.03מלול לאה

1,1822.38עייש אבי

25,93252.31שמעוני איתמר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא הוא 51,614.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.49,577

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,037.  )4(

שמעוני  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
איתמר.

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

מלכה יחיאל  
מנהל הבחירות לאשקלון  

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 אשקלון

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 אשקלון 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:

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

האיחוד בראשות ע
אבי עייש

7130

תפנית לאשקלון עם
רשימת הצעירים 
בראשות אורן שני

1,1080

גלים בראשות לאה ף
מלול

1,3910

הנהגת הורים עם רצ
מרצ בראשות ינון 

ג'יבלי

6190

אחדות בתכלית רק
בראשות תומר גלאם

4,5513

שס בראשות הרב שס
יעקב אביטן

5,0003

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

םא

נץאז

לאח

טדף

מחלזך

חיכן

סוע

טבף

דרק

גשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 51,846.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )$(
.50,588

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,258.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ביילין סופיהא
2.  ברנט יורי

1.  כלפון נסיםג

1.  שמעוני איתמרד
2.  מור אפרים

3.  שי ריקי

1.  קריסי אברהםדף

1.  זכריה שרהזך

1.  וקנין בניחי
2.  כהן שלמה

1.  אטיאס משהט
2.  כהן יוסי

1.  קסנטיני איתןכן
2.  אלטיט מיריי

1.  סולטנוביץ אליקל
2.  מנור בוריס

1.  צור שבתאימחל

1.  גלאם תומררק
2.  שפר יורם שמעון

3.  כהן שלום

1.  אביטן יעקבשס
2.  מכלוף יורם

3.  לוגסי שמעון יורם

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

מלכה יחיאל  
מנהל הבחירות לאשקלון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית באר שבע

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,8127.55אוחיון יעקב אבי

58,92792.45דנילוביץ' רוביק
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 67,952.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.63,739

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

דנילוביץ'  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
רוביק.

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

יפרח אליהו  
מנהל הבחירות לבאר שבע  

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 באר שבע

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 
שבע  באר  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

3,7992"אור" משה ינאיאר

יהדות התורה ג
אגודת ישראל דגל 

התורה

4870

דרך חדשה בראשות ד
רוביק דנילוביץ'

32,12214

נתיב הדרום חי
בראשות זכריה 

אוהב שלום

1,5900

הבית היהודי טב
בראשות גדי מזוז

4,3242

6,6383באר שבע ביתנול

תקווה לבאר שבע לב
בראשות אבנר 

לואיה

9870

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הליכוד בראשות מחל
דלויה יוסף

2,0511

אופק בראשות דוד נ
בונפלד

4,1122

באר שבע שלנו נץ
בראשות יעקב 

אוחיון

1,1640

תפוז בראשות נחום פז
קרליץ

2690

צח בראשות ציפורה צך
חלפון

1,0020

מרצ כח לתושבים רצ
בעירייה בראשות 

יהודה אלוש

8630

שס התאחדות שס
הספרדים העולמית 

שומרי תורה

6,6843

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

לד

מחלחי

צךלב

ארנ

טבשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 67,990.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.66,092

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,898.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ינאי משהאר

2.  פרידמן יסמין
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  דנילוביץ' רוביקד

2.  זוהר חפצי

3.  אל על טל

4.  זילברשטין גולי טליה

5.  דדוש יוסף

6.  גינזבורג אילנה

7.  בן יהודה מרדכי

8.  אהרון-אמונה כרמית

9.  שמלה אביעד

10.  חאקשור שילת

11.  שטכמן גיל

12.  קלמן חדד מינה

13.  קרפמן רוסטיסלב

14.  טרבס עדי

1.  מזוז גד אפריםטב

2.  סרור סיון

1.  אובשייביץ יגאלל

2.  מיגירוב ולרי

3.  בורוכוב משה

1.  דלויה יוסףמחל

1.  בונפלד דודנ

2.  בן עמי יוסף

1.  כרדי עופרשס

2.  טבול שמעון

3.  אוחננה עופר

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

יפרח אליהו  
מנהל הבחירות לבאר שבע  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בית שמש

 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 בית שמש 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

17,34450.6אבוטבול משה

5431.58בלעיש מאיר

16,38847.81כהן אלי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 35,103

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.34,275

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 828.  )4(

אבוטבול  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
משה

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

שחר ליאור פנחס  
מנהל הבחירות לבית שמש  

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 שמש

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 
שמש  בית  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

בית שמש שלנו א
בראשות ריצ'רד פרס

1,3961

3,5142אגודת ישראלג

דור אחר ביחד חבד ה
בראשות מאיר 

בלעיש

1,6191

חזית תורנית חן
מאוחדת

4,9883

בית שמש חוזרת - טב
הבית היהודי

5,1393
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גרינברג שמואלחן

2.  מונטג בנימין משה מרדכי

3.  סילברסטין ישראל מרדכי

1.  כהן אליטב

2.  בן מרגי חיים

3.  ורמן אליסף

1.  כהן מרדכיכ

2.  אליאס מנשה אברהם

1.  גולדברג שמעוןכח

1.  קוניאנסקי ילנהל

1.  אדרי שלום שרלי מחל

2.  שיטרית משה

1.  אבוטבול משהשס

2.  חדד יגאל דרור

3.  לוי ירון אריה

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

שחר ליאור פנחס  
מנהל הבחירות לבית שמש  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בני ברק

 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 בני ברק 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,7944.26אלוש יגאל

62,84295.74זייברט חנוך

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 69,463.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.65,636

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

למען התושב י
בראשות אזולאי 

שמעון

4200

2,9312עתיד העירכ

כלל חסידי וקהילות כח
ירושלים

2,6991

בית שמש ביתנו ל
בראשות ילנה 

קוניאנסקי

1,3811

הליכוד משפחה מחל
אחת בראשות אדרי 

שלום

3,8222

1,2990טוב לבית שמשעד

3560קול שחרק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

התורה

4,8353

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסג

טבכ

חןכח

למחל

העד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 35,151.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.34,399

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 752.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  פרס ריצ'רדא

1.  ארנרייך ישעיהו מנחםג

2.  דירנפלד מרדכי יצחק

1.  בלעיש מאירה
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טור ב'טור א'

שסג

קץני

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 69,506.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.68,555

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 951.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  זייברט חנוךג

2.  רובינשטיין אברהם

3.  איזנברגר מנחם

4.  פרידמן ישראל משה

5.  קוסטליץ שלמה זכריה

6.  קקון מיכאל

7.  שטיצברג ירחמיאל שמחה

8.  שפירא מנחם מנדל

9.  גרין עזרא אברהם

10.  כהן נתן

11.  לאנגסם חיים מאיר

12.  ויזבינסקי יעקב

13.  הפטקה ישראל

14.  שטרן שלמה

15.  אברמוביץ פרץ

16.  שוקרון יאיר

17.  שחטר ישראל אברהם

1.  רוחמקין חייםעץ

2.  מלאכי משה שלום

1.  דדון אלישס

2.  בן אפרים דרור

3.  בן שמעון גדליה

4.  נתן בצלאל

5.  גואטה ניסן יגאל

6.  פרטוש אברהם

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

מרדכי גור  
מנהל הבחירות לבני ברק  

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

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 3,827.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא זייברט חנוך.  )5(

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

מרדכי גור  
מנהל הבחירות לבני ברק  

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 בני ברק

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 בני ברק 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

360העבודהאמת

הרשימה התורתית ג
המרכזית

44,21917

1350שאל בניזך

1,1810הבית היהודיטב

הליכוד בראשות מחל
שלמה אלמגור

2040

8610הצעיריםני

4510בני ברק מאוחדתנקי

4,8332בני תורהעץ

הרשימה החדשה קץ
למען הציבור 

הספרדי בפרדס כץ 
שיכון ה' ו'

1810

גם בבני ברק יהיו ריק
בחירות

00

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

16,4546

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

45 לחוק:
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,7185התקווהא

6052יחד בונים עתידט

הבית היהודי טב
בראשות אלישע 

חובב

3261

2750הגיע זמן לשינויי

הליכוד בראשות מחל
יצחק בן יצחק

3741

1420רוצים שינויק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי תורה

2570

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסא

טי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,872.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,697

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 175.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גארלה אריהא

2.  שוורץ סמיון

3.  בצלאל מיכל

4.  בריהון יוסף

5.  וייץ מריה

1.  שאער אליסף-אסףט

2.  נטיס דוד

1.  חובב אלישעטב

1.  בן יצחק יצחקמחל

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

אורן יובל הרצל  
מנהל הבחירות לבני עי"ש  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בני עי"ש

 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 בני עי"ש 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

45312.05בן יצחק יצחק

1,99953.16גארלה אריה

3469.20חובב אלישע

1724.57סלומון אורלי

2215.88קרוטקוב לאוניד

שאער אליסף-
אסף

56915.13

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,872.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,760

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 112.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גארלה אריה.  )5(

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

אורן יובל הרצל  
מנהל הבחירות לבני עי"ש  

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 בני עי"ש

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 בני עי"ש שנערכו 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

בת–ים אחת א
בראשות אלי יריב

4,7793

הרשימה המאוחדת גב
בראשות אורי 

בוסקילה

4,6943

בת–ים בראש מורם ים
בראשות שלמה 

לחיאני

12,4958

2,2891טל לבת -ים בתנופהכן

4,1693ישראל ביתנול

הליכוד המתחדש מחל
בראשות ששון 

אליהו

3,2992

מרצ הנבחרת מרצ
הצעירה והירוקה 

של בת ים בראשות 
קטי פיאסצקי

1,5801

עתיד חדש בבת ים פה
בראשות ירון לוי

1,0160

בת ים הירוקה- רק
מעוף בראשות אסף 
כהן ואורי בן עטיה

8440

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

5,5724

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

לא

יםגב

פהמרצ

כןרק

מחלשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 42,343..

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.40,737

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,606.  )5(

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בת ים

 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 
ים  בת  לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

7,12118.08אליהו ששון

9,52224.18יריב אלי

22,73957.74לחיאני שלמה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 42,303.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.39,382

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,921.  )4(

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

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

בוחבוט שמעון  
מנהל הבחירות לבת ים  

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 בת ים

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 בת ים שנערכו 

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

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,0119.49אברהם איריס

8,44939.87בן שחר ראובן

10,73450.65קוניק רן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 21,899.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.21,194

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 705.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא קוניק רן.  )5(

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

בן נון משה  
מנהל הבחירות לגבעתיים  

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 גבעתיים

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 גבעתיים 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
איריס אברהם

2,3362

הגימלאים זך
בגבעתיים למועצת 
העיר בראשות בני 

רייך

1,3801

הבית שלנו טב
בגבעתיים בראשות 

מושיק גולדשטיין

2,2662

4,1043כן לגבעתייםכן

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  יריב אליא

2.  בם לאה

3.  בז'רנו לאון

1.  בוסקילה אורי גב
אברהם

2.  קרימר איתי אלעזר

3.  אסקפה יצחק

1.  לחיאני שלמהים

2.  פרון אסתר

3.  דריקס יצחק

4.  בכר יוסף

5.  נאור ברכה רבקה

6.  כהן אלי אליהו

7.  ועקנין שמעון

8.  קדין ליאוניד

1.  טל ויקטורכן

1.  גנין אירינהל

2.  אייזנשטט יבגני

3.  יליסייב איגור

1.  אליהו ששוןמחל

2.  הרוש יהודה

1.  פיאסצקי קטימרצ

1.  אלחרר בנימיןשס

2.  ברנז רפאל

3.  בן זקן אברהם

4.  כהן סבן שמעון

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

בוחבוט שמעון  
מנהל הבחירות לבת ים  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית גבעתיים

 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 גבעתיים 

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

טור ב'אותיות הרשימה

1.  קוניק רןרק

2.  אופלטקה יזהר

3.  ניב אורלי

4.  בללי אתי

5.  גבריאלי נועם

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

בן נון משה  
מנהל הבחירות לגבעתיים  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית גני 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 
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 גני תקוה 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,35219.07אחי מרדכי אלי

2,64537.30בן דקון דורון

3,09443.63דלהריציה ליזי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,316.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,091

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 225.  )4(

דלהריציה  הוא  לראש הרשות  שמו של המועמד שנבחר   )5(
ליזי.

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(

)חמ 3-2150(
אמר אסתר  

מנהלת הבחירות לגני תקוה  
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

הליכוד בראשות מחל
ארגמן טלי

1,1171

מרצ בראשות ויוי מרצ
וולפסון

3,2723

6,8865גבעתיים שלנורק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

רקזך

כןטב

אמתמחל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 21,908.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.21,361

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 547.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אברהם איריסאמת

2.  רשטיק אורי

1.  רייך בניזך

1.  גולדשטיין משהטב

2.  צדוק אורנה

1.  בן שחר ראובןכן

2.  ברלד עמיחי

3.  קצנלבוגן עמירם

1.  ארגמן טלי טליהמחל

1.  וולפסון ויויאנה לאהמרצ

2.  צ'יצ'ק שמואל

3.  אורשלימי שרון
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בן דקון דורוןדב

2.  מיוחס סמדר חיה

3.  ברק יאיר

1.  אחי מרדכי אליכן

2.  סוכריאנו אלי ליקה

1.  מתתיהו טלשס

2.  עזרא עופר

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

אמר אסתר  
מנהלת הבחירות לגני תקוה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית יבנה

 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 
יבנה  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות 
הכשרים 
באחוזים

ארנפרוינד כהן 
רונית

2,22814.34

4,09226.33בן הרוש מאיר

9,22059.33גוב ארי צבי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 16,072.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.15,540

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 532.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גוב ארי צבי.  )5(

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

ממן שחר חנניה  
מנהל הבחירות ליבנה  

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 גני 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 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גני תקוה 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

את בראשות ליזי את
דלריצ'ה

2,8126

1,6703רשימת יחדדב

3600למען מסורת ישראלחי

1,2372יש תקווהכן

1,0232בראשות טל מתתיהושס

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסדב

חיכן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 7,317.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.7,102

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.  דלהריציה ליזיאת

2.  שלומוביץ עומר 
מרדכי

3.  קרמר חן

4.  צוריאל ידידיה

5.  דורון לוי לירון לילי

6.  אוזלבו שלמה
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 16,118.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.15,802

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 316.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  בן הרוש מאיראמ

1.  דוד רחמיםחי

1.  מזוז אליהוטב

1.  גוב ארי צבייש

2.  חזות משה

3.  ויצמן אהוד

4.  שרון לינה

5.  גבאי רועי

1.  דהן מאיר נסיםמחל

1.  ארנפרוינד כהן רוניתר

2.  ינקילביץ עדי פבלו

1.  סימנה מלסה שחררק

1.  כהן רפאלשס

2.  עמרני יניב

3.  אשרף חובב

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

ממן שחר חנניה  
מנהל הבחירות ליבנה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית יבנאל

 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 
יבנאל  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית יבנה

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  יבנה  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

יבנה בתנופה אמ
בראשות מאיר בן 

הרוש

1,0491

9661בני תורהחי

רשימת הצעירים חץ
בראשות שאול ציון

6340

הבית היהודי טב
בראשות אלי מזוז

1,0791

4,5545יבנה שלנויש

1,0041הליכודמחל

עשור שמעון עתיד ע
ליבנה

2580

אופק ליבנה עד
בראשית אודי דבורה

6430

אנשים בראשות ר
רונית ארנפרויד כהן

1,5512

1,0491יבנה עיר אחתרק

רשימה דתית שס
מאוחדת

3,0153

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבחי

רקמחל

אמע

חץר

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 2,030.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.1,994

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 36.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  קרמר גילעדזך

2.  סגרון גליל

1.  קריטי ארזנ

2.  בידץ רות

3.  חורי ישי

1.  טולדנו אשרשס

2.  ברדוגו אברהם

3.  עמר אברהם

4.  סולימן משה

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

ישראל אור  
מנהל הבחירות ליבנאל  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית יפיע

 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 
יפיע  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,28549.98כנאנה עימראן

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

361.82בוחבוט מאיר

1,04152.76כהן רוני

89645.41עמרוסי אלון

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,030.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,973

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

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

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

ישראל אור  
מנהל הבחירות ליבנאל  

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 יבנאל

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 
יבנאל שנערכו  הרשות המקומית  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

3082לעתיד יבנאלזך

570יוזמה חדשהיח

280הליכודמחל

6033יבנאל אחתנ

670יחדץ

1200צעירי יבנאלק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

8114
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.8,624

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 206.  )4(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו חאטום גסאןגד

2.  ג'מאמעה ראמי

3.  בשאראת נסים

4.  שריף פריד

1.  מסעד ניקולאיפ

1.  עלי סאלח סאלחלם

2.  סרחאן אבראהים

3.  סאלם סמיר

1.  עבאס סאהרנ

2.  ח'ליליה מאהר

3.  גזאלין עבדאללה

4.  זעאתרה נביל

1.  אנעים מנסורק

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

ראמז שחיבר  
מנהל הבחירות ליפיע  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית יסוד המעלה

 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 
יסוד המעלה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

48757.36אור אילן

10011.78זמירי שרה

26230.86מזרחי מרדכי

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,24514.52עבאס סאהר

עלי סאלח 
סאלח

3,04435.50

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,828.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.8,574

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 254.  )4(

כנאנה  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
עימראן.

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

ראמז שחיבר  
מנהל הבחירות ליפיע  

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 יפיע

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  יפיע  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

חזית איחוד יפיע גד
הדימוקרטית

2,8514

7271הקידמה והבינוייפ

הרשימה הניטראלית לם
ובלתי מפלגתית

1,6293

2,5344וחדת יאפאנ

180השלום והשוויוןס

2360ג'מיע בני יפיעץ

6291רשימת האחווהק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,830.
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1.  מזרחי מרדכייס

2.  תדמור סיגלית

1.  מזרחי יהונתןץ

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

עמנואל אבנר  
מנהל הבחירות ליסוד המעלה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כסיפה

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,72248.65אבו עגאג חאלד

אבו רביעה 

סאלם

2,87351.35

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,826.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,595

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

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

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

ניניו קובי יעקב  
מנהל הבחירות לכסיפה  

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 כסיפה

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 כסיפה שנערכו 

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

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 879.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.849

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

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

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

עמנואל אבנר  
מנהל הבחירות ליסוד מעלה  

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 יסוד המעלה

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 
המעלה  יסוד  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

4234יסוד המעלה אחתזך

1982יסוד המעלה שלנויס

720המעלה שלילב

1681למען המושבהץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 879.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.861

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 18.  )4(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אור אילןזך

2.  כהן סלומון נעה

3.  מזרחי אהרן

4.  אשכנזי יאיר
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו עגאג חאלדק
2.  אל עמור מחמד

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

ניניו קובי יעקב  
מנהל הבחירות לכסיפה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר יונה

 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 יונה 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4595.59בר-און יצחק

3223.92דב יצחק

דרעי אפרים-
אפי

3,29140.09

יצחקי טולדנו 
מיטל רחל

1,32216.10

כחלון כידור 
שושי

2,29827.99

5176.30שלום עופר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,513.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.8,209

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 304.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דרעי אפרים-  )5(
אפי.

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

עדני רוסמן צילה  
מנהלת הבחירות לכפר יונה  

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

4451מעןא

6841השלום והשיוויוןד

5361כסייפה המאוחדתכן

כסיפה לשוויון נ
ושיפור

2,0815

3500אלופאקע

490אלחקף

5071אלאמל ואלעמלץ

9332כסיפה אואלןק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נץ

דק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,824.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,585

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 239.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלעמור אבראהיםא

1.  אלנסאסרה יוסףד

1.  אבו חמיד אחמידכן

1.  אבו רביעה סאלםנ

2.  אל גויינה חליל

3.  אלקרעאן עבדאללה

4.  אמטיראת סאלם

5.  אבו ואדי חמאד

1.  אבו עג'אג' מחמדץ
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  בר-און יצחקזה

1.  אשרם ברקחי

1.  יצחקי טולדנו מיטל רחלטל
2.  לאופר ערן

1.  כחלון כידור שושייש
2.  ברעם אבישי

3.  איינס ליהי
4.  חדוות ירון

1.  דרעי אפרים-אפיכי
2.  נחמן חן יעל
3.  לאור יעקב

4.  ששון דוד גד

1.  משה אבנרשס

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

עדני רוסמן צילה  
מנהלת הבחירות לכפר יונה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית להבים

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

42613.46בנדט אלון משה

1574.96יוספי חיים

2227.01לוגאסי לימור

1,30341.16לוי אליהו

1,05833.42ניסן יוסף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,256.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,166

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר יונה

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 יונה 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

עכשיו זה הזמן יצחק זה
בר- און

4731

תנועת הרווחה חי
היהדות והחינוך

7791

תפנית הבית היהודי טב
עופר שלום

3850

1,3002כפר ביחדטל

2,0944יש יום חדשיש

כפר יונה אחת אפי כי
דרעי

1,8844

עשייה לשם שינוי פז
יצחק דב

3470

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

8561

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

כיחי

שסטב

זהפז

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,512.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו הוא 8,118.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 394.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  לוגאסי לימורזך

1.  לוי אליהולב
2.  דמרי עייאש רונית

3.  אמר תמיר

1.  ניסן יוסףשי
2.  בינמן לב

3.  פרץ נסים

1.  בנדט אלון משהת
2.  סנה כהן יעל

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

אזרד איריס  
מנהלת הבחירות ללהבים  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מגדל העמק

 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 העמק שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

8,19070.00ברדה אליהו

2,66122.74גלם עמוס

פינקלשטיין 
עופרה

8497.26

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 12,437.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.11,700

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 737.  )4(

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא לוי אליהו.  )5(

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

אזרד איריס  
מנהלת הבחירות ללהבים  

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 להבים

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 להבים 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

העתיד שלנו זך
בלהבים

3231

לב בראשות אליהו לב
לוי

1,1293

2030ראש חדש ללהביםק

9793להבים שלנושי

5402תפניתת

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

תזך

שיק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,256.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
3,174

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 82.  )5(
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 12,458.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.12,092

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 366.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גלם עמוסא

1.  אלחרר דורוןחי

1.  אוקלנדר סרגייל
2.  קבקוב אירינה
3.  סוקולסקי יורי
4.  קריצ'בץ יורי

1.  ברדה אליהומחל
2.  בקסיס אליהו

1.  בן חיים יעקברק
2.  פורטל יוסף

3.  שאול חן

1.  אסולין נחוםשס
2.  מנחם יוסף

3.  אביסרור ברוך
4.  לוי משה

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

עמית חגית  
מנהלת הבחירות למגדל העמק  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מזכרת בתיה

 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 
מזכרת בתיה שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ברדה אליהו.  )5(

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

עמית חגית  
מנהלת הבחירות למגדל העמק  

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 העמק

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 
העמק  מגדל  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

7911אופק שחרא

טוב תנועה חברתית ג

דתית

3040

9121למען אחיחי

5320עוז הבית היהודיטב

2,7524מגדל העמק ביתנול

1,6142הליכודמחל

התקווה לשינוי פה

בראשות עפרה 

פינקלשטיין

5830

הירוקים עבודה רק

בראשות יקי בן חיים

1,5573

התאחדות הספרדים שס

העולמית שומרי 

תורה

3,0474

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

רקחי

טבמחל
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טור ב'טור א'

אזך

פק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,556.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,388

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 168.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גאון גבריאלא
2.  ישורון יערה

3.  דבש שלום אבנר

1.  אביר לב אהודזך

1.  דהן מאירלב
2.  בן שמעון שירי

3.  עובדיה יגאל
4.  מור אופירה

1.  פסטרנק יצחקפ

1.  קמיל שלוםק
2.  רוזנבוים ישראל

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

שרעבי רבקה  
מנהלת הבחירות למזכרת בתיה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מיתר

 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 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,07056.07בן גירא אבנר

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

68512.64אביר לב אהוד

1,84534.03גאון גבריאל

2,42244.68דהן מאיר

4698.65פסטרנק יצחק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,549.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,421

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דהן מאיר.  )5(

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

שרעבי רבקה  
מנהלת הבחירות למזכרת בתיה  

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 מזכרת בתיה

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 
בתיה  מזכרת  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

1,3943משבא

אהוד אביר לב מגיע זך
לכם יותר )מל"י(

7031

2,0054לבלב

דרך חדשה בראשות פ
עו"ד יצחק פסטרנק

5231

7632המושבהק

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

45 לחוק:
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טור ב'טור א'

פהדץ

אחתחי

שק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,782.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,699

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 83.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  כהן סלומוןאחת
2.  בוחדנה יואל

1.  פרץ שמעוןחי

1.  שקד חדווהפה

1.  בן גירא אבנרק
2.  קריבוי עדנה

3.  דייטשמן אלכסנדר

1.  לוי דודש
2.  ווקנין יוסי

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

אפרתי יפה  
מנהלת הבחירות למיתר  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מצפה רמון

 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 
מצפה  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,71163.91מרום רוני

85131.79שושן פלורה

1154.30שיטרית דני

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

78121.15כהן סלומון

38310.37פרץ שמעון

45812.41שקד חדווה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,782.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,692

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא בן גירא אבנר.  )5(

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

אפרתי יפה  
מנהלת הבחירות למיתר  

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 מיתר

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  מיתר  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

מיתר 1 בראשות אחת
סלומון כהן

6352

מנהיגות מקומית דץ
דינמית

2020

ביחד בראשות חי
שמעון פרץ

4061

יש עתיד למיתר פה
בראשות חדווה שקד

4671

1,3453קהילהק

6442שורשיםש

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

45 לחוק:
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 2,743.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.2,663

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 80.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  שושן פלורהאמת
2.  מיחרלייב ילנה

1.  אלחזוב מיכאלל

1.  יעקבי מרדכי חייםנ
2.  שרעבי נועם

1.  מרום רונירם
2.  דותן אורנה

3.  סבג ליזט
4.  כהן עליזה

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

ניר ביתן  
מנהל הבחירות למצפה רמון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נשר

 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 

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

בינמו אברהם 

מכלוף

3,75540.96

3263.56גובהרי צבי

2,48127.06עמר דוד

1,97021.49עמר משיח

6366.94קולס אליעזר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,741.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.2,677

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 64.  )4(

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

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

ניר ביתן  
מנהל הבחירות למצפה רמון  

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 מצפה רמון

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 
רמון  מצפה  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

מצפה אחת בראשות אמת

פלורה שושן

6162

1470יחדחי

3451ישראל ביתנול

1000מרצ בוחרים חייםמרצ

5642מאמינים במצפהנ

תלמ"ר - תושבים ק

למען מצפה רמון 

בראשות אייבי אמר

860

8054יוזמה ושינוירם

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מרצאמת

רםל
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

4960

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלל

דעפה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 9,584.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.9,357

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 227.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  עמר דודדע

2.  תיכון דן

1.  גורביץ איגורל

1.  עמר משיחמחל

2.  שפיגלר זאב

1.  לוי רועיפה

2.  איבגי יעיש ישי

3.  קרוגליאק מירית

1.  בינמו אברהם מכלוףק

2.  אדרי יחיאל

3.  גרשקוביץ גאורגי

4.  כספי נעמי

5.  אייזנברג בוריס

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

מנסור נג'יב  
מנהל הבחירות לנשר  

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

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 9,587.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,168

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 419.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא בינמו אברהם   )5(
מכלוף.

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

מנסור נג'יב  
מנהל הבחירות לנשר  

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 נשר

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  נשר  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

1,0832נשר בתנופהדע

חי חזית דתית חי
חברתית

3960

הבית היהודי נשר טב
הירוקה בראשות 

צבי גובהרי

3550

1410אשליף

2300ביחד בנשרכן

נשר ביתנו בראשות ל
איגור גורביץ

5471

1,0502הליכודמחל

נשר נטו בראשות נ
אלי קולס

4540

לצעירי נשר יש פה
עתיד בראשות רועי 

לוי

1,9983

ירוקים למען נשר ק
נשר אחת בראשות 

אבי בינמו

2,6075
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,4382ישראל ביתנול

הליכוד בראשות מחל
יחיאל זוהר

4,2934

8151אחדותנ

מפנה בראשות אייל פ
מסיקה

1,5162

1,6171דרך ארץץ

התאחדות בני תורה שסג
נתיבות

5,2395

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלל

ץנ

שסגפ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 15,937.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.15,648

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 289  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אטינגר איליהל

2.  אברבוך אנטולי

1.  זוהר יחיאלמחל

2.  חן שלום ישראל

3.  וונדמגאי צאלצאו

4.  חורי עדי

1.  חניה ישראלנ

1.  מסיקה איילפ

2.  מור יוסף אברהם

1.  פרץ משה בנימיןץ

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נתיבות

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

9,08858.40זוהר יחיאל

6,47441.60מסיקה אייל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 15,934.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.15,562

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 372.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא זוהר יחיאל.  )5(

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

אבטבי רענן  
מנהל הבחירות לנתיבות  

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 נתיבות

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 נתיבות 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 טב
בנתיבות

7300
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית נתניה

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  נתניה  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

1,9641דור חדשא

8860לב אחדאז

4240נתניה לכולםאק

גל לקידום חינוך גל
בריאות ורווחה

5,0702

אהבת ישראל ח
בראשות יוסי ביטון

1,1990

5390יחדחד

הבית היהודי טב
בראשות דניאל 

בשארי

3,8222

פדרינג לעתיד כן
נתניה

1,2730

נתניה ביתנו ל
בראשות בוריס 

צירולניק

3,3021

הליכוד למועצת מחל
העיר

2,7481

למען נתניה נת
בראשות הרצל קרן 

ועופר אורנשטיין

10,1805

קשת בראשות עי
עקיבא יצחקי

2,3441

נתניה אחת פ
בראשות מרים 

פיירברג איכר

18,7059

6500צדק חברתיצ

1,8561רימונים נתניהר

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ביטון אשרשסג

2.  אפשטיין חיים יצחק

3.  לוי עידו

4.  פורטל דוד משה

5.  מעלמי יעקב

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

אבטבי רענן  
מנהל הבחירות לנתיבות  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נתניה

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

2,3643.99פדרינג מיכאל

פיירברג איכר 
מרים

42,99572.52

13,93123.50קרן הרצל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 66,143.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.59,290

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 6,853.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פיירברג איכר   )5(
מרים.

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

שמואלי יוסי  
מנהל הבחירות לנתניה  

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'
טור ב'אותיות הרשימה

7.  ימין רפאל רפיפ

8.  בולט דימיטרי

9. ישי שלמה חיים

1.  פישמן גרשר

1.  חדאד חגישס

2.  כהן יונתן נתן

3.  טסה יניב

4.  לוי משה

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

שמואלי יוסי  
מנהל הבחירות לנתניה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית סביון

 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 

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

92546.76ליפץ מושיק

לנדאו מרדכי 
מוטי

1,05353.24

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,042.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,978

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 64.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מרדכי מוטי.  )5(

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

אבישי בן עמי  
מנהל הבחירות לסביון  

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

התאחדות שס
הספרדים העולמית 

שומרי תורה

9,6324

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

לפ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 66,530.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.64,594

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,936.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  גושו צ'אלאצ'או א
דניאל

1.  שר סימון יעקבגל

2.  לחובר משה

1.  בשארי דניאלטב

2.  שטבון ישראל ז'ק

1.  צירולניק בוריסל

1.  פרידריך חיים זאבמחל

1.  קרן הרצלנת

2.  ארנשטיין עופר

3.  לביא אזולאי ענת

4.  אברבוך אלכסנדר

5.  בנימיני אדיר 
אדריאן

1.  יצחקי עקיבאעי

1.  פיירברג איכר מריםפ

2.  דלל אליהו

3.  לאופר אביטל דבורה

4.  חגואל סיידון שירי

5.  זילברברג שושנה

6.  לאור מכלוף יוסי



1305 ילקוט הפרסומים 6694, י"א בכסלו התשע"ד, 14.11.2013 

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ליפץ מושיקלב
2.  אלעד כרמית

3.  לוי אברהם

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

אבישי בן עמי  
מנהל הבחירות לסביון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עומר

 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 

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

89223.49אלמלם ציון

2,90676.51בדש פיני

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,975.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,798

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 177.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא בדש פיני.  )5(

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

בן ישי ערן  
מנהל הבחירות לעומר  

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 עומר

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 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית סביון

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  סביון  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

3552בעד סביוןדפ

סביון לתושביה יש
בראשות מוטי לנדאו

8074

6893עתיד סביוןלב

1470סביון שלנוץ

עם  התקשרה  להלן  א'  בטור  מפורטות  שאותיותיה  רשימה   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 

לחוק:

טור ב'טור א'

ץדפ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 2,040.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.1,998

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 42.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  שפיגלמן דמבינסקי דפ
דפנה

2.  אלעד אסתר

1.  לנדאו מרדכי מוטייש
2.  פינס דנה

3.  עשהאל חיים
4.  שפיגלמן-כץ שי לי
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית לערערה-בנגב

 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 ערערה-

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו עראר 
מטאוע

2,65054.88

2,17945.12אבו עראר נאיף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,993.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,829

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 164.  )4(

עראר  אבו  הוא  לראש הרשות  שמו של המועמד שנבחר   )5(
מטאוע.

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

אוחיון אילן  
מנהל הבחירות לערערה-בנגב  

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 לערערה-בנגב

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 
ערערה-בנגב  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

1,4383ערערה אלמוחדהא

שנערכו  עומר  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

6212עומר מתחדשתדי

6221עומר שלנולב

עומר בתנופה עם עת
תושבים בראשות 

פיני בדש

2,4326

1750עומר במיטבהק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קדי

עתלב

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,975.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,850

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 125.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלמלם ציוןדי
2.  בוקר רפי

1.  אליעזר אמירלב

1.  בדש פיניעת
2.  ליליאן עדו

3.  אברהם עדי
4.  עמיר צילי

5.  לוצאטו אסתר
6.  תבור אלון

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

בן ישי ערן  
מנהל הבחירות לעומר  

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

 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 
קדימה-צורן שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

87211.16בן שושן חגי

2,95037.76גולברי יצחק

3,49344.71מס שביט

פדלון צפריר 
נסים

4986.37

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,053.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.7,813

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 240.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מס שביט.  )5(

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

דובינקי יהודית  
מנהלת הבחירות לקדימה-צורן  

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 קדימה-צורן

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 
קדימה-צורן  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

6702רשימת אלע'דד

5121אלסלאםם

1,2373אלנורע

9842אלנהדה ללתע'יירת

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

אד

תע

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,996.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.4,841

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 155.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו עראר נאיףא
2.  אבו גאמע עבד אל מונעם

3.  אבו סעלוק אחמד

1.  אלטלקאת סלימןד
2.  אלעוקה סלמאן

1.  אבוקוש חלילם

1.  אבו גויעד עליע
2.  מחדי חדר

3.  אלעואידה עומר

1.  אבו עראר מטאועת
2.  אבו גאמע אחמד

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

אוחיון אילן  
מנהל הבחירות לערערה-בנגב  

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



ילקוט הפרסומים 6694, י"א בכסלו התשע"ד, 14.11.2013  1308

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  גואטה עפרשס

2.  אריה דורון

1.  בן שושן חגית

2.  אדירי יוסף

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

דובינקי יהודית  
מנהל הבחירות לקדימה-צורן  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית אונו

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

7,90255.20גל ישראל

9126.37דבורה שי

5,50238.43נשרי יוסי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 14,825.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.14,316

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 509.  )4(

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

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סיני שרון  
מנהלת הבחירות לקרית אונו  

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

2,4184אופקאק

מורשת הבית בה
היהודי

5281

קדימה צורן בראשות גל
גולברי יצחק

1,3862

1,2952יחד בתנופהמ

מחר חדש בראשות מח
צפריר פדלון

4220

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

9862

8872תפנית לקדימה צורןת

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

בהמ

אקמח

גלשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,056.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.7,922

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.  מס שביטאק

2.  יעקב תומר

3.  פרומר זק מיכל

4.  בנאי ליאור

1.  גלאם יצחקבה

1.  גולברי יצחקגל

2.  רוטמן תמר ורדה

1.  בנימין מנדל מנחםמ

2.  גרין קרן
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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 333.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  כהן נפתליטשס
2.  רוסיליו רועי

1.  גל ישראלכן
2.  מלכה רון אליעזר
3.  כחלון עמוס עמי
4.  בומגרטן אלונה

5.  קניסטר כוכבה חוה

1.  נשרי יוסילב
2.  ציזר איציק

3.  דנוך אביגיל
4.  אלעני הס זהר

1.  יעקבי ירוןמרצ

1.  דבורה שיני

1.  מיכלס גיל נתןפה

1.  ארבל ליאתרק

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

סיני שרון  
מנהלת הבחירות לקרית אונו  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית ביאליק

 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 ביאליק שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

00.00אוצקובסקי שני

3,75625.05ברקאי צביקה

11,23774.95דוקורסקי אלי

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית קרית אונו

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 
אונו  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

ראש צעיר בראשות זך
אילן גורגי

3170

הבית היהודי טב
בראשות עו"ד עמי 

גורט

5570

חזית דתית מאוחדת טשס
בראשות נפתלי כהן

1,4322

הרשימה המאוחדת כן
בראשות ישראל גל

4,5105

יוסי נשרי עם איציק לב
ציזר

3,4414

מרצ בראשית ירון מרצ
יעקבי

9881

תקווה חדשה ני
למועצת העיר 

בראשות שי דבורה

1,0221

יש עתיד בקריית פה
אונו בראשות עו"ד 

גיל מיכלס

1,3451

המקומיים בראשות רק
ליאת ארבל

8951

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

כןמרצ

רקפה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 14,840.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.14,507
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 טור א
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

 טור ג
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

ביאליק נטו בראשות נט
יוסי אזריאל

2,5033

צעירים למען צ
ביאליק

1,7992

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נטחי

טביד

מל

הצ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 15,999.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.15,615

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 384.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ברקאי צביקהה
2.  ורטהיים רפי

1.  דוקורסקי אליחי
2.  מסס עמירם

3.  סבירסקי רויטל
4.  שניידר מזל

1.  דואק יוסייד

1.  רצ'בסקי ניומהל

1.  מזוז ירוןמ
2.  מקמיל אפרים חי

1.  אזריאל יוסףנט
2.  פפיסמדוב רוני אפרים

3.  שיש אורית

1.  אוצקובסקי שניצ
2.  צור הדס

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

תמיר אליהו  
מנהל הבחירות לקרית ביאליק  

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

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 15,986.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.14,993

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 993.  )4(

דוקורסקי  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
אלי.

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

תמיר אליהו  
מנהל הבחירות לקרית ביאליק  

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 ביאליק

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 
ביאליק  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

רשימת אמת אמת
למועצת העיר

3800

מנהיגות חדשה ה
לקרית ביאליק 

בראשות צביקה 
ברקאי

1,7832

כולנו ביאליק חי
בראשות אלי 

דוקורסקי

4,4894

7340הבית היהודיטב

סיעת עתיד בראשות יד
יוסי דואק

8801

ביאליק ביתנו ל
בראשות נחום 

רצ'בסקי

9731

התנועה החברתית מ
בראשות ירון מזוז

2,0742
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

בראשות אבינועם אמת
טובים

9740

4200יד לתושבד

חברים נכונים זט
לעשייה בראשות 

עופר בביוף

4950

הבית היהודי בראש טב
העין עדי אביני

1,2081

נשים בראשות שרי י
סלע

7720

4,7334רשימת משה סיניכן

בראשות שלום לב
בן-משה

3,5583

הליכוד בראשות מחל
יצחק מתי מתניה

7460

בראשות סיגל מרצ
שיינמן

1,8902

יחד נוה אפק נא
בראשות אבי 

אברגיל

4320

ראש העין אחת עם
ומלוכדת בראשות 

חנוך עוז

1,4802

יש עתיד בראש העין פה
בהובלת מרגי עוזר

8040

יחד עם רזיאל אחרק רז
למועצה

1,4271

בראשות יעקב שס
אדמוני

2,4302

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבאמת

יזט

לבמחל

כןפה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 21,757.

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ראש העין

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

:)2013

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

10,92752.66בן–משה שלום

9,82247.34סיני משה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 21,607.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.20,749

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 858.  )4(

בן–משה  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
שלום.

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

חאיק הילה אילנה  
מנהלת הבחירות לראש העין  

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 ראש העין

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 
העין  ראש  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

דורון חמי-
נחמיה

1,5572.00

9,93812.74דעבול אסף

55,22470.80צור דב

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 83,015.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.77,997

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 5,018.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא צור דב.  )5(

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

לוי כלפון קרין  
מנהל הבחירות לראשון לציון  

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 ראשון לציון

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 
לציון  ראשון  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

1,6730אור ראשוןא

ראשון לכולם דה
בראשות מיכאל רייף

2,9491

ראשון מתחילה דף
מחדש בראשות חמי 

דורון

7880

משה יהושע ה
ראשונים ביהדות

6240

1,9460ראשון בעשייהוי

זך בראשות אבי זך
דנינו

3,7691

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.21,369

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 388.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אביני עובדיה עדיטב

1.  סיני משהכן
2.  רצון עומר

3.  שקד אביבה
4.  קפלונוביץ' אלכסנדר

1.  בן–משה שלוםלב
2.  בית אור בן ציון

3.  מלמד מיכאל

1.  שיינמן סיגליתמרצ
2.  שכטר עומר

1.  עוז חנוךעם
2.  אשואל עוזיאל

1.  אחרק רזיאלרז

1.  אדמוני יעקבשס
2.  בצלאלי אבטליון

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

חאיק הילה אילנה  
מנהלת הבחירות לראש העין  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ראשון לציון

 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 
ראשון לציון שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבן-זהר בן דוד 
ליאל

11,27814.46
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לוי

שסזך

חייד

עים

פזלב

רקפה

מחלצ

הר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 83,085.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.81,096

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,989.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  רייף מיכאלדה

1.  דנינו אברהםזך

1.  טרבלסי חי שמעוןחי

1.  יבלון אליעזר חונהטב

1.  אוזן דורוןכן
2.  מוטיעי ישראל

1.  אבשלומוב יצחקל

1.  אבן-זהר בן דוד ליאללב
2.  מנחם יפת

1.  ביטן דודמחל
2.  חממי יוסי

1.  שלום איתןע
2.  יפת מאירוביץ יפעת

3.  אוזן אוהד

1.  בג'ה רמיפה

1.  דעבול אסףפז
2.  גנות סורין

1.  צור דבצ
2.  כהן ציון

3.  עגמי מרדכי
4.  מושיוב אייל

5.  רונן-רוזנבאום תמר
6.  גור לימור

7.  לבהר משה

1.  קינסטליך רזרק
2.  מזרחי עידן

3.  חיים אברהם

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

2,4961טרבלסי חי שמעוןחי

הבית היהודי טב
בראשות אלי יבלון

2,2521

8230יד לתושביד

1,7460מתעורריםים

ל.ה.ב בראשות דורון כן
אוזן

2,9952

3,4811ראשון ביתנול

דרך חדשה עם לב
הירוקים של ראשון 
בראשות ליאל אבן 

זהר

5,5442

הליכוד ראשון מחל
בראשות דוד ביטן

5,8882

1,4300מרצמרצ

אופק בראשות חיים נץ
מלכה

4780

התנועה החברתית ע
הירוקה בראשות 

איתן שלום ויפעת 
מאירוביץ-יפת

6,8703

יש עתיד בראשון פה
לציון בראשות רמי 

בז'ה

2,8951

פז בראשות אסף פז
דעבול

3,8082

רק ראשון בראשות צ
דב צור

17,1377

עולים רמה בראשות ר
הדס הכהן

5120

6,7303הירוקים + הצעיריםרק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

4,2622

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבא

כןדה

מרצדף
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית רמת 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  רמת  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

מסורת של עשייה אח
בראשות יעקוב 

קורצקי

2,4052

יחדיו חילונים זך
ודתיים שומרים על 

המסורת

1,1861

עשייה ברמה יד
בראשות אילן כהן

5950

בית בראשות עו"ד לב
אבירם גרובר

1,9592

2040הליכודמחל

מרצ רמת השרון מרצ
בראשות עו"ד עידן 

למדן

1,9352

מהפך ברמה נץ
בראשות נורית אבנר

1,7772

רמת השרון שלנו עם
בראשות יצחק 

רוכברג

6,2176

תותים בראשות לירן ף
זילברמן

7080

יש עתיד ברמת פה
השרון בראשות הדר 

שוייצר

7430

6240הירוקים רמת השרוןרק

שס בראשות רון שס
ברינה

2520

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

45 לחוק:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  כהן אריהשס
2.  עקיבא מאיר

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

לוי כלפון קרין  
מנהל הבחירות לראשון לציון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רמת 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 
רמת השרון שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,24017.86אבנר נורית

2,84315.67גרובר אבירם

5723.15זילברמן לירן

1,0795.95למדן עידן

10,40757.37רוכברגר יצחק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 18,971.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.18,141

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 830.  )4(

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

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

קלפנר רוית  
מנהלת הבחירות לרמת השרון  

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,53144.44בן אליעזר עופר

הירשפלד 
יהונתן נמרוד

36010.45

1,39540.49זהר יעקב

זקס גיא מקס 
יוסף

1594.62

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,487.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,445

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 42.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אליעזר עופר.  )5(

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

יהודית רובין  
מנהלת הבחירות לרמת ישי  

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 רמת ישי

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 רמת ישי 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

נתיב חדש בראשות חי
יעקב זהר

1,1373

עתיד רמת ישי ע
בראשות גיא זקס

5181

5332מחרעם

1,2143רמהר

טור ב'טור א'

עםאח

מרצלב

פהף

נץרק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 18,985.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.18,605

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.  קורצקי יעקובאח
2.  כחלון עידו

1.  גריידי שמואלזך

1.  גרובר אבירםלב
2.  גרונסקי רות

1.  למדן עידןמרצ
2.  קלקא איריס

1.  אבנר נוריתנץ
2.  אלמוג אסולין אהרון

1.  רוכברגר יצחקעם
2.  אבין שירה פלורה

3.  עזגד טל נפתלי
4.  וייזר דוברת

5.  קלנר גיא
6.  בראל רפאל

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

קלפנר רוית  
מנהלת הבחירות לרמת השרון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רמת ישי

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

:)2013
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1,4794.59גליק איתן

7,98124.74חופרי נחום

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 33,448.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.32,253

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,195.  )4(

בילסקי  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
בנימין זאב.

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

פז אורן  
מנהל הבחירות לרעננה  

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 רעננה

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 רעננה 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 הרשימה א
החברתית למועצת 

העיר בראשות איאן 
יפה

7560

דרך חדשה בראשות ד
תמי פלד חיון

5820

2,4312רעננה-הבית שליחנ

מאמינים ברעננה-טביחד
הבית היהודי

6,1944

רעננה שאנחנו לב
אוהבים בראשות 

זאב בילסקי

9,1406

הרשימה למען לה
התושבים בדרכו של 

דן ברוך

1,6521

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

חיע

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,492.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,402

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 90.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  זהר יעקבחי
2.  וקנין יפתח יפעת

3.  גליקו נסים

1.  זקס גיא מקס יוסףע

1.  הירשפלד יהונתן נמרודעם
2.  ברקאי דב מקס

1.  בן אליעזר עופרר
2.  גבריאלי דוד שלמה

3.  אלקריף ליבי

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

יהודית רובין  
מנהלת הבחירות לרמת ישי  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רעננה

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

בילסקי בנימין 
זאב

22,79370.67
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1.  וינטראוב רוניתמרצ
2.  אבן שי

3.  דיאמנט עדית
4.  נדב רוסלר צבי

5.  סלוצקי דבורה דבי

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

פז אורן  
מנהל הבחירות לרעננה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית תל–אביב-יפו

 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 
תל–אביב-יפו שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

50,16638.13הורוביץ ניצן

70,04853.24חולדאי רון

11,3688.64מדואל אהרן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 143,336.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.131,582

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 11,754.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חולדאי רון.  )5(

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

כהן ירוחם  
מנהל הבחירות לתל–אביב-יפו  

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

הליכוד בראשות מחל
רחלי בן-ארי סקת

1,5601

מרצ רעננה חופשית מרצ
בראשות רונית 

וינטראוב

8,4335

עתיד איתן לרעננה ני
ברשות איתן גליק

9100

עוז-ממשיכים ע
בדרכו של עוזי כהן

1,2780

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

חנא

להלב

דני

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 33,475.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.32,936

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 539.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  חופרי נחוםחנ
2.  ברוידא חיים

1.  גרינגליק צביטביחד
2.  כהן אלי

3.  גולדמן חיים יהודה
4.  כהן דרורה

1.  בילסקי בנימין זאבלב
2.  פרי סימה

3.  גינזבורג איתן
4.  דותן עידו

5.  בורושק מתי
6.  רייזמן מיכאל

1.  ברם מיכללה

1.  בן ארי סקת רחלימחל
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

מדינת תל אביב ץ
בראשות ישראל 

גודוביץ'

9560

רוב העיר רשימת צ
הצעירים של תל 

אביב עם אסף זמיר

16,9924

צדק חברתי בראשות צד
כרמלה עוזרי

4,7631

הרשת החברתית ץף
בראשות דוד כהן

1,3190

1,8730עיר ללא גבולותק

3230שוויון לכולםקץ

הירוקים בראשות רק
מיכאל רועה- 

ממשיכים לעשות

2,7230

ביחד תל אביב יפו שגב
שס, הבית היהודי, 

יהדות התורה, חב"ד 
וארגוני התשובה

13,1433

תל אביב 1 בראשות תא
רון חולדאי

19,5925

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

תאא

חיכל

רקלב

נץמחל

פהנ

זךצ

מרצצד

יףץף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 143,656.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.140,940

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,716.  )5(

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית תל–אביב-יפו

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 
תל–אביב-יפו  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

אמת מפלגת א
העבודה, מכניסים 

אמת למועצה

2,9850

4,5571סיעת דרום העירדר

8,4072כח לגמלאיםזך

תנועת מהפך ירוק חי
בתל אביב - לתת 

לחיות התנועה 
הירוקה

4,9641

2,1990רשימת יאפאיף

עיר לכולנו בראשות כל
אהרון מדואל

8,6053

שימו לב הורים לב
בהובלת ציפי ברנד, 

רותי רוסו ואור 
אלתרמן

5,3911

הליכוד ביתנו מחל
בראשות ארנון 

גלעדי

5,5892

מרצ תל אביב מרצ
יפו בראשות ניצן 

הורוביץ

23,0026

3,0490רשימת הוריםנ

תל אביב בטוחה נץ
בראשות שלמה 

מוסלאי

3,9881

בני בביוף אלי ף
אמינוב והשכונות

2,8220

יש עתיד בתל אביב פה
יפו בראשות דן להט

3,6981
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)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
לראש הרשות המקומית  תוצאות הבחירות  על  הודעה  בזאת 
באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  שבע  תל 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,77829.76אבו עמרה נואף

אבו רקייק 
טואמן

2,57943.16

אל אעסם 
איבראהים

971.62

1141.91אלאעסם מחמד

1,40723.55אלאעסם ענאד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,170.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,975

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 195.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רקייק טואמן.  )5(

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

כהן יחזקאל  
מנהל הבחירות לתל שבע  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית תל שבע

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

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

1,6144אלמוסתקבלא

2080בני הישובד

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  גורן חיים מאירדר

1.  וולוך נתןזך
2.  המאירי יהודה

1.  לדיאנסקי ראובן חי
רוברטו

1.  מדואל אהרןכל
2.  בן יפת יעל

3.  דביר שלי

1.  ברנד פרנק צפורה לב
נעה

1.  גלעדי ארנוןמחל
2.  סיביליה ניר אברהם

1.  הורוביץ ניצןמרצ
2.  להבי מרים מיטל
3.  ברוך רון מהרטה

4.  טולקובסקי אפרת
5.  לסקי שוץ גבריאלה

6.  גיצין מיכאל

1.  מוסלאי שלמהנץ

1.  להט דןפה

1.  זמיר אסףצ
2.  סולר אלון
3.  ויצמן יניב

4.  בן ארי מירב

1.  עוזרי כרמלהצד

1.  אלנתן נתןשגב
2.  גפן שמואל

3.  לוברט נפתלי

1.  חולדאי רוןתא
2.  ספיר דורון

3.  יוחנן וולק אופירה
4.  גולדוסר קרנית

5.  שרעבי דמאיו גל

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

כהן ירוחם  
מנהל הבחירות לתל–אביב-יפו  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית תל שבע

 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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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אור עקיבא

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,93252.58אדרי יעקב

4,44847.42יוסיפוב שמחה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 9,802.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,380

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 422.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אדרי יעקב.  )5(

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

הראל עפרה  
מנהלת הבחירות לאור עקיבא  

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 אור עקיבא

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 
עקיבא  אור  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:

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

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

4961השיויון והשינויו

2,1295אלרסאלה לשינוים

מקומית מאוחדת ני
ואלנור לשינוי

9452

5791אלאנקאדקע

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

םד

או

קעני

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,172.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,971

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.  אבו עמרה נואףא
2.  אבו רוסתום עטייווה

3.  אבו גליון טלאל
4.  אבו ענזה אשראף

1.  אל אעסם איבראהיםו

1.  אבו רקייק טואמןם
2.  אבו סריחאן קאסם

3.  אבו רקייק חליל
4.  אבו עליון חוסיין
5.  אל עלוין עלואן

1.  אלאעסם ענאדני
2.  אבו עליון עיד

1.  אבו עצא מוסהקע

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

כהן יחזקאל  
מנהל הבחירות לתל שבע  

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

1.  גדילוב ארקדית
2.  ראובן רחמים

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

הראל עפרה  
מנהלת הבחירות לאור עקיבא  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אילת

 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 

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5662.73חי אהרון

11,72256.49יצחק הלוי מאיר

8,46140.78כהן דובי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 21,670.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.20,749

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 921  )4(

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

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

חי יצחק  
מנהל הבחירות לאילת  

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

2,3813ביחדא

1,1412עתיד בטוח יוסי כדוריה

זך
לב בראשות אברהם 

8711כהן

5771לשם שמיםי

7361אור עקיבא ביתנול

1,9813הליכוד שסמחל

5190אור לצעיריםנ

ת
התנופה בראשות 

1,2852ארקדי גדילוב

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

זךי

למחל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 9,803

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.9,491

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 312.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אדרי יעקבא
2.  איליזירוב אבניל

3.  אבני שלומי שלמה

1.  כדורי יוסףה
2.  מסיקה גולן

1.  כהן אברהםזך

1.  תורג'מן יצחקי

1.  גרוסמן מיכאלל

1.  יוסיפוב שמחהמחל
2.  אנקונינה אלי
3.  זסלבסקי ילנה
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  חנו יניבא

1.  יצחק הלוי מאיריד
2.  לנקרי אלי

3.  דארבי יעל אסתר
4.  חן יוסף

1.  מורדי יהודהים
2.  נמיר סימה

3.  ווייס אלון יהונתן

1.  צ'רנומורץ אולגל

1.  כהן דובימ
2.  עמר חיים

3.  להב לימור
4.  ביטון שלמה

1.  בארי מתןצא
2.  בן-אפרים חן

1.  אלמקיס משהשס
2.  פלוס שמואל

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

חי יצחק  
מנהל הבחירות לאילת  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אכסאל

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

דראושה עבד 
אלסלאם

3,82355.75

2,95643.10דראושה עומר

791.15דראושה עמאר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,059.

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית אילת

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  אילת  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

1,5391אור לאילתא

2630תושבים עושים שינויח

6120הבית היהודיטב

4,3134כיוון חדשיד

2,5213יםים

1,4481אילת ביתנול

3,9084אילת מחכה למהפךמ

8050ייחוד אילתנא

7910אילת אחרתנץ

7510יש עתידפה

2,5062צעירי אילתצא

1,6932יחדשס

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

אמ

פהנץ

נאצא

ידשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 21,663.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.21,150

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 513.  )5(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,874

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 185.  )4(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  דראושה מוסאדס

1.  סעדי אחמדו

2.  עבד אלהאדי נאדר

1.  שדאפנה אחמדךי

1.  חבשי עליכמ

2.  חבשי סמיר

1.  שלבי מוסאנ

2.  שלבי עבד אלעזיז

3.  שלבי רמזי

1.  דראושה באסלע

1.  דראושה עומרת

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

שורץ אורלי  
מנהלת הבחירות לאכסאל  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אלעד

 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 

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

7,50551.66פרוש ישראל

7,02348.34קריספל ויקטור

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,858

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 201.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דראושה עבד   )5(
אלסלאם.

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

שורץ אורלי  
מנהלת הבחירות לאכסאל  

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 אכסאל

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 אכסאל 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

3640אל אעתימאדא

חזית אכסאל גד
הדמוקרטית

3510

4841אל אמלדס

2680צעירי היוםה

1,0302אכסאל המאוחדתו

5611אל מנארהךי

7372אכסאל העצמאיתכמ

1,2813רשימת השינוינ

המפלגה הדמוקרטית ע
הערבית

6261

2680אל אח'לאסף

אל ופא-צעירי ץח
אכסאל

3730

80אלסדאקהק

5231אל עדאלהת

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,059.
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טור ב'טור א'

טבג

שסה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 14,923.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.14,720

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 203.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  פרוש ישראלג

2.  שטרן אברהם פנחס

3.  כץ חיים מאיר

4.  ברדוגו משה

5.  גרוסברד שמואל

6.  גרוס פנחס

1.  צברי ברקה

2.  גיאת יובל

1.  נתן שיטב

1.  קריספל ויקטורשס

2.  קרעי אליהו

3.  אגאבלה אסף

4.  עידן פרויליכמן דותן 
אברהם

5.  דיין אברהם

6.  בורוכוב אברהם

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

צמח אורי  
מנהל הבחירות לאלעד  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בית שאן

 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 

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 14,920.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.14,528

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 392.  )4(

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

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

צמח אורי  
מנהל הבחירות לאלעד  

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 אלעד

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  אלעד  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

עיר ואם אמהות אמ
למען אלעד

2630

יהדות התורה ג
המאוחדת אגודת 
ישראל דגל התורה

5,2786

ישי יחד שבטי ה
ישראל

1,4802

הבית שלנו בראשות טב
שי נתן

1,2481

הליכוד בראשות מחל
נצח כהן

370

4880טוב לאלעדעד

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

5,9206

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

45 לחוק:
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

נץ

בית שאן החדשה 
בראשות רפאל בן 

1,8993שטרית

פה
העתיד של בית שאן 
3470בראשות סמי אלפסי

7371קסםק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ידזך

מחלח

טבנץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 9,615.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.9,388

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 227.  )5(

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

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בדוש פנחס שלוםח
2.  זריהן אליהו

3.  כהן דוד
4.  שרביט צחי

1.  מיארה משהטב

1.  כהן צמח אפריםיד

1.  לוי ז'קי אלימחל
2.  חרוב יחזקאל
3.  מנחם אליהו

1.  בן שטרית רפאלנץ
2.  כהן זדה אליעזר

3.  קינן שלומי שלמה

1.  סויסה יוסףק

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

לטמן שלום  
מנהל הבחירות לבית שאן  

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

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

4,63950.52בן שטרית רפאל

4,54349.48לוי ז'קי אלי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 9,617.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,182

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 435.  )4(

שטרית  בן  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
רפאל.

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

לטמן שלום  
מנהל הבחירות לבית שאן  

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 שאן

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 שאן 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

4260תנופה לבית שאןזך

ח
חנוך לנוער בראשות 

2,4504הרב פנחס בדוש

7371הבית היהודיטב

7151ביחדיד

מחל
הליכוד בראשות ז'קי 

2,0773אלי לוי
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

2080מפלגת העבודהאמת

4671משהו חדשזך

הבית היהודי טב
בבנימינה-גבעת 

עדה בראשות אהרון 
שיחי

3490

יחד בנימינה - יד
גבעת עדה

3470

2640ירוק לכולנוכל

תנועת פז בראשות פז
פנחס פינקי זוארץ 

לראשות מועצת 
בנימינה-גבעת עדה

1,8255

בשביל המושבות ר
בראשות רם פיין

2,0615

3870המושבה שלישסט

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

פזטב

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,064.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,908

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 156.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  סלמה אחיקם שלמהזך

1.  זוארץ פנחס פינקיפז

2.  צדקה עופר

3.  אילוז חנוך

4.  בגין-בן ארי ניבה

5.  רכלבסקי זיו

1.  פיין רםר

2.  מזרחי אפרת חיה

3.  שהרבני אבירם

4.  רן יוסף

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בנימינה-גבעת עדה

 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 
התשע"ד בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  עדה   בנימינה-גבעת 

)22 באוקטובר 2013(:

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

811.38ארן ברוך

זוארץ פנחס 
פינקי

2,85248.55

2,68845.76פיין רם

2534.31שמעוני חיים

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,065.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,874

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 191.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא זוארץ פנחס   )5(
פינקי.

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

לקס תמר שושנה  
                                 מנהלת הבחירות לבנימינה-גבעת עדה

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 בנימינה-גבעת עדה

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 בנימינה-גבעת 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ג'ולס

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  ג'ולס  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

00אלבדילז

80הלאזך

00ג'ולס החדשהי

3801נצחוןים

40השלוםינ

4631תחריריק

10אחדותך

4401צדק ושקיפותנף

3581אלאמלנץ

3771סולידאריותנש

00כולנו יחדף

3150האמצעץ

3651הרפורמהק

3691הנוקי

4111אלויפאקקנ

3841ג'ולס מווחדהקץ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נץיק

ץקי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,994.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,875

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 119.  )5(

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

5.  לפידות רות

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

לקס תמר שושנה  
                                מנהלת הבחירות לבנימינה-גבעת עדה

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ג'ולס

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

42510.91אבו חסן קאסם

63116.20הנו סלמאן

1363.49הנו עאטף

1,61141.37עאמר סלמאן

46211.86עבאס מוניר

62916.15עמאר נדים

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,003.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,894

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 109.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עאמר סלמאן.  )5(

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

נאוה דוד  
מנהל הבחירות לג'ולס  

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

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

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

ע
המפלגה הדמוקרטית 

9492הערבית

1160אלמג'ד צאות אלשבאבף

ץ
אלקוא אלשאבה 

9312ללתגדיד

7092ג'סר אלזרקא אחתק

110אלתג'ייר ואלאסלאחתעל

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ום

דנ

טץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,172.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.5,981

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 191.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ג'רבאן סמיד

1.  עמאש באסםט
2.  עמאש אחמד
3.  עמאש סעיד

1.  גרבאן שדאדנ

1.  גרבאן מוחמדע
2.  גרבאן סעיד

1.  עמאש אברהיםץ
2.  עמאש עבדאללה

1.  עמאש אניסק
2.  עמאש מוניב

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

עבוד שוכרי  
מנהל הבחירות לג'סר א–זרקא  

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  סובח מאזןים

1.  נבואני נזיהיק

1.  נבואני כמאלנף

1.  אבו חלא נזיהנץ

1.  נג'ם האשםנש

1.  פאחרה קאסםק

1.  הנו רנאןקי

1.  חמזה סליםקנ

1.  הנו נזיהקץ

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

נאוה דוד  
מנהל הבחירות לג'ולס  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ג'סר א–זרקא

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 
א–זרקא  ג'סר  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

2250אלתעאוןא

4731אלתג'מוע אלג'סראויד

2240גבהת אלאנקאדו

3330אלמיזאןז

9633אלאזדהארט

2200עאהד ג'דידי

3680האיחוד הערבים

4591אלעדאלהנ
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

3332ג'ש אלמוסתקבלגמ

10ג'יל ג'דידד

2401חרקהוד

00אלוחדה ללתעיירי

2591אלמואחדהך

2732אלחלנ

2812הבריתפז

00החבריםץ

2591שחר חדשרם

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,782.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,646

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ניג'ם ג'וניגמ

2.  ג'ובראן שוכרי

1.  חדאד שארליוד

1.  חלייחל ויסאםך

1.  חליחל שאדינ

2.  עלם עלם

1.  סלימאן מארוןפז

2.  האשול יוסף

1.  מגזל כמילרם

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

סלאמה זוהיר  
מנהל הבחירות לג'ש )גוש חלב(  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ג'ש )גוש חלב(

 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'ש )גוש חלב( שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

94154.96אליאס אליאס

59734.87גובראן פאוזי

17410.16חלייחל מאליק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,784.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,712

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 72.  )4(

אליאס  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
אליאס.

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

סלאמה זוהיר  
מנהל הבחירות לג'ש )גוש חלב(  

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'ש )גוש חלב(

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 
חלב(  )גוש  ג'ש  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

ראש צעיר לעיר א
בראשות משה מלכה

4190

הבית היהודי טב
בראשות אברהם לוי 

ועופר טלקר

1,8002

8191חב"ד קירוב לבבותיד

4370דרך החינוךכן

3,3233דימונה ביתנול

הליכוד בראשות מחל
בנימין ביטון

2,7133

8501תנופה לדימונהנ

דימונה בלב צ
בראשות יצחק ג'קי 

אדרי

1,6732

1,0221צעירי דימונהצח

דימונה אחרת ק
בראשות מיכל אבו

5410

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

1,9262

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלטב

איד

שסל

צחק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 15,961.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.15,523

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 438.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  לוי אברהם יצחקטב
2.  טלקאר עופר

1.  חמו נסיםיד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית דימונה

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

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,2688.37אבו מיכל

7,20247.56ביטון בנימין

5,44935.99ברונשטיין אלי 

1,2238.08מלכה משה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 15,961.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.15,142

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 819.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ביטון בנימין..  )5(

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

גלברט דב  
מנהל הבחירות לדימונה  

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 דימונה

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 דימונה שנערכו 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
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סויסה  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
שמעון.

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

דורית בן עזרא  
מנהלת הבחירות לחצור הגלילית  

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 חצור הגלילית

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 
הגלילית  חצור  הרשות המקומית  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

חצור שלנו הבית ב
היהודי בראשות 

יורם כמיסה

1450

גשר רשימה מאוחדת גש
שס אגודת ישראל

1,0542

חצור מנצחת ח
בראשות הרצל צ'ווה

5801

770האיחוד הלאומיטב

7152יחד מובילים לשינוייד

1280חצור אחתל

הליכוד בראשות מחל
שמעון סויסה

9142

עתיד בחצור בראשות פה
רינה מרגוליס ומיכאל 

קבסה

5141

7151אהבת חסדףז

3680שותפים לדרך הת

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,312.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,210

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 102.  )4(

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

1.  ברונשטיין אליל
2.  לנקרי ארמון
3.  וקנין מרינט

1.  ביטון בנימיןמחל
2.  אזולאי אילנה

3.  ללוש אריאל

1.  סגרון אלינ

1.  אדרי יצחק ג'קי צ
שמעון

2.  לוי מעיין

1.  בצלאל יהודהצח

1.  צרויה יחיאלשס
2.  פרץ יוסי

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

גלברט דב  
מנהל הבחירות לדימונה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית חצור הגלילית

 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, 
התשל"ה-21975,  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת 
הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה  בזאת  נמסרת 
המקומית חצור הגלילית שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 

באוקטובר 2013(:

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

00.00כמיסה יורם

1322.60נבון שמעון

3,04159.89סויסה שמעון

1,90537.51צווה הרצל חיים

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,311.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,078

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 233.  )4(



ילקוט הפרסומים 6694, י"א בכסלו התשע"ד, 14.11.2013  1332
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 22.68 שקלים חדשים 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית טובא-זנגריה

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 
טובא-זנגריה  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

980אלנורזך

1,7485טובא זנגריה תחילהמחל

חופש השינוי מרצ
והשיוויון - מרצ

1,1654

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,126.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,011

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 115.  )4(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  הייב חוסיןמחל

2.  זנגריה מחמוד

3.  הייב יונס

4.  הייב טלאל

5.  הייב אבראהים

1.  פאיז עומר ויסאםמרצ

2.  הייב אימן

3.  הייב עלי

4.  הייב סלאח

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

טאפש רקאד  
מנהלת הבחירות לטובא-זנגריה  

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ביננפלד יוסף חייםגש
2.  מלכה יצחק

1.  צווה הרצל חייםח

1.  קבילו דןיד
2.  ברמי חיים גיל

1.  סויסה שמעוןמחל
2.  שיטרית מאיר

1.  מרגוליס רינהפה

1.  יוספי גבריאלףז

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

דורית בן עזרא  
מנהלת הבחירות לחצור הגלילית  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית טובא-זנגריה

 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 טובא-

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,78558.74הייב חוסין

1,17838.76פאיז עומר ויסאם

76250קבלאן צאהי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,122.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,039

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא הייב חוסין.  )5(

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

טאפש רקאד  
מנהלת הבחירות לטובא-זנגריה  

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

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




