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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אבו גוש

 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  גוש  אבו 

:)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

1,16430.24איברהים עזמי

1,54840.22גבר עיסא

עבדאל רחמן 

ערסן

1,13729.54

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,013.

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

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גבר עיסא.  )5(

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

קורנבלום מיכל  
מנהלת הבחירות לאבו גוש  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית אבו גוש

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 אבו גוש 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

9243אבו גוש המאוחדתא

9222אלפרג'ה

1,4214הפיתוח והשוויוןלמ

2770צדק חברתיע

2960רפורמה ובינויץ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

אה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,014.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,840

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 174.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  איברהים עזמיא

2.  איברהים יוסף

3.  איברהים ראד

1.  עבדאל רחמן ערסןה

2.  עותמן אוסמה

1.  גבר עיסאלמ

2.  ג'בר חוסין

3.  אבו גוש גוואד

4.  ג'בר פאדי

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

קורנבלום מיכל  
מנהלת הבחירות לאבו גוש  

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

 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 
אום אל-פחם 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

11,36458.94אגבאריה ח'אלד

1,95410.14אגבאריה רג'א

5,96130.92מחאג'נה יוסף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 20,201.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.19,279

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 922.  )4(

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

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

עאדל נאסר  
מנהל הבחירות לאום אל–פחם  

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 אום אל–פחם

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

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזאת  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
אל–פחם  אום  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

אום אלפחם א
אלמוחדה

2,4322

1,0681אלאהראםהז

אום אלפחם ו
אלג'דידה

1480

310קאאמת אלנג'אחי

2,4662אלתווחידךי

8,5158נור אלמוסתקבלמ

1,7121אלתחאלף אלבלדינ

250אלעהדץ

קאאמת אלופאק קפ
אלבלדי

3,1593

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נקפ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 20,223.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.19,556

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 667.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  כסאב מחאמיד ראידא
2.  אבו מאג'ד מוסטפא

1.  מחאג'נה חוסיןהז

1.  מחאמיד מוחמדךי
2.  מחאמיד אבראהים

1.  מחאג'נה בלאלמ
2.  ג'בארין טאהר

3.  מחאמיד מוחמד
4.  אגבאריה וסאם
5.  מחאמיד ח'אלד

6.  מחאג'נה עלי
7.  אגבאריה עאדל

8.  ג'בארין ג'מיל

1.  זייד איאדנ
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית אופקים

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 אופקים 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

הקהילה התורנית דת
אופקים

1,9863

אופקים תצליח זך
בראשות אליעזר 

אביטן

1230

תנופה לאופקים חי
בראשות יאיר חזן

2,2303

8521הבית היהודיטב

יש תקוה בראשות כן
אלי סעדה

1,0421

6571אופקים ביתנול

הליכוד בראשות מחל
איציק דנינו

1,9832

7651אופקים רוצה שינוינץ

4700אנחנו ביחדק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

2,2773

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסדת

טבכן

למחל

חינץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 12,624.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.12,385

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ג'בארין ראמזקפ
2.  ג'בארין מוסא
3.  ג'בארין ג'מאל

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

עאדל נאסר  
מנהל הבחירות לאום אל-פחם  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אופקים

 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 
אופקים 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

1791.46אביטן אליעזר

1,40411.43אוחיון משה

דנינו יצחק 
איציק

6,61053.82

4,08833.29חזן יאיר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 12,628.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.12,281

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 347.  )4(

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

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

טל פודים  
מנהל הבחירות לאופקים  

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

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

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

גוטמן אפרים 
צבי

9586.50

1,1737.95חן ננה

8,56358.06יוסף דוד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 15,480.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.14,749

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 731.  )4(

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

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

לביא ארז חזי  
מנהל הבחירות לאור 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 אור 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  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:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

תנועת אור חדש אי
בראשות ליאת שוחט

1,4852

3960אור יהודה ביתנוח

הבית היהודי טב
בראשות דוד חיון

8481

5770יחד בדרכי נועםים

5,5746בראשות דוד יוסףכן

מחר יום חדש ל
בראשות ננה חן 

ואיציק דדוש

1,0271

סבח יוסף רשימת נצ
נאמני ציבור

8911

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.  דייטש אברהם בן ציוןדת

2.  בר און יחיאל צבי

3.  פאקר ברוך יוסף

1.  חזן יאירחי

2.  בוכובזה נורברט

3.  סבגי גדעון

1.  אוחיון משהטב

1.  סעדה אליכן

1.  גנדלר מרטל

1.  דנינו יצחק איציקמחל

2.  אורי דניאל

1.  קריספיל יצחקנץ

1.  עזרן סלומוןשס

2.  מלכה בנימין

3.  פילו ראובן יוסף

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

טל פודים  
מנהל הבחירות לאופקים  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אור 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  אור 

:)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

3,44623.36אהרן עוזי

6094.13בנימינוב חנניה
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

רשימת נווה פ
בראשות אפי גוטמן

8971

עוזי אהרון למען שס
תושבי אור יהודה

3,2093

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבל

איפ

חשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 15,472.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.14,904

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 568.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  שוחט ליאתאי

2.  קרקוקלי ימית-נעימה

1.  חיון דודטב

1.  יוסף דודכן

2.  בוזי עופר

3.  כויינוב ז'נה

4.  טונדובסקי בן בשט ליאת

5.  אשכנזי טל

6.  איילה ברטה

1.  חן ננהל

1.  יוסף סבחנצ

1.  גוטמן אפרים צביפ

1.  אהרן עוזישס

2.  שקד יחזקאל

3.  אגאי ליאור

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

לביא ארז חזי  
מנהל הבחירות לאור יהודה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית אשדוד

 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 
אשדוד 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

14,12215.61כצנלסון שמעון

48,41853.51לסרי יחיאל

27,94630.88צילקר צבי יהושע

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 94,499.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.90,486

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 4,013.  )4(

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

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

כץ גבי  
מנהל הבחירות לאשדוד  

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 אשדוד

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 אשדוד 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

אשדוד אחת א
בראשות עו"ד צחי 

אבו

6,7012

אשדוד ביחד אב
בראשות שמעון 

כצנלסון

9,9514

אשדוד תצליח את
בראשות יצחק 

מויאל

1,6440

יהדות התורה ג
והשבת אשדוד

11,3194

הלב החברתי דף
בראשות לאון 

בנלולו

2,0870

ארגון גמלאי אשדוד זך
בראשות עו"ד יצחק 

גבאי

2,1410

אשדוד בתנופה חי
בראשות ד"ר יחיאל 

לסרי

7,0373

קהילת אשדוד ט
בראשות בוריס 

גיטרמן

6,8062

הבית היהודי טב
בראשות נריה און

1,0170

העיר שלנו בראשות כן
עו"ד אופיר לסרי

5780

אשדוד ביתנו ל
בראשות ולדימיר 

גרשוב

5,2142

הליכוד בראשות מחל
סולומון פורטל

8950

יש מיל"ה מתחברים נ
יחד לקידום העיר

8010

שמים עין והתנועה ע
הירוקה בראשות 
סער גינזבורסקי 

ובועז רענן

2,3650

עוצמה לאשדוד עצ
בראשות יגאל 

צבניאשוילי

9220

יש עתיד באשדוד פה
בראשות דוד קקון

8850

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

דרך חדשה בראשות פז
משה בוטרשוילי

3,6331

אשדוד שלנו צ
בראשות צבי צילקר

8,4333

התנועה מכל הלב צפ
בראשות יחיאל 

מלכה

1,4590

קול הלב בראשות קנ
אבינועם שושן

4,3392

תנועת אשדודים רק
בראשות יניב קקון

2,3780

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

11,8364

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קנא

צאב

רקאת

טחי

זךטב

פהכן

פזל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 94,491.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.92,441

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,050.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אבו צחיא

2.  דנינו משה גיל
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1.  כצנלסון שמעוןאב

2.  שומר נעים

3.  פלדמן גרשון

4.  אסולין שירלי

1.  ליברמן מרדכיג

2.  וובר אפרים

3.  טסלר יואל יעקב

4.  שור עזרא

1.  לסרי יחיאלחי

2.  פרנקל יהודה

3.  כנפו גבריאל

1.  גיטרמן בוריסט

2.  סלוצקי מאיה

1.  גרשוב ולדימירל

2.  בורשטיין ליובוב

1.  בוטרשוילי משהפז

1.  צילקר צבי יהושעצ

2.  לחמני אלי אליאס

3.  גלבר הלן

1.  שושן אבינועםקנ

2.  בן חמו דוד

1.  כנפו ארמנד )עמרם(שס

2.  אמסילי חיים

3.  אמסלם אברהם

4.  בן סימון מאיר

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

כץ גבי  
מנהל הבחירות לאשדוד  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית באר יעקב

 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  יעקב  באר 

:)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

3,85457.61גוזלן נסים

00.00גורין יעיש

2,83642.39פרנקו מוטי

00.00רפאל יואב

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 7,065.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,690

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 375.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גוזלן נסים.  )5(

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

צופי אורן  
מנהל הבחירות לבאר יעקב  

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 יעקב

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 
יעקב  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

העבודה בראשות אמת
גורין יעיש

2770

ביחד בראשות מאיר זך
מרג'ין

3100

הבית היהודי טב
בראשות מוטי זיפתי

5741

למען באר יעקב יף
שלנו בוקבזה

900

כח לעשות בראשות כח
נועם ששון

6971
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בועיינה-נוג'ידאת

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

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

1,75436.36חמודה מוניר

3316.86חמודה מחמוד

2,23346.29סולימאן סאלח

50610.49פוקרא עיסא

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,033.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,824

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 209.  )4(

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

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(

)חמ 3-2150(
רחל לייבוביץ  

מנהל הבחירות לבועיינה-נוגי'דאת  
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

באר יעקב בתנופה נס
ניסים גוזלן

1,6503

באנו לשנות פה
בראשות מוטי פרנקו

1,4373

00חוזר לעשות סדרקץ

דור חדש בראשות ש
גיורא שבתאי

3940

1,4793תפניתת

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

תזך

נסש

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 7,065.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.6,908

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 157.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  זיפתי מוטיטב

1.  ששון נועםכח

1.  גוזלן נסיםנס

2.  נעים עמרם

3.  בוסקילה אברהם

1.  פרנקו מוטיפה

2.  קושניר דן

3.  לוין דוד

1.  גונגרדי גקית

2.  דרי ליאת

3.  שטרוזמן-גינדי עידית

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

צופי אורן  
מנהל הבחירות לבאר יעקב  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 201.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  נוג'ידאת ראתבד

1.  ח'ליל מוחמדך

1.  מוסא עיסאמ

1.  חמודה זיאדנ
2.  נוג'ידאת סאמי

1.  סלימאן ח'אלדס

1.  פוקרא באסםף

1.  דלאשה ח'יראללהק
2.  ג'ועבאט עאטף

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

רחל לייבוביץ  
מנהל הבחירות לבועיינה-נוג'ידאת  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בית דגן

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

1323.60אבירם רפאל

49213.40ארביב אבנר

1,24633.94מדר זוהר

1,80149.06תנעמי רחמים

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,745.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,671

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית בועינה-נוג'ידאת

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 
בועינה- המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 
באוקטובר   22( התשע"ד  בחשון  י"ח  ביום  שנערכו  נוג'ידאת 

:)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

3780אלתדאמןא

אלתג'מוע אלווטני ד
אלדמוקרטי

4941

3630אלעהדזך

מחמוד חמודה ינ
לרשות המועצה

60

5721אלאחרארך

4561אלמוסתקבלמ

6232אחווהנ

5001שלום ושוויוןס

40הפיתוחפ

4641אלתעאוןף

100אלתקוהץ

6532אלאסתקאמהק

אלאמאנה קי
ואלאכלאס

60

3100אלמגדקץ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ףד

מך

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 5,040.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.4,839
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  זהר אילןלב

2.  שלום חננאל

3.  יוסף דורית

1.  שלום בעזנט

2.  שפינר ורד

3.  בן יעקב אפרים

4.  אחרק גבי נסים

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

דגן אברהם  
מנהל הבחירות לבית דגן  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית גדרה

 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 

גדרה 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

4,00740.69גייר אלון

5,33454.17גמליאל יואל

5065.14יוסף טובה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 10,279.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.9,847

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 432.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גמליאל יואל.  )5(

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

שפרה פרנקל  
מנהל הבחירות לגדרה  

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

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

תנעמי  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
רחמים.

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

דגן אברהם  
מנהל הבחירות לבית דגן  

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 דגן

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 דגן 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

5192התחדשותהת

280שגשוג לבית דגןזך

התנועה המקומית לב
למען בית דגן

1,1343

250הליכודמחל

1,4864תנופה נטונט

יש עתיד, בית דגן פה
בראשות רפי אבירם

1620

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

3000

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,751.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,654

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ארביב אבנרהת

2.  פורהנג אוסנת
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טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גמליאל יואלגמ
2.  דורון דן

3.  קרונפלד שור נגה אידה
4.  בזק ניר

5.  רינות לבבי לילך

1.  אזרזד שלום-מאירגש

1.  ידאעי ציוןטב

1.  תנעמי יקותיאליד

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

שפרה פרנקל  
מנהלת הבחירות לגדרה  

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

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

יבנה 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

אדרי ארז 
אברהם

2533.13

1,26615.64אלוש אלי

4,05550.09דרור אהרון

2252.78הראל ארז

ניסים )יחיא( 
ירון

1,92623.79

2733.37עוגן אביחי

981.21רביב מאיר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,317

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
8,096

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 221.  )4(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית גדרה

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  גדרה  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

גדרתים בראשות א
אלון גייר

3,1645

בונים עתיד בראשות גמ
יואל גמליאל

3,1255

גשר- מחוברים גש
לתושבים

9821

3300התקווהזך

3020יוזמה חדשהחי

הבית היהודי טב
בראשות ציון ידאעי

7911

7001צעירי גדרהיד

2800לבף

3760התנועה למען גדרהקל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 10,279.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.10,050

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  גייר אלוןא
2.  תשומה-כץ יאובמרט-יובי

3.  אהרן תומר
4.  בן-בוחר דורית

5.  איתן ורד
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,311.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.8,068

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 243.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  דרור אהרוןד

2.  יניב סביון

3.  אוקמן ירדנה

4.  רביבו אילן

5.  פרץ רפאל

6.  עזר רוחמה קרן

1.  עוגן אביחיטב

1.  אלוש אלייד

2.  ביסמוט אילן אלאן

1.  ניסים )יחיא( ירוןמחל

2.  סויסה יורם שמעון

3.  אלפסי יהודית

1.  אלגרבלי סימוןשס

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

דינה אדלהייט  
מנהלת הבחירות לגן יבנה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית דאלית אל כרמל

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

באוקטובר 2013(:

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,93757.14חלבי רפיק

4,45442.86נסראלדין כרמל

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דרור אהרון.  )5(

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

אדלהייט דינה  
מנהלת הבחירות לגן יבנה  

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 גן 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 
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גן יבנה 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

עשיית אמת לגן אמת
יבנה

1830

אגודת ישראל גנ
נימרוד אברהם

2460

3,3096דרור לגן יבנהד

הבית היהודי טב
בראשות אביחי עוגן

4721

יד בראשות אלי יד
אלוש

1,1022

הליכוד בראשות מחל
ירון ניסים

1,6323

2400תנופה לגן יבנהנץ

2380ביחדף

התנועה לאחדות שס
גן יבנה

6461

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסד

ידמחל

גנף



ילקוט הפרסומים 6695, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013  1346

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

רזח

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 10,730.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.10,438

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 292.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  חוסייסי עאמראמת

1.  זהראלדין פואדה

1.  חסון שמסח

1.  חסון גסובטב

1.  קדור מרזוקיד

2.  חלבי מועין

1.  מקלדה כרמינ

1.  סאלח אמירנצ

2.  דקסה עטאללה

1.  נאטור עלמיע

1.  ווהבי חסיבץ

1.  והבה והבהש

2.  חלבי סאיד

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

חיים ג'יבלי  
מנהל הבחירות לדאלית אל כרמל  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית יאנוח-ג'ת

 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  יאנוח-ג'ת 

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 10,729.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.10,391

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 338.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חלבי רפיק.  )5(

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

חיים ג'יבלי  
מנהל הבחירות לדאלית אל כרמל  

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 דאלית אל כרמל

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 דלית אל כרמל 

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

8311בוקראאמת

6321אלתסאמח ואלאמלה

1,0481מעןח

1,0461אלקראמהטב

אלופיאק יד
אלדימוקראטי

1,1332

40אלאמל ואלאסלאחיף

6311אלעיןנ

1,2552אלבלד אגלאנצ

8111למען העתידע

6471אלאסתקאמהץ

5530סוות אלחקק

5480אבנאא אלג'בלרז

200סווארץ

1,2792אלתכטיט ואלבנאאש
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

20אלתחאלף אלבלדיףנ

3551יאנוח-ג'תץ

3631אלאהלק

3511אלאמלקף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,758.

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

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אברג'ל חייםאב

2.  נייאזוב ארתור

1.  בן לולו דודד

1.  חסון בנימיןח

1.  חזן אילןטב

1.  דהרי אבירםכנ

2.  סהלו שולמית

3.  טליגאוקר ציון

1.  אפריימוב יעקבל

2.  בורוכוביץ ויקטור

3.  קנדינוב מיכאל

1.  זוהר מכלוףמחל

2.  שלום חיים

1.  זולדן שיער

2.  שנדלר יעקב

1.  ביטון עמישסג

2.  עמר יאיר

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

אסילי סוהייל  
מנהל הבחירות ליאנוח-ג'ת  

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

:)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

1,89451.16חאסבאני מעדא

1,80848.84סעיד יוסף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,757.

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

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חאסבאני מעדא.  )5(

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

אסילי סוהיל  
מנהל הבחירות ליאנוח-ג'ת  

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 יאנוח-ג'ת

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

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

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

3921ביבארא

3901אלתקדם ולאסלאחז

40אלמוסתקבלזך

4011יחד לשינוי ושוויוןי

אלמוסתקלה ג'ת-ינ
ינוח

3401

3841אלאכווהנ

3831סעדנץ

3380ביסאןףי
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר יאסיף

 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  יאסיף שנערכו  כפר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

00.00זידאן שאדי

1662.71חסן מחמוד

2,82446.14סעיד ג’ורג’

3,13051.14תומא עוני

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,268.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,120

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 148.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא תומא עוני.  )5(

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

ג'מאל טריף  
מנהל הבחירות לכפר יאסיף  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר יאסיף

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 
יאסיף  כפר  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אלתג'מוע אלווטני ד
אלדימוקרטי

5491

1,2322אלבושראה

החזית הדמוקרטית ו
לשלום ושיוויון

6011

00אלפג'ר אלג’דידז

אלאחראר יא
אלמוסתקלין

5861

10שבאב כפר יאסיףך

6211אלאסלאחל

כותלת כפר יאסיף נ
המאוחדת

1,0611

הרשימה הערבית עם
המאוחדת

5351

00אלמוראדפ

אלתחאלף אלוטני ק
אלתקדמי

4150

5721אלחלףקץ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,267.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,173

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 94.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  פרח אכרםד

1.  ח’טיב פהדה

2.  ספייה מוחמד

1.  זידאן שאדיו

1.  שחאדה אדמונדיא

1.  שחאדה שהאבל

1.  שחאדה נעיםנ

1.  חאג' עליעם

1.  ספיה מאג'דקץ

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

ג'מאל טריף  
מנהל הבחירות לכפר יאסיף  

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

 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  סבא  כפר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

18,01952.33בן חמו יהודה

8262.40כהן אורן

8,92425.92לוי יובל

1,9155.56מרק אירית

שיינפיין אברהם 
ממה

4,74813.79

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 36,216.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.34,432

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,784.  )4(

בן  יהודה  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
חמו.

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

גיא קפלן  
מנהל הבחירות לכפר סבא  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר סבא

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 סבא 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

1,4471מפלגת העבודהאמת

תנופה בראשות ב
עו”ד איתן צנעני

4,3592

2,1201כפר סבא שלנוזך

ישראל ביתנו ל
בראשות בועז 

אוסניס

9200

הליכוד בראשות מחל
אורן כהן

1,4431

מרצ כפר סבא מרצ
בראשות עילאי 

הרסגור הנדין

7,0314

1,0290נשמה לכפר סבאנ

תפו”ח בראשות ס
יובל לוי

4,6543

מעוף בראשות פ
יהודה בן חמו

10,1036

קול החינוך בראשות ק
יאיר אברהם

9490

שס כפר סבא שס
בראשות שמעון פרץ

1,4151

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מרצאמת

פב

זךל

מחלנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 36,233.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.35,284

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 949.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  מילר עמירםאמת
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

3,84032.50עיסא סאמי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 12,005.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.11,815

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 190.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עאדל בדיר.  )5(

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

פיסל זידאן  
מנהל הבחירות לכפר קאסם  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר קאסם

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 
קאסם  כפר  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

הרשימה המאוחדת אז
אלעזה

7261

7221בדיר אלאצלאצ

זהרת אלבנא בר
ואלאעמר

7371

7101אלמגד אלעאמריג

60אלזהרהדא

6420אלבהג’הדב

6460אל עאמר המטרההים

8721אלאתיחאדוד

8021אלפג'רזנ

אלמוסתקבל עאאלת חק
בדיר

7021

9822אלאזדהארטהפ

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  צנעני איתןב

2.  קולמן אמיר מאיר

1.  שיינפיין אברהם ממהזך

1.  כהן אורןמחל

1.  הרסגור הנדין עילאימרצ

2.  קטנר פליאה

3.  לן כהן רויטל

4.  יוגד יהודה

1.  לוי יובלס

2.  כהן אליהו

3.  קלומל ענת

1.  בן חמו יהודהפ

2.  עמר-שלום רביטל

3.  צרפתי צבי

4.  גבע אמיר

5.  פז מתי

6.  שני דבורה

1.  פרץ שמעוןשס

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

גיא קפלן  
מנהל הבחירות לכפר סבא  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר קאסם

 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  כפר קאסם שנערכו 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,57747.20בדיר עאדל

2,39820.30סרסור נאדר
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר תבור

 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  תבור  כפר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1,14270.76דולה יוסף

47229.24טישלר יצחק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,667.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,614

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 53.  )4(

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

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

שרה אליהו  
מנהלת הבחירות לכפר תבור  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר תבור

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 
תבור  כפר  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

3870אלנוריו

7181טאהא אלאמלנ

9241אלנהדהנס

00אלוחדה ואלתגיירנץ

אל בדיר אלמווחדה סק
אלסלאם וולחק

20

1320אל עיסא אלמואחדהפא

8031אלכראמהץף

7061אלופאקקף

5950אלועד ואלצלאחקצ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 12,018.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.11,814

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 204.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלטורי אחמדאז

1.  בדיר תמיםאצ

1.  עיסא פואדבר

1.  עאמר נזארג

1.  עאמר נאג'יוד

1.  אבו ג'אבר סאלםזנ

1.  בדיר ניעמאןחק

1.  טאהא עדנאןטהפ

2.  טאהא חיקמט

1.  טאהא מוחמדנ

1.  צרצור נעיםנס

1.  פריג' איחסאןץף

1.  עיסא חאלדקף

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

פיסל זידאן  
מנהל הבחירות לכפר קאסם  

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



ילקוט הפרסומים 6695, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013  1352

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

261.12אג'א חמיד

220.94אגא ראפת

1,26954.44עווד פואד

1,01443.50עווד קאסם

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,427.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.2,331

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פואד עווד.  )5(

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

אמיר הינן  
מנהל הבחירות למזרעה  

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 מזרעה

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 מזרעה 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

2191אלוופאקד

3922חזית הדמוקרטיתו

60רביע אל אגאז

2991אלאתחאדי

3741אלראבטהך

3892השלוםם

10מזרעה תחילהנ

10מזרעה המאוחדתע

2851אלמסתקבלף

3651הקידמהץ

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

4622כפר תבור שלנוא

4793צעירי מסחהנ

רשימת כפר תבור ס
אחת בראשות יוסי 

דולה

6864

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 1,677.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.1,627

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 50.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  טישלר יצחקא

2.  אטלי חנה

1.  הלפרן עודדנ

2.  רחמים נדב

3.  אדרי ניצן

1.  דולה יוסףס

2.  כהן ליאורה

3.  חכם יונה יחזקאל

4.  מויל סעדיה

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

שרה אליהו  
מנהלת הבחירות לכפר תבור  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית מזרעה

 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 
מזערה 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:
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

6,94628.02וייזר אייל

10,37441.85סבג ז'קי

7,47130.14סודאי אורן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 25,972.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.24,791

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,181.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ז'קי סבג.  )5(

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

דוד נחום  
מנהל הבחירות לנהריה  

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 נהריה

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 נהריה 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

נהריה אחרת אמת
בראשות אשר 

שמואלי

1,2711

נהריה אחת בראשות חי
ז’קי סבג

4,1953

הבית היהודי טב
בראשות קובי ויצמן

1,5031

6050ביושרך

הליכוד בראשות מחל
מאיר שצברג

4200

3,0652מחר חדשנר

2,9152נהריה ביתנוסו

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

120אלסדק ואלופאאק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,427.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.2,343

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 84.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  עווד פתחיד

1.  אגא אחמדו

2.  כליב טארק

1.  דאוד עליי

1.  חסירמי יאסיןך

1.  עבד אל ראזק נזיהם

2.  זיני סאלח

1.  עווד ראניף

1.  גדבאן גאזיץ

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

אמיר הינן  
מנהל הבחירות למזרעה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נהריה

 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 
נהריה 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:
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  וייזר איילרק
2.  מולכו שרית

3.  ברליאנד אדוארד

1.  רואש חיים אלישס
2.  משה דורון

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

דוד נחום  
מנהל הבחירות לנהריה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נס ציונה

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

ציונה 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

12,51387.60שבו יוסף

נגד המועמד ניתנו 1,758 קולות כשרים.

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 15,889.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.14,271

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,618.  )4(

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

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

אורלי צרפתי  
מנהלת הבחירות לנס ציונה  

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

1,3441אורפ

ספורט תיירות ץ
בריאות

5490

2,8652צעירי נהריהצ

הירוקים לנהריה רק
חזקה בראשות אייל 

וייזר

4,0623

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

2,4462

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבאמת

סוחי

שסמחל

נרפ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 25,961.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.25,240

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 721.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  שמואלי אשראמת

1.  סבג ז'קיחי
2.  מורבאי צפורה

3.  ביניאשוילי דוד

1.  ויזמן יעקבטב

1.  סודאי אורןנר
2.  זיגלמן יוסף וולף

1.  אפשטיין דמיטריסו
2.  זגלמן איליה

1.  אלקיים עופרפ

1.  כהן אור מרדכיצ
2.  שטרקמן אורנה
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  שבו יוסףטל
2.  רומנו שאול

3.  זילברמן צפורה
4.  מזרחי שמואל

5.  חיט אבירז טלי

1.  קורץ יעקבפה
2.  חיימוביץ יהודה

1.  רובין שחררק
2.  יגאנה אורן ציון

3.  יגודה לירן מנחם
4.  שחורי הדס

1.  לוי אליהושס

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

אורלי צרפתי  
מנהלת הבחירות לנס ציונה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נצרת

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

נצרת 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

1633343.21עלי סלאם

1631143.15ראמז גראיסי

395110.45זועבי חנין

7171.89עיאד יוסף

אבו אחמד 
תאופיק

4811.30

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 38,890.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.37,793

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית נס ציונה

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 נס ציונה 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
עמוס לוגסי

2,1132

הבית היהודי טב
בראשות יצחק כהן

7851

נס ציונה נטו טל
בראשות יוסי שבו

5,7885

1,8452יש עתיד בנס ציונהפה

לב לצעירים ברשות רק
שחר רובין

3,7084

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

1,3421

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

אמתפה

טלרק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 15,909.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.15,581

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 328.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  לוגסי עמוסאמת
2.  אהרוני סמדר

1.  כהן יצחקטב
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  יוסף עיאדא

1.  האני סרוגיקנ

1.  סלים סלימאןק
2.  עאוני בנא

1.  ראמז גראיסיגד
2.  מוסעב דוחאן

3.  מוסטפא סתיתי
4.  רנא זהר

5.  בילאל עונאללה
6. מרואן סעדי
7.  שריף זועבי
8.  חולוד בדוי

1.  עלי סלאםצח
2.  מוחמד עואיסי

3. רון מזאוי
4. ראיק מרואת

5. רותי נסאר
6. סמיר סעדי

7. סאמיה אבו אלרוב

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

עימאד עראידה  
מנהל הבחירות לנצרת  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עיילבון

 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 
עיילבון 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

1,71250.07מטר ג’יריס

1,70749.93סרור אכרם

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,475.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,097.  )4(

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

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

עימאד עראידה  
מנהל הבחירות לנצרת  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית נצרת

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  נצרת  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

רשימת נצרת א
המאוחדת

1,5761

חזית נצרת גד
הדמקורטית

15,5438

690לכל אלנאסד

תחאלף אלנאסרה עמ
והתנועה האיסלמית

1,1750

13,7207נצרת שליצח

3,6052הרשימה האהליהק

2,2341שבאב אלתגיירקנ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קצח

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 38,732.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.37,922

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 810.  )5(

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

1.  מתא פיהמיאח

1.  זיינה ג'דעוןגד
2.  ח'ליל ערין

1.  זרייק ג'יריסד

1.  חאיכ אשרףי

1.  אסלייח רונימרצ

1.  פואז פאוזינ

1.  סלייח סמירף

1.  שואהדה מוסלחתמ

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

טל בן יוסף  
מנהל הבחירות לעיילבון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית פוריידיס

 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  פוריידיס 

:)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

2,70039.98בריה אחמד

4,05360.02מרעי יונס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,906.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,753

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 153.  )4(

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

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

עבאס חכמת  
מנהל הבחירות לפוריידיס  

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

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

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,419

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 56.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מטר ג'יריס.  )5(

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

טל בן יוסף  
מנהל הבחירות לעיילבון  

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 עיילבון

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 עיילבון 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

5261אחווהאח

10עילבון המאוחדתאס

החזית הדמוקרטית גד
לשלום ושוויון

5922

ברית לאומית ד
דמוקרטית

5221

3791אלתיאר אלחורי

3261מרצמרצ

3281אלתעאון ואלחטוירנ

3231אלג’דורף

30עיילבון אלע’דק

3961איחוד ושוויוןתמ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,476.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,396

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

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

1.  אבו דאהש שושה נ
כמאל

2.  שתרובי מוהאב
3.  פחמאוי פאיז

1.  בריה אחמדעא

1.  חליל עבד אל קאדרק
2.  עבדאל הדי ריאד

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

עבאס חכמת  
מנהל הבחירות לפוריידיס  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית פסוטה

 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 
פסוטה 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

46723.68איוב ג'ורג'

1,38970.44דכואר אדגאר

1165.88עאסי נסר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,047.

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

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 75.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דכואר אדגאר.  )5(

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

יוסף חיחי  
מנהל הבחירות לפסוטה  

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 פוריידיס

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 פוריידיס 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

5031אלהודאאד

1,8803אלעדל ואלאסלאחאל

6601אלאיכלאסט

1,2553אלבר ואלתקוהנ

7291אלעילם ואלאימאןעא

4510אלפרדיס אולןפא

4200אלוחדהץ

8862אלנהדה ואלחקק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קאל

נעא

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 6,906.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.6,784

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

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  חסדייה אדיבאד

1.  מרעי יונסאל
2.  גנאם מוסא

3.  שיך מרעי דאוד

1.  חאמד עאדלט
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  עאסי נזיהמנ
2.  עאסי ראמי

1.  איוב פרידנ
2.  עאסי נדים

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

יוסף חיחי  
מנהל הבחירות לפסוטה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית דייר חנא

 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  חנא  דייר 

:)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

2093.49חג'ו נאיף

3,31055.26חוסיין סמיר

2,47141.25ח'טיב רג'א

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,145.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,990

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חוסיין סמיר.  )5(

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

טריף לביב  
מנהל הבחירות לדייר חנא  

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 פסוטה

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 פסוטה 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

2571אלופאאאב

1751השלוםאד

910ביחד לעתידבל

1260אלנהדהגא

אלמוסתק’בל ה
ולעטאא

10

2001אלוחדההנ

אלחוריה חס
ואלמוסואה

2231

2361אל טליעהטל

00אלתגייריר

2682אלמנארמנ

1620מרצמרצ

2582אלנורנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 2,047.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,997

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 50.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ג’יריס ואפיאב

1.  דכוור עבדאללהאד

1.  ח’ורי רשידהנ

1.  חורי לואייחס

1.  סמעאן סאמיטל
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית זכרון יעקב

 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  יעקב שנערכו ביום  זכרון 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,73566.73אבוטבול אלי

בלומנפלד 
מישה

2,85933.27

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 8,986.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.8,594

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

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

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

שושן שרה  
מנהלת הבחירות לזכרון יעקב  

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 זכרון יעקב

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 
יעקב  זכרון  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:

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית דייר חנא

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 דייר חנא 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

החזית הדימוקרטית גד
לשלום ולשוויון

2,1503

30אלאתיחאדי

90אלתגיירנ

6481אלאצלאחע

5671אלטריק אלסחיחץ

אלתחאלוף אלוטני ק
אלדימוקרטי

2,6434

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,142.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.6,020

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 122.  )4(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  דגש וג'יהגד

2.  ח'ורי נאדר

3.  ח'לאילה אסיד

1.  ח'לאילה אחמדע

1.  חג'ו נאיףץ

1.  חביב עאוניק

2.  שואהדה רמזי

3.  דגש נאיף

4.  דחאברה תייסיר

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

טריף לביב  
מנהל הבחירות לדייר חנא  

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

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ונונו מאירמחל

2.  צורף נעמה

1.  בן אפרים אפרתפה

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

שושן שרה  
מנהלת הבחירות לזכרון יעקב  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית חולון

 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 

חולון 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

16,84030.32חזן שמעון

1,5922.87יפרח משה

1,9603.53שמריהו מיכאל

35,15663.29ששון מוטי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 59,397.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.55,548

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 3,849.  )4(

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

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

אלי והבה  
מנהל הבחירות לחולון  

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

7381אנו זכרוניםאז

הרשימה המאוחדת חי
נאמני תורה למען 

זכרון יעקב

1,3932

הבית היהודי ברשות טב
אבנר שבתאי

6421

1,3072זכרון יעקב שלנוכן

2,6624זכרון שבלבלנו

הליכוד המושבה מחל
מתחדשת

1,3992

לזכרון יעקב יש פה
עתיד בראשות 
אפרת בן אפרים

6371

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

לנוחי

מחלכן

אזפה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 8,992.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.8,778

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 214.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  צוק אפריםאז

1.  פולק יהודה אריהחי

2.  אוחיון מימון

1.  שבתאי אבנרטב

1.  בלומנפלד מישהכן

2.  אזוט מאיר

1.  אבוטבול אלילנו

2.  בלה יצחק אליהו

3. רשף צילה

4.  ברוך יצחק צח
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 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

ידל

שספז

טבצ

ערק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 59,356.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.57,827

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,529.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  ששון מוטיאמת
2.  נוימרק זוהר

3.  עדן רבקה
4.  חרש יעקב
5.  רוק מאיר

6.  מועלם משה
7.  זיתוני יעקב

8.  נדלר יוסף
9.  עמרם נתיב אהרונה

1.  סיטון עזראחנ
2.  פרוכטמן שי
3.  אופק יעקב

1.  חזן שמעוןיד

1.  מלינובסקי קונין יוליהל
2.  קינן שי

1.  שמריהו מיכאלמחל

1.  ירושלמי עמוסע
2.  נסים זאב חי

1.  לוי אילןפז

1.  ישראל מוריס מורןצ
2.  זילבר איתי חיים

1.  כהן רועירק

1.  סברלי חייםשס
2.  בבלי יעקב

3.  אחדות יעקב
4.  שמעונוף עופר

5.  קייקוב רוברט ראובן

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

אלי והבה  
מנהל הבחירות לחולון  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית חולון

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  חולון  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

אמת בראשות מוטי אמת
ששון

18,5929

6980אגודת ישראלג

6470חולון שלנוזך

5,6793מצטיינים בחינוךחנ

הבית היהודי טב
בראשות שלומי 

תמם

1,5570

2,8421חולון חוזרת לחייםיד

3,3902ישראל ביתנו חולוןל

הליכוד בראשות מחל
שמריהו מיכאל

2,2371

רשימת עמוס ע
ירושלמי

3,3882

אילן לוי החבר שלי פז
במועצה

2,6341

הפתק השני צעירים צ
בראשות מורן 

ישראל למען דיור 
תעסוקה ובילוי

4,9202

חולון הירוקה רק
בראשות עו”ד רועי 

כהן

2,2111

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

9,0325

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

מחלחנ



1363 ילקוט הפרסומים 6695, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013 

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

אמת בראשות יורם אמת
צברי

1,1421

המפלגה למען ג
התושב בקרית אתא 

בראשות סימיון 
מושיאשוילי

1,2021

7750צדק חברתידי

הבית היהודי בקרית טב
אתא בראשות אריה 

מייזלס

1,4762

1,6422קרית אתא ביתנול

הליכוד בראשות מחל
יעקב פרץ

7,0126

צלש - ציבור למען נץ
שינוי

2,0552

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

2,7793

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

אמתטב

למחל

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 18,747.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.18,083

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 664.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  צברי יורםאמת

1.  מושיאשוילי סימיוןג

1.  מייזלס אריהטב
2.  גרינבלום אברהם

1.  שטרנזייר עדנהל
2.  קמר איגור

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית אתא

 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  קרית אתא שנערכו 

:)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

2,10912.63איש–לב ג'ילו

14,58987.37פרץ יעקב

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 18,742.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.16,698

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,044.  )4(

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

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

רוממה תמאם  
סגנית מנהל הבחירות לקרית אתא  

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 אתא

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 
אתא  קרית  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

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

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

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

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 
יערים  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

איחוד הקהילות טז
למען טלז-סטון

5733

כן לקריה בראשות יד
אברהם רוזנטל

1,0786

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,702.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,651

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 51.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בקשט דבטז
2.  אלפנדרי ישי שי

3.  פרידמן יצחק דוד

1.  רוזנטל אברהםיד
2.  אסרף יוסף

3.  מירניק בנימין
4.  גרנית ארן

5.  בלומנטל אברהם
6.  בנגמין בן-ציון בריין

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

נחמה מונסונגו  
מנהלת הבחירות לקרית יערים  

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  פרץ יעקבמחל
2.  טולידנו מימון
3.  בן שלוש רועי

4.  מירב ברגר עטרה
5.  סולומונוב עמנואל

6.  יהודה הרצל

1.  מועלם אברהםנץ
2.  אסולין ציון

1.  אבני מתתיהושס
2.  ברבי עופר

3.  אוטמזגין מאיר

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

רוממה תמאם  
סגנית מנהל הבחירות לקרית אתא  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית יערים

 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 
קרית  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

יערים 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

46828.43בקשט דב

1,17871.57רוזנטל אברהם

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,702.

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

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 56.  )4(

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

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

נחמה מונסונגו  
מנהלת הבחירות לקרית יערים  

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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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 ופעילי אמת
שכונות בראשות 

רמי פדלון

2,8021

2,0661רמת גן בראשבר

צבי שירין איש חזק זך
לרמת-גן נקייה

3100

הבית היהודי טב
ברמת-גן בראשות 

אביהוא בן משה

5,6943

8,5134זינגר לרמת גןיז

2,3391כח לאזרחים ותיקיםכה

4,0142הליכודמחל

3,1642מרצ החיים בירוקמרצ

5140עכשיונא

עובדים בשבילך ע
בראשות חיליק רביב

4570

רמת-גן נקייה ענ
בראשות דוד מנע

7810

תנופה ירוקה ף
בראשות אלי מוסרי

1,8841

יש עתיד ברמת-גן פה
בראשות גלעד שריר

1,7641

רמת-גן שלנו ץ
בראשות צביקה ניר

1,1470

רשימת הצעירים - צע
לב - למועצת העיר 

רמת-גן

4,0092

רמת-גן 1 בראשות רג
כרמל שאמה הכהן

7,2764

רמת גנים בראשות רם
רמי גני

1880

הירוקים בר"ג וצעירי רק
ר"ג - הדור הבא

3,2092

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי תורה

2,2761

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

45 לחוק:

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רמת גן

 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 גן 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

2080.41גני רמי

זינגר ישראל 
ראול

26,58352.55

00.00ליליאן אבי

1,5112.99מוסרי אלי

1,1482.27מנע דוד

5971.18נודלמן אריאל

1,4732.91ניר צביקה

שאמה הכהן 
כרמל

19,07037.70

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 54,044.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.50,590

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 3,454.  )4(

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

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

עמי יפרח  
מנהל הבחירות לרמת גן  

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 גן

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 גן שנערכו 

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

1.  דוד מנחםשס

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

עמי יפרח  
מנהל הבחירות לרמת גן  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית גת

 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  גת  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

7,25931.57אברג'ל חיים

15,73168.43דהרי אבירם

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 24,260.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.22,990

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,270.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דהרי אבירם.  )5(

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

מרים זאבי אלימלך  
מנהלת הבחירות לקרית גת  

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 גת

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 קרית גת שנערכו 

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

טור ב'טור א'

רגאמת

טבבר

פהיז

מרצכה

שסמחל

רקנא

רםע

ץענ

צעף

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 54,042.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.52,407

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,635.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  פדלון רמיאמת

1.  גולדשטיין דניבר

1.  בן משה אביהוא בניהטב
2.  גלרמן חיים מאיר

3.  צדוק אורנית

1.  זינגר ישראל ראוליז
2.  אברמוביץ משה

3.  מאור נמרודי אביבה
4.  פולק אדוה

1.  שחם איצ'ה יצחקכה

1.  ריוח משהמחל
2.  לרמן שמואל מיכאל

1.  זליכה יצחק צחימרצ
2.  בן עזרא יצחק

1.  מוסרי אליף

1.  שריר גלעדפה

1.  ברזילי רועיצע
2.  בכור שי

1.  שאמה הכהן כרמלרג
2.  ביסמנובסקי שולמית ג’וליט

3.  קניגסברגר אדם
4.  מרום רחל

1.  ליליאן אבירק
2.  אילני ליעד
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.23,602

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 646.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אברג'ל חייםאב
2.  נייאזוב ארתור

1.  בן לולו דודד

1.  חסון בנימיןח

1.  חזן אילןטב

1.  דהרי אבירםכנ
2.  סהלו שולמית
3.  טליגאוקר ציון

1.  אפריימוב יעקבל
2.  בורוכוביץ ויקטור

3.  קנדינוב מיכאל

1.  זוהר מכלוףמחל
2.  שלום חיים

1.  זולדן שיער
2.  שנדלר יעקב

1.  ביטון עמישסג
2.  עמר יאיר

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

מרים זאבי אלימלך  
מנהלת הבחירות לקרית גת  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית מוצקין

 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 
קרית  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

מוצקין 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

11,31287.73צורי חיים

נגד המועמד ניתנו 1,581 קולות כשרים

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

התחדשות בראשות אב
חיים אברג'ל

2,2202

דרך חדשה בראשות ד
דודו בן לולו

1,1121

1,4941בני חסוןח

הבית היהודי טב
בראשות אילן חזן

1,4151

תנועת יד בראשות יד
דוד יוסוביץ

6790

תדמית בראשות כנ
אבירם דהרי

4,4663

3,3573קרית גת ביתנול

יחד בתנופה מרצ מ
ברשות חיים פרטוש

5720

הליכוד-כוח חזק מחל
למועצה

2,1512

התעוררות-הרשימה ער
הצעירה למען עתיד 

קרית גת

1,7152

תנועת הצעירים פז
בראשות אמיר 

מכלוף

9140

התאחדות הספרדים שסג
ואגודת ישראל 

בראשות עמי ביטון 
למועצת העיר

3,5072

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ידטב

כנל

דמ

שסגמחל

חער

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 24,248.
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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 13,803.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.13,121

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 682.  )5(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  רוטמן אביא
2.  כהן ניקול

1.  דהן מאירחי
2.  ממן שמעון

1.  בר חד אברהם משה בומהלב
2.  מזוז נחום

1.  צורי חייםנטו
2.  צורף מנשה

3.  מרקוביץ יוסף
4.  גרוטס עדי
5.  זוהר עומר

6.  פדידה יוסף
7.  תוסיה-כהן-שרם עינת

8.  ויצמן מיכאל

1.  ביטון שמעוןשס

ג' בכסלו התשע"ד )6 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חיים יחיאלי  
מנהל הבחירות לקרית מוצקין  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כפר ברא

 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 ברא 

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

71540.46עאסי אכרם

80345.44עאסי מחמוד

24914.09ריאן אמיר

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 13,800.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.12,893

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 907.  )4(

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

ג' בכסלו התשע"ד )6 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2150(

חיים יחיאלי  
מנהל הבחירות לקרית מוצקין  

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 מוצקין

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 
מוצקין  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

מוצקין של כולנו א
בראשות אבי 

רוטמן מטעם סיעת 
העבודה

2,0012

אחדות ישראל חי
בראשות מאיר דהן

1,3302

תנועת לב בתמיכת לב
הבית היהודי 

בראשות בומה ברח”ד

1,3872

מוצקין נטו בראשות נטו
חיים צורי

7,4408

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי תורה

9631

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

נטוחי

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  עאסי איסמאעילוד

1.  ריאן איהאביס

1.  עאצי עארףך

1.  עאסי מאהרמן

1.  ריאן טארקנ

1.  ריאן פואדפמ

1.  ארצי יוסףץ

1.  רייאן פלאחש

1.  ריאן מוחמדתמ

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

עאטף חיר אל דין  
מנהל הבחירות לכפר ברא  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית שגב-שלום

 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 
שגב-שלום שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

אבו מעמר 
עאמר

1,59548.00

אבו עפאש 
מחמוד

10.03

אבו רגילה 
מחמוד

54616.42

אבו תקפה 
אבראהים

2607.82

92227.73אלחרומי סעיד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,793.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,767

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 26.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עאסי מחמוד.  )5(

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

עאטף חיר אל דין  
מנהל הבחירות לכפר ברא  

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

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית כפר ברא

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 ברא 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

2421שינוייםוד

2241אלפג’ריס

2021אל-עיסאך

1861הפרחמן

1611אלנסרנ

20אלשבאבף

2241השלוםפמ

1671אלתאופיקץ

10אלויפאקק

20אלחוג’אג’קפ

1611אלערמיש

1841ההבנהתמ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 1,794.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.1,756

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 38.  )4(
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רשימה הם  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלחרומי סעידאם
2.  אבו עדרה סאבר

1.  אבו מעמר עאמרעפ
2.  טראבין סאמי

3.  אלעזאזמה מחמד
4.  אלגרגאוי נסים

1.  אבו חמאד אחמדץ

1.  אבו רגילה מחמודק
2.  אבו הוידי עבד אל 

וחד

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

אלי אלירן פדידה  
מנהל הבחירות לשגב-שלום  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית שבלי-אום אל–גנם

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

וכהונתם(, התשל"ה-1975

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

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

אסעד עבד 
אלסלאם

39713.35

1866.26מוקטרן עדנאן

1745.85סעאידה ראפע

81427.38שיבלי מוניר

1,40247.16שיבלי נעים

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,087.

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,409.

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

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 85.  )4(

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

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

אלי אלירן פדידה  
מנהל הבחירות לשגב-שלום  

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 שגב-שלום

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 
שגב-שלום  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

5582האחדות והשלוםאם

אל אלסלאח י
ללתג’ייר

950

2750תגמוע שגב שלוםנ

רשימת שגב שלום עפ
המאוחדת

1,5144

3111צעירי שגב שלוםץ

5522מען שגב שלוםק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

קנ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,409.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,305

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 104.  )5(

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  2
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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 213.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  סלפיתי זידאןא

1.  אסעד עבד אלסלאםאס

2.  שיבלי פיאד

1.  שיבלי שאדינע

2.  שיבלי עארף

3.  שיבלי חמד

1.  סעאידה ראפעף

1.  מוקטרן מוחמדשם

2.  שיבלי פתחי

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

ארבע מרדכי  
מנהל הבחירות לשבלי-אום אל–גנם  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ראמה

 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 
ראמה 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

1,43131.08ג'ובראן נקולא

4589.95טאהא סמיר

2,71558.97לטיף שאוקי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,839.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,604

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.2,973

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 114.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא שיבלי נעים.  )5(

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

ארבע מרדכי  
מנהל הבחירות לשבלי-אום אל–גנם  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית שבלי-אום אל–גנם

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 שבלי-אום אל–

גנם 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

4041אלעדל ואלאסלאחא

320אלאסלאחאל

3942אלסלאםאס

8223אלנסרנע

4421אלמוסתקבלף

150פרח התבורפ

2380אלמוסטקבל לשבאבק

5212שינוישם

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

אנע

שםף

אסק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,081.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.2,868

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

 
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

1.  מנסור מחמודאב

1.  חוסין ח'אלדד

1.  אבו רזק אמיןדא

1.  גנאדרי מוסאוד

2.  סולימאן אליאס

1.  קבלאן מואידז

1.  ארשיד אליאסצא

2.  נח'לה אליאס

3.  באסילא באסילא

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

פלאח וסאם  
מנהל הבחירות לראמה  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית ג'לג'וליה

 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  ג'לג'וליה 

:)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

2,42848.79גאבר גאבר

2,54851.21עודה פאיק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,110.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,976

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 134.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עודה פאיק.  )5(

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

נאטור מוחמד  
מנהל הבחירות לג'לג'וליה  

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

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

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 235.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא לטיף שאוקי.  )5(

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

פלאח וסאם  
מנהל הבחירות לראמה  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית ראמה

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 
ראמה שנערכו  למועצת הרשות המקומית  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

6171שיתוף ורפורמהאב

6521אהבה ונאמנותד

6321אחדות ואחווהדא

אלתחאלוף וד
אלראמאוי

1,0792

4011אלאמלז

10השלום "אלסלאם"י

אלנגאח-רשימת נ
ראשות לשאוקי 

לטיף

20

1,2443אלסמוד המאוחדתצא

אלתסאמח-רשימת ק
ראשות לסמיר 

טאהה

30

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,837.

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 4,631.

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

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

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

טור ב'אותיות הרשימה

1.  עבדל גאפר מוחמדים

1.  גראבה חסןנ

1.  פיומי ראמיף

1.  חטיב נור אלדיןץ

1.  שואהנה יעקובק

1.  חגלי חסןת

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

נאטור מוחמד  
מנהל הבחירות לג'לג'וליה  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית כסרא-סמיע

 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 כסרא-

סמיע 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

3,11779.96אסעד נביה

78120.04טרודי סלמאן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,030.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,898

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 132.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אסעד נביה.  )5(

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

מרקו חנה  
מנהלת הבחירות לכסרא-סמיע  

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'לג'וליה

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 ג'לג'וליה 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

60סולידריותא

4721הנאמנות אלאכלאסהק

החזית הדימוקרטית ו
לשלום ושוויון

4821

אלכראמה זך
ואלאזדהאר

4090

4941אלופאקיז

4811אלסלאםים

50אלהודאך

5381אלנורנ

5021אלעהדף

5311העצמאותץ

5261אלטקואק

5581אלמג'דת

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,112.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,004

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ראבי יוסףהק

1.  ראבי עלא אלדיןו

1.  קורמטה מואיידיז

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

טור ב'אותיות הרשימה

1.  שומרי וואפדך

1.  מוראד מוחמדמן

1.  סבאח עלינא
2.  נאסר בסאם

1.  גאנם נשאבף

1.  פלאח אייסרצה

1.  נסר אל דין מוחסןק

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

מרקו חנה  
מנהלת הבחירות לכסרא-סמיע  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית קרית 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 
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  ים  קרית 

:)2013

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

6,63965.19אבן צור דוד

נגד המועמד ניתנו 3,544 קולות כשרים.

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 11,397.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.10,183

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,214.  )4(

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

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

דניאלה אורי  
מנהלת הבחירות לקרית 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 כסרא-סמיע

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 
כסרא-סמיע  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 - בראשות אמת
סלמאן טרודי

3821

4631אלכראמהי

4401אחווה ושוויוןך

5311אלתדאמןמן

6132אלוחדהנא

4881אלנסרף

60השוויוןץ

4921אלסדק ואלאמאנהצה

5141הקדמהק

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

ףמן

נאק

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

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,929

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 101.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  טרודי סלמאןאמת

1.  שקור ברוסליי

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

טור ב'אותיות הרשימה

1.  כהן אליהוא
2.  קדוש שלמה

1.  אברקי בנימיןבשס
2.  גבאי אלי

1.  אבן צור דודחי
2.  סיסו שמואל

3.  סיסו אלון משה
4.  פורטנוי אלכסנדר

5.  בר אבוחצירה שיראל

1.  אמילוב אדםל
2.  קוזאקוב מרגריטה

3.  פיזיצקי מורדי

1.  ריכטר קלרהפה

1.  פלס ג'נוצ
2.  מנחם אורה

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

דניאלה אורי  
מנהל הבחירות לקרית ים  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית שלומי

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

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

00.00אוקרט ישראל

1,42239.96דר דוד

נעמן גבריאל-
גבי

1,91753.86

2206.18סלק חגי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,700.

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית קרית 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 קרית 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:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

משנים כיוון א
בראשות אלי כהן

1,6242

התנועה החברתית בשס
בקרית ים מיסודה 
של הבית היהודי 

וש"ס

1,2912

3060אגודת ישראלג

למען קרית ים חי
בראשות שמואל 

סיסו

3,2225

2,0643קרית ים ביתנול

"עתיד עירנו" פה
בראשות קלרה 

ריכטר

7861

1,4032קרית ים בתנועהצ

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

לא

חיבשס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 11,406.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.10,696

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 710.  )5(

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1 
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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הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 3,690.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.3,600

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.  אוקרט ישראלחי

1.  דר דודטב
2.  שלי עמנואל גדעון

1.  סלובודוב מיכאלל

1.  ווקנין שיפרהנץ

1.  נעמן גבריאל-גביף
2.  אנקרי שמואל

3.  סידה עופרי נפתלי

1.  מגירה משהשס

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

מוחמד שלבי  
מנהל הבחירות לשלומי  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית טירת כרמל

 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 
טירת כרמל שנערכו ביום י"ח בחשון התשע"ד )22 באוקטובר 

:)2013

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

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

5,37852.88טל אריה

2732.68ישראל יגאל

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,559

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 141.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא נעמן גבריאל-  )5(
גבי.

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

מוחמד שלבי  
מנהל הבחירות לשלומי  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית שלומי

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 שלומי 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

3001אופק חדשחי

האיחוד הלאומי- טב
תקומה

7662

4921שלומי ביתנול

3261שלומי עולהנץ

דחף ליכוד בראשות ף
גבי נעמן

1,1903

מנהיגות חדשה כן
לשלומי

1740

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

3521

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

חיטב

לף

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

 
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

הליכוד טירת כרמל מחל
1 בראשות אריה טל

2,2423

1400חסד לאברהםנ

בראשות יגאל על
ישראל

4800

אמינות ויושר מוריס פ
בנימין

7961

7451עוצמה מיכאל כהןץ

תנופה לקידום ק
השכונות הוותיקות

1940

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי 

תורה

1,7233

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 10,666.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.10,383

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 283.  )4(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  שחר דודחי

1.  פרג'ון אריה מצליחטב
2.  אליהו רוני

1.  דוד אפרתכח

1.  מריומה ברוךל

1.  טל אריהמחל
2.  אסיאג מוריס

3.  וגנר אריה

1.  בנימין מוריספ

1.  מישייב אבירןץ

1.  עובדיה כפירשס
2.  מאיר יוסף
3.  עמרם אבי

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

עבסאוי בשארה  
מנהל הבחירות לטירת כרמל  

פרג'ון אריה 
מצליח

3,13230.79

1,38813.65שחר דוד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 10,665.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.10,171

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

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

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

עבסאוי בשארה  
מנהל הבחירות לטירת כרמל  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית טירת כרמל

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 
כרמל  טירת  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

2100אגודת ישראלג

אהבה ואחווה זך
בראשות בנימין 

יעקב

2780

7971בראשות דוד שחרחי

הבית היהודי טב
בראשות אריה פרג'ון

1,3522

כוח 1 בראשות כח
אפרת ששון דוד

7731

6531מריומהל

 
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

2,6056חורה אואלאןנ

9462חורה המאוחדתצ

חורה ללאסלאח ק
ולתעייר

1,3013

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,002.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,852

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 150.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  אלנבארי מוחמדנ
2.  אבו קיעאן קאיד

3.  אלעטאונה חאבס
4.  אבו סבית זעל

5.  מסאעד עבד
6.  אלנעאמי מז'ד

1.  אלעטאונה פארוקצ
2.  אלעסיבי חאלד

1.  אבו אלקיעאן חלילק
2.  אבו קיעאן יצחק

3.  אלדדא גאסר

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

מנחם אמנון  
מנהל הבחירות לחורה  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית חורפיש

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית חורה

 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 

חורה 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

2,60454.28אלנבארי מוחמד

אלעטאונה 

פארוק

2,19345.72

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 4,995.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,797

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 198.  )4(

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

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

מנחם אמנון  
מנהל הבחירות לחורה  

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 חורה

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  חורה  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:

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

 
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

3381אלעהדפז

3861הרשימה המשותפתצ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,801.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,754

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  עאמר אבראהיםאי

1.  פארס זיאדאמ

1.  בדר פאדידר

1.  בדר עאטףך

1.  עבד אל חק בדיענמ

1.  מרעי מופידסמב

1.  חיוק נוהאדסע

1.  חיר אל דין עליפז

1.  מרעי מאהרצ

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

סרחאן ג'יהאד  
מנהל הבחירות לחורפיש  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית טבריה

 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 
טבריה 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:

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

1,78047.39ג'דבאן ראג'ח

1,97652.61עאמר מאג'ד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 3,804.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.3,756

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 48.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עאמר מאג'ד.  )5(

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

סרחאן ג'יהאד  
מנהל הבחירות לחורפיש  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית חורפיש

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 חורפיש 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

3891אחדותאי

3651אחווה ושוויוןאמ

30עתידגד

3501אל אחלאסדר

60חורפישח

3320התקווהיד

3451אלנורך

3811הצדק והשוויוןנמ

4061העיקרוןסמב

4531אלוועדסע



ילקוט הפרסומים 6695, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013  1380

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

לב למועצה בראשות לב
יוסי בן דוד ודרור 

לאלוש

3,5283

שמוליק חרמיש מ
למועצת העיר

1,2141

הליכוד בראשות מחל
ציון פניאן

1,7582

יש עתיד בטבריה פה
בראשות עומרי נחום

8970

660התקווה לטבריהק

7700מרימים את טבריהרק

התאחדות הספרדית שס
העולמית שומרי 

תורה אגודת החרדים 
דגל תורה בראשות 

זגדון אליהו

3,5713

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחי

טביז

כןלב

גמחל

רקפה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 19,396.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.19,031

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 365.  )5(

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  וקנין פנחסג

1.  וייצמן ברוךחי

1.  טרבלסי רפאל כמוס טב

מבורך

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

10,63756.96בן דוד יוסף

6,40434.29פיניאן ציון

1,6348.75קובי רון אהרון

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 19,422.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.18,675

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 747.  )4(

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

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

עאטף חורי  
מנהל הבחירות לטבריה  

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 טבריה

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 טבריה 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

יהדות התורה-ג
אגודת ישראל

1,5591

1,1031קול השכונותחי

הבית היהודי טב
בטבריה

1,0311

זיו יעיש מנהיג צעיר יז
לעתיד העיר

1,3291

למען הקהילה כן
בראשות דודיק דוד 

אזולאי

2,2052
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.5,977

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 197.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא עמאש מוראד.  )5(

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

שוכרי עבוד  
מנהל הבחירות לג'סר א–זרקא  

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 לראש הרשות 
המקומית חדרה

 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 

חדרה 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

11,63536.62אביטן חיים

1,3144.14בוזגלו שלמה

12,91340.65גנדלמן צביקה

5,90618.59יחזקאלי חדוה

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 34,005.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.31,768

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,237.  )4(

גנדלמן  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
צביקה.

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

רונן סגל  
מנהל הבחירות לחדרה  

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

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

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  יעיש זיו )זאב(יז

1.  אזולאי דודיק דודכן

2.  פרץ נועם

1.  בן דוד יוסףלב

2.  ללוש דרור

3.  קולגנוב מיכאל

1.  חרמש שמואלמ

1.  פיניאן ציוןמחל

2.  גבאי אבי

1.  זגדון אליהושס

2.  אוחנה דוד

3.  אוקנין יוסף

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

עאטף חורי  
מנהל הבחירות לטבריה  

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

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

 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'סר א–זרקא 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

1,55426.00ג'רבאן סמי

3,98166.61עמאש מוראד

4427.40עמאש מוראד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 6,174.
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

לתת תקוה בראשות ץ
עמי ניב

9640

6450איחוד אחיםק

התנועה החברתית רק
הירוקה בראשות 

חדוה יחזקאלי

3,0832

שס המתחדשת שס
בראשות בועז ביטון

2,6582

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

פהטב

נכן

לצ

מחלק

נררק

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 33,986.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.32,929

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,057.  )4(

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

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  בוסקילה אליהוטב

1.  אליהו טל ניביד

2.  דרי יניב

1.  גישר רומןל

2.  גולדשטיין אלה

1.  אביטן חייםמחל

2.  נורדמן בן-ציון

3.  כלפון כלימו

1.  ביטון צפרירנר

2.  סרוסי גבריאל

3.  שוקר יעקב קובי

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית חדרה

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  חדרה  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

העבודה בראשות אמת
צביקה לזרוביץ

7580

2950החדרתיםזך

הבית היהודי טב
בראשות עוד אליהו 

בוסקילה

1,7381

יחד למען חדרה יד
בראשות טל אליהו 

למועצת העיר

2,4062

7600אחים לדרךכן

חדרה ביתנו ל
בראשות רומן גישר

2,5012

הליכוד בראשות מחל
חיים אביטן יחד 

שבטי ישראל

4,3693

עידן המהפך נ
בראשות נתן לבייב

1,2980

חדרה אחרת נץ
בראשות שלמה 

בוזגלו

1,1390

זהות יהודית נר
בראשות עוד צפריר

3,4353

חדרה נקיה עם ף
רחמים כובאני

3910

רשימת יש עתיד פה
למועצת העיר 

בראשות צביקה 
גנדלמן

4,3873

הצעירים למועצת צ
העיר חדרה בראשות 

אמיר ימין

2,1021
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית רחובות

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 רחובות 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

עבודה עם לב א
בראשות יניב 

מרקוביץ

5,8723

הבית היהודי אגודת טבג
ישראל בראשות 

אמיתי כהן

4,4472

כן לרחובות בראשות כן
אלדד אהרוני

6420

רחובות ביתנו ל
בראשות אפים 

זאיקה

1,9441

הליכוד בראשות מחל
רחמים מלול

8,4245

דרך חדשה בראשות נץ
יהונתן עפגין

1,2090

2,5802כיכר העיר עוזע

פורום רחובות שלנו ף
בראשות עמוס 

חלפון

1,2940

5,1313בראשות זוהר בלוםפה

חנניה ויינברגר פז
שרות לתושב

1,1690

דור בראשות גדי ק
דסטה יברקן

1,4280

רחובותי בראשות רח
מתן דיל

4,3703

1,6031מרצ רחובות 1רצ

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  גנדלמן צביקהפה

2.  עודד דורן שירלי

3.  ברכה שי

1.  ימין אמירצ

1.  יחזקאלי חדוהרק

2.  מרחב אוהד

1.  ביטון בועז דודשס

2.  אביטן נסים

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

רונן סגל  
מנהל הבחירות לחדרה  

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

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית רחובות

 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 
רחובות 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

חנניה  וויינברגר 
ליפא

7,02616.42

35,77383.58מלול רחמים

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 47,142.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.42,799

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 4,343.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מלול רחמים.  )5(

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

נדיה ואזה  
מנהלת הבחירות לרחובות  

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

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



ילקוט הפרסומים 6695, י"ד בכסלו התשע"ד, 17.11.2013  1384
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 22.68 שקלים חדשים 

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  מרקוביץ יניבא
2.  ירון אמיר

3.  באום בנאי רוני

1.  כהן יצחק אמתיטבג
2.  מוזס אברהם גדליה

1.  זאיקה אפיםל

1.  מלול רחמיםמחל
2.  שרעבי בן ציון

3.  עמרם עודד
4.  איטח אברהם אביב

5.  בן ארי גיורא

1.  זאודה אבאיע
2.  ספיר יערה

1.  בלום זהר זיגברדפה
2.  קינד אברהם

3.  קנבל מרה

1.  דיל מתןרח
2.  אהרוני רונן

3.  אפל קסטל גלי

1.  דלה רוקה רוברטורצ

1.  אקוע אבנרשסד
2.  קזיוף שי

3.  מונטג שלמה צבי

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

נדיה ואזה  
מנהלת הבחירות לרחובות  

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

הרשימה הדתית שסד
המאוחדת ש"ס 

יהדות התורה, דגל 
התורה

5,6583

יחד בראשות קליין תנ
מנחם ושמעון קהלני

5660

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

45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלטבג

תננץ

לע

שסדק

פהרח

ארצ

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 47,193.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
.46,337

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 856.  )5(

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




