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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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית אור יהודה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

6,92539.58אהרן עוזי ויצמן

8314.75גוטמן אפרים צבי אפי

6803.89חן ננה

9,06251.79שוחט ליאת

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.18,221 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.17,498 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.723 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא שוחט ליאת.1 ))

ו' בכסלו התשע"ט )14 בנובמבר 2018(

כהן איתן נתנאל)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות לאור יהודה

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אור יהודה

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אור יהודה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(:

אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת 1 ))

מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט 

להלן:

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

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

4,6295תנועת אור חדש בראשות ליאת שוחטאי

6980יחד פועלים למען האורד

6290יום חדש בראשות ננה חןחן

1,2261מאמינים באור יהודה בראשות אברהם בורוכובים

1,4031אור יהודה ביתנו בראשות ז'אנה כהןל

1,3621הליכוד בראשות יחיאל מושייבמחל

8330סבח יוסף רשימת נאמני הציבורנצ

7830עיר לכולנו בראשות אפי גוטמןפ

2,1672קול העירקע

1,5582בראשות עוזי אהרוןרק

בראשות ציון גזלה מיסודו של מרן הרב שס
עובדיה יוסף זצוק"ל

2,3333

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

חןד

איים

שסמחל

נצקע

לרק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 18,228.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 17,621.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 607.  )5(

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

טור א’

אותיות הרשימה

טור ב’

1.  שוחט ליאתאי

2.  קרקוקלי ימית-נעימה

3.  בוזי עופר

4.  אייאיו הבטמו

5.  סויד יוסף

1.  בורוכוב אברהםים

1.  כהן ז’אנהל
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טור א’

אותיות הרשימה

טור ב’

1.  מושייב יחיאלמחל

1.  אליה אלירןקע

2.  מועלם ליאת

1.  אהרן עוזי ויצמןרק

2.  ארביב ניסים

1.  גזלה ציוןשס

2.  סויונוב שלמה זלמן

3.  חיון דוד

ו' בכסלו התשע"ט )14 בנובמבר 2018(

כהן איתן נתנאל)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות לאור יהודה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אזור

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית אזור שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

3,99567.05פכטר אריה

1,96332.95שאול מזל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.6,227 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.5,958 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.269 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פכטר אריה.1 ))

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

שחרור משה)חמ 3-2150-ה3(

מנהל הבחירות לאזור

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אזור

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אזור שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

2,5625אזור אחת בראשות אריה פכטרא

9862דף חדש באזור בראשות יובל בן בסטדף

6231הבית היהודי בהנהגת הרב אברהם כהןטב

6411הליכודמחל

5831צעד גדול לאזור בראשות ד"ר מזל שאולצ

6821מסורת ועשייהשסג

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

אטב

שסגצ

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 6,228.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 6,077.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 151.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  פכטר אריהא
2.  ישראל שמואל

3.  גונן-אללוף לירז
4.  פרידמן יעקב

5.  עברי פרדנוי דיקלה

1.  בן בסט יובלדף
2.  קושניר ז'אנה

1.  הרמבם אברהםטב

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

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  תנעמי אוריאלמחל

1.  שאול מזלצ

1.  פילור זדה אליהושסג

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

שחרור משה

מנהל הבחירות לאזור

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית אשדוד שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

2,4872.10גיטרמן בוריס

8,5657.24גלבר הלן

29,86125.23כצנלסון שמעון

28,70424.25לחמני אלי אליאס

48,74641.18לסרי יחיאל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.121,245 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.118,363 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.2,882 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא לסרי יחיאל.1 ))

ו' בכסלו התשע"ט )14 בנובמבר 2018(

כץ גבי)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות לאשדוד

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אשדוד

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אשדוד שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

8,0542הלביאותא

20,6836אשדוד ביחד בראשות שמעון כצנלסוןאב

1,8530אופק חדשב

14,3044יהדות התורה והשבת אשדודג

1,8680שילובד

8,4762אשדוד בתנופהחי

2,8550קהילת אשדודט

8,5072עתיד אשדודכן

4,8431קומנדו אשדוד בראשות הלן גלברנצ

9830אשדוד מאוחדתף

1,1270אשדוד מתעוררת עם נאור ביטוןפה

4,2251"דרך חדשה" בראשות משה בוטרשויליפז

7810יש אלטרנטיבהץ

2,7010קול הלבקנ

7,7172תנועת אשדודיםרק

ש"ס בראשות אבי אמסלם החבר שס

שלך בעירייה מיסודו של מרן הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל

19,1266

11,1833אשדוד תנצחת

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

תנצ

רקפז

חישס

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548    1
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המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 121,221.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 119,286.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,935.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  מרק שרון-שריתא
2.  נאור אפרת תמר

1.  כצנלסון שמעוןאב
2.  דרך ארליך חנוך

3.  גרשוב ולדימיר
4.  שנקל ויינשטיין סטלה

5.  פלדמן גרשון
6.  אלמוזלינו רייז אורית

1.  וינגרטן יחיאל אריהג
2.  וובר אפרים
3.  שוק שמואל
4.  פלר אברהם

1.  לסרי יחיאלחי
2.  כנפו גבריאל

1.  נכט אליהוכן
2.  אוברפלד אלכסנדר

1.  גלבר הלןנצ

1.  בוטרשוילי משהפז

1.  קקון יניב )יוסף(רק
2.  אברז'ל מאיר

1.  אמסלם אברהםשס
2.  אמסילי חיים

3.  אזולאי מני
4.  טוויטו דוד
5.  כהן אהרון

6.  דרעי אברהם

1.  לחמני אלי אליאסת
2.  לסרי אופיר

3.  קרצמן-ספירידונוב לינה

ו' בכסלו התשע"ט )14 בנובמבר 2018(

כץ גבי)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות לאשדוד
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אשקלון

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית אשקלון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

4,0656.53אטיאס משה

25,11140.32גלאם תומר

4,5277.27סהר איתי בכור

3,8356.16עייש אבי אברהם

24,73739.72שמעוני איתמר הנרי בנואה

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 64,847.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 62,275.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 2,572.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גלאם תומר.  )5(

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה3(

קלצ'קין ליאור

מנהל הבחירות לאשקלון

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אשקלון

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אשקלון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

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

DoCenter Id:801-02-2018-001202, received on -21/11/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7998, י"ג בכסלו התשע"ט, 2018 11 21  2994

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

6700זיו חדש לאשקלון- בראשות ישראל זיוא

6,9793אשקלון תנצחד

2,2951עיר אחת בראשות רמי סופרדף

2,0971קודם כל אשקלוןו

4,0282הכח לגמלאים בראשות שרה זכריהזך

2,4751אשקלון בתנופה - הבית החברתיחי

הבית היהודי באשקלון בראשות טב

עמיחי סיבוני

2,8291

6410יוזמהינ

5,8713אשקלון מאוחדת בראשות תומר גלאםכן

5,9583אשקלון ביתנול

3,2582הליכודמחל

1,3460אשקלון שלנונ

1,0270יד בידנץ

1,2300גב לתושבנר

1,2800אשקלון מנצחתע

2,0441משפחה מיוחדת במועצהפ

8870עתיד באשקלוןץ

5,3392צעירי אשקלוןצא

2300מזור לאשקלוןרם

4580מרצ- השמאל של ישראלרצ

1,7780תכלית עכשיורק

7,3583בראשות הרב יעקב אביטןשסג

3,0842מופתת

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלד

עדף

צאזך

ונ

נרפ
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טור ב'טור א'

כןרק

לחי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 64,845.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 63,162.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,683.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  שמעוני איתמר הנרי בנואהד

2.  אביטל אייל

3.  מור אפרים

1.  סופר רחמיםדף

1.  סולטנוביץ אליקו

1.  זכריה שרהזך

2.  ברגמן מזל

1.  נקשרי דורוןחי

1.  סבוני עמיחיטב

1.  גלאם תומרכן

2.  שחר ולנשטיין עדנה רבקה

3.  אלטיט מיריי

1.  ביילין סופיהל

2.  גרינברג אלכסנדר

3.  גיטין יוליה

1.  בוסקילה מישלמחל

2.  חוטובלי יעקב

1.  גניש יורםפ

1.  אטיאס משהצא

2.  יפרח יוחאי

1.  אביטן יעקבשסג

2.  עסור אברהם

3.  רובין שי

1.  סהר איתי בכורת

2.  טוטאי אוה

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

קלצ'קין ליאור)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות לאשקלון
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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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית בית דגן שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

822.04ארביב אלפונסו אבנר

2,23255.40דדון אליהו

1,71542.57תנעמי רחמים

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.4,105 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.4,029 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.76 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא דדון אליהו.1 ))

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

יצחק פזית)חמ 3-2150-ה3(

מנהלת הבחירות לבית דגן

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית דגן

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בית דגן שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

270שגשוגזך

1790התחדשות הבית היהודי בראשות ארביב אבנרטב

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

2,1745התנועה המקומית למען בית דגןלב

1,6014תנופה נטונט

270נמרציםף

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 4,104.  )2(

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

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

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  זהר אילןלב
2.  אפריגן חיים

3.  בר אור פרי נתה
4.  יהלום שי

5.  מינגוט גבאי פרידה

1.  בן-יעקב אפריםנט
2.  שפינר ורד

3.  אקוה עוזיאל
4.  אחרק גבי נסים

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

יצחק פזית

מנהלת הבחירות לבית דגן

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בני ברק

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית בני ברק שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2
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טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

7,3839.58אריאל ניר

6,1938.03קאהן אברהם

63,53082.39רובינשטיין אברהם

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.80,299 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.77,106 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.3,193 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רובינשטיין אברהם.1 ))

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

מלכה יחיאל)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות לבני ברק

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בני ברק

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בני ברק שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

8380הבית היהודי - ותיקי חרות וגימלאיםבי

46,86516הרשימה התורתית המרכזיתג

יחד שבטי ישראל בנשיאות מרן ראש הישיבה הן
הרב מאזוז

3,5881

הליכוד, צעירי בני ברק ותושבי השכונות מחל
בראשות יעקב וידר

4,0501

6,5943בני תורהעץ

17,5866התאחדות הספרדים שומרי תורהשס

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

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

שסג

עץהן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 80,422.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 79,521.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 901.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  רובינשטיין אברהםג
2.  זייברט חנוך

3.  שפירא מנחם מנדל
4.  מנדל יהושע

5.  פרידמן ישראל משה
6.  קוסטליץ שלמה זכריה

7.  קקון מיכאל
8.  שטיצברג ירחמיאל שמחה

9.  גרינבאום רפאל אליהו אליעזר
10.  גוטסמן שמואל יהודה

11.  מורגנשטרן משה דוד
12.  לאנגסם חיים מאיר

13.  שטרן שלמה
14.  הפטקה ישראל

15.  סלמון מקס
16.  אברמוביץ פרץ

1.  אריאל נירהן

1.  וידר יעקבמחל

1.  קאהן אברהםעץ
2.  מלאכי משה שלום

3.  שפירא יחזקאל

1.  דדון אלישס
2.  בן שמעון גדליה

3.  זכריהו יעקב אברהם
4.  בן ששון ישראל
5.  פרטוש אברהם

6.  נתן בצלאל

מלכה יחיאלז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

מנהל הבחירות לבני ברק)חמ 3-2150 ה1(
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בסמ"ה

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית בסמ"ה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

1,27822.25אגבאריה ג'מאל

84214.66בדראן מוסטפא

67911.82כבהא מוחמד

2,68946.82כבהא ראיד

2554.44כבהה לאית

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.5,931 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.5,743 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.188 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא כבהא ראיד.1 ))

ו' בכסלו התשע"ט )14 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה3(

רשתי אלינור

מנהלת הבחירות לבסמ"ה

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בסמ"ה

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בסמ"ה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

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

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

1,5543אלסלאםהן

130אלתגיר פיצול מסיעת אלסלאםזך

5131אלחיאתי

8632אלבדיליד

6351אלמוסתקלהנ

3861אלנהדה ללתגירץ

8261אח'אאק

8422וחדת בסמהקף

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

קי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 5,927.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 5,632.  )4(

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

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  כבהא עומירהן
2.  אלחטיב מחפוד

3.  כבהא סמיר

1.  כבהא מוחמדי

1.  אגבאריה ג'מאליד
2.  מחאמיד פאוזי

1.  מחאמיד סמירנ

1.  כבהה לאיתץ

1.  בדראן מוסטפאק

1.  אגבאריה אחמדקף
2.  מחאמיד אשרף

ו' בכסלו התשע"ט )14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

רשתי אלינור

מנהלת הבחירות לבסמ"ה
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית גבעת שמואל

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

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

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

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

באוקטובר   30( התשע"ט  בחשון  כ"א  ביום  שנערכו  שמואל  גבעת  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות 

:)2018

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

הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

6,95660.04ברודני יוסף

3,27728.28לב רונית

1,0759.28לנצנר גל

2782.40עיני פלדמן נעמי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,963.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 11,586.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 377.  )4(

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

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה3(

מונדרוביץ חוה

מנהלת הבחירות לגבעת שמואל

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעת שמואל

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעת שמואל שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

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

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

1,1971גש מחוברים למען גבעת שמואלגנ

3,0114גבעת שמואל אחת בראשות יוסי ברודניהן

2,3183הבית היהודי בראשות יעקב ויליאןטב

3550ביחד בראשות נעמי עיני פלדמןכח

חופש לעתיד הרשימה החילונית בראשות פה
משה מרר

2,2393

1,4142גבעת שמואל שלנו בראשות רונית לברל

6311גבעת שמואל מתחדשת בראשות גל לנצנררק

6481בראשות עו"ד משה קיקובשס

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסכח

הןפה

גנרל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,954.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 11,813.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 141.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  ארביב הרצלגנ

1.  ברודני יוסףהן
2.  סומך בנימין

3.  מנטל שלומית
4.  כרמל עינת

1.  ויליאן יעקבטב
2.  גרוס מרדכי אביעד
3.  אברג'ל מרים חרות

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

1.  לב רוניתרל
2.  כץ יוסף
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טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  לנצנר גלרק

1.  קייקוב משהשס

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

מונדרוביץ חוה)חמ 3-2150 ה1(

מנהלת הבחירות לגבעת שמואל

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית גבעתיים

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית גבעתיים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

19,38085.74קוניק רן

נגד המועמד ניתנו 3,222 קולות כשרים.  

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 24,456.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 22,602.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,854.  )4(

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

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

כליפה דניאל)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות לגבעתיים

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעתיים

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית גבעתיים שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548    1
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לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

1,6771הגימלאים בראשות בני רייךזך

2,2982הבית שלנו בגבעתיים בראשות מושיק גולדשטייןטב

1,0851הליכוד בראשות טלי ארגמןמחל

5,4484מרצ גבעתיים חופשית בראשות ויוי וולפסוןמרצ

1400לב-לאחדות גבעתייםני

גבעתיים במרכז בראשות אלי סמוכה עו"ד ע
למועצת העירייה

4630

1,4561יש עתיד בגבעתייםפה

רשימת הצעירים גבעתיים מתחדשת עם סיון צ
גולדברג

2,8852

רק גבעתיים שלנו בראשות רן קוניק ובתמיכת רק
מפלגת העבודה והעל מפלגתיים

8,5756

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

זךפה

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 24,466.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 24,027.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 439.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  רייך בניזך

1.  גולדשטיין משהטב
2.  שטרן יעקב נתן

1.  ארגמן טלי טליהמחל

1.  וולפסון ויויאנה לאהמרצ
2.  קורן ניר

3.  לנדסהוט גלית
4.  קרמן אורי

1.  רוזגוביץ אלעדפה
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טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  גולדברג סיוןצ
2.  אביבי איתמר

1.  קוניק רןרק
2.  אופלטקה יזהר

3.  ניב אדלשטין אורלי
4.  הולצמן אליהו

5.  אינס קארין
6.  מנשה אברהם אביעד

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

כליפה דניאל)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות לגבעתיים

                                        

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית הרצליה

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית הרצליה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

15,16835.91כץ מאיה

2,3655.561מורג עובדיה מישל

3,5138.32פביאן איל

21,19850.18פדלון משה

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.43,944 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.42,244 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.1,700 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פדלון משה.1 ))

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

יולזרי מירי)חמ -3-2150ה3(

מנהלת הבחירות להרצליה

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית הרצליה

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית הרצליה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

1,8821גשרג

2,7621דרך החינוך בראשות אורן אוריאליזך

1,6561דרך חדשהחד

2,1891הבית היהודי בראשות צבי וייסטב

1,9061הליכוד הרצליהמחל

1,1790הדרך שלנו בראשות מישל מורגמם

מרצ התנועה הירוקה בראשות עופר מרצ
לוי

5,1253

100%1,7131 הרצליה בראשות ירון עולמיע

7,3984חזון וניסיון בראשות משה פדלוןף

4,5502יש עתיד בהרצליהפה

הרצליה למען תושביה בראשות ץ
שמואל סעדיה

9480

7,3784קהילה צעירים וסביבה נטוצנ

1,9611החופש לבחוררק

התאחדות הספרדים העולמית שס
שומרי התורה

2,4041

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

חדזך

ףע

פהצנ

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 43,930.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 43,051.  )4(

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548    1
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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 879.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  צדיקוב אלעדג

1.  אוריאלי אורןזך

1.  אורן ינאי דנהחד

1.  ווייס צביטב

1.  קוממי יוסףמחל

1.  לוי עופרמרצ
2.  אייזנברג דניאל

3.  יסעור יהונתן

1.  עולמי ירוןע

1.  פדלון משהף
2.  פרישקולניק אילה

3.  בל עפרה ריבה
4.  צור איתי

1.  פישר יריבפה
2.  וסרמן רונן

1.  כץ מאיהצנ
2.  גוזלן גרי אברהם

3.  יעקובוביץ יונתן יוסף
4.  לרמן גרוסמן תמר

1.  פביאן אילרק

1.  ועקנין משהשס

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

יולזרי מירי)חמ 3-2150 ה1(

מנהלת הבחירות להרצליה

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית חולון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2
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שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים 1 ))

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

6,9999.60בוזגלו מיקאל מרדכי

2,9113.99גונן קרן

1,8162.49גזית אילן

9,66613.26ישראל מוריס מורן

21,42329.38קינן שי

30,10441.28ששון מוטי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.75,874 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.72,919 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.2,955 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ששון מוטי.1 ))

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

צופי אורן יצחק)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות לחולון

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית חולון

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית חולון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

17,8016אמת בראשות מוטי ששוןאמת

בחנ בראשות עזרא סיטון מצטיינים בחינוך בחנ
והבית היהודי

5,1632

11,1074חולון מתחדשת בראשות שי קינןכן

2,9251חולון ביתנול

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

סיעת הליכוד בכנסת מחל הליכוד ברשות מחל
מאיר חלבי

4,7642

4,9502עמוס ירושלמי - עידן חדש בחולוןע

2,9721יש עתיד בחולון בראשות אילן גזיתפה

צעירים ברשות מורן ישראל למען חינוך, דיור צ
ותעסוקה

11,0564

2,7901חולון בראש בראשות קרן גונןק

00חולון הירוקהרק

התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה שס
חולון

10,6014

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסאמת

עכן

מחלפה

בחנצ

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 75,874.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 74,129.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,745.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  ששון מוטיאמת
2.  נוימרק זוהר

3.  עדן רבקה
4.  רוק מאיר

5.  מכלוף יעקב
6.  עומרד לוי גליה

1.  סיטון עזראבחנ
2.  תמם שלמי
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טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  קינן שיכן
2.  נסים זאב חי

3.  קפלן בשארי עינב
4.  ציון שירלי

1.  סוטובסקי מיכאלל

1.  חלבי מאירמחל
2.  צדקה יפת

1.  בוזגלו מיקאל מרדכיע
2.  ירושלמי עמוס

1.  גזית אילןפה

1.  ישראל מוריס מורןצ
2.  שי בר

3.  כהן שני
4.  מטלון אלינור

1.  גונן קרןק

1.  סברלי חייםשס
2.  קייקוב רוברט ראובן

3.  אחדות יעקב
4.  בבלי יעקב

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

צופי אורן יצחק

מנהל הבחירות לחולון

                                        

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית יבנה

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית יבנה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19   2
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טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

1,8788.39בן הרוש מאיר

2,88012.86גבאי רועי

13,07258.38גוב ארי צבי

4,56220.37שיטרית מאיר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1.23,072 ))

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1.22,392 ))

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1.680 ))

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גוב ארי צבי.1 ))

ז' בכסלו התשע"ט ) 15 בנובמבר 2018(

איטין גנאדי)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות ליבנה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית יבנה

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית יבנה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

6380יבנה בתנופהאמ

7240חזית דתית מאוחדתגד

5900חי בראשות יצחק מוסאיחי

6,7135יבנה שלנו בראשות צבי גוב ארייש

סיעת מקומי יבנה בראשות מאיר כן
שיטרית

2,7092

2,3142יבנאים בראשות אלי מזוזלב

1,4011הליכוד בראשות עו"ד מאיר דהןמחל

3,2112יבנה במרכז בראשות רועי גבאיקל

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

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

1,2071יבנה עיר אחת בראשות שחר סימנהרק

3,0702בראשות פאלי כהןשס

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

כןלב

אממחל

קלרק

יששס

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 23,082.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 22,577.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 505.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  גוב ארי צבייש
2.  לגזייל יוסף
3.  ויצמן אהוד

4.  מסינג אברהם חיים יהודה
5.  ליפשיץ תם

1.  שיטרית מאירכן
2.  חזות משה

1.  מזוז אליהולב
2.  מלכה דורון

1.  דהן מאיר נסיםמחל

1.  גבאי רועיקל
2.  שרון לינה

1.  סימנה מלסה שחררק

1.  כהן רפאלשס
2.  דנינו יהודה

ז' בכסלו התשע"ט ) 15 בנובמבר 2018(

איטין גנאדי)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות ליבנה
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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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית כפר ברא שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

1,17353.00עאסי מחמוד

1,04047.00ריאן טארק

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

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 2,213.  )3(

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

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

י' בכסלו התשע"ט )18 בנובמבר 2018(

עזרה אלירן)חמ 3-2150-ה3(

מנהל הבחירות לכפר ברא

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כפר ברא

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כפר ברא שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת   )1(

מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט 

להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות הכשרים

טור ד'
מספר המנדטים

2281שינוייםוד

2531אלפג'ריס

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19    2

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

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות הכשרים

טור ד'
מספר המנדטים

2601אל-עיסאך

2201הפרחמן

20אלנצרנ

2561אלכראמהף

2871השלוםפמ

2201אל תאופיקץ

2531אלאחוהק

30אלויפאקקן

2311ההבנהתמ

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 2,257.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 2,213.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 44.  )4(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  עאצי חוסייןוד

1.  עאצי מוחמדיס

1.  עאסי זוהירך

1.  עאצי מונירמן

1.  רייאן יוסףף

1.  ריאן מאהרפמ

1.  ריאן צאדקץ

1.  עאצי חכמאתק

1.  ריאן מחמדתמ

י' בכסלו התשע"ט )18 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

עזרה אלירן

מנהל הבחירות לכפר ברא
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית כפר שמריהו

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

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

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

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

באוקטובר   30( התשע"ט  בחשון  כ"א  ביום  שנערכו  שמריהו  כפר  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות 

:)2018

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

29927.41זבליק אניק חנה

21219.43זוכוביצקי ברוך אמירה

58053.16קורשיא סרג' איזידור

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1,111.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1,091.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 20.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא קורשיא סרג' איזידור.  )5(

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה3(

קלפנר רוית

מנהלת הבחירות לכפר שמריהו

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כפר שמריהו

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כפר שמריהו שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(:

אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת   )1(

מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט 

להלן:

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16, 19    2

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

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

הכי טוב לכפר בראשות אמירה לב

זוכוביצקי ברוך

2432

5523עצמאות הכפר בראשות סרג' קורשיאעצ

2962מצפן לכפר בראשות אניק זבליקקן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 1,110.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 1,091.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 19.  )4(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  זוכוביצקי ברוך אמירהלב

2.  כהן עמיקם

1.  קורשיא סרג' איזידורעצ

2.  נופך מוזס כרמית

3.  גלפנד יונתן זכריה

1.  זבליק אניק חנהקן

2.  וינראוב מיכאל

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

קלפנר רוית

מנהלת הבחירות לכפר שמריהו

                                        

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית כפר קאסם שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

7,57054.74בדיר עאדל

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19    2
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טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

6,25845.26עיסא אשרף

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 14,070.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 13,828.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 242.  )4(

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

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה3(

גאליה מוחמד

מנהל הבחירות לכפר קאסם

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כפר קאסם

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כפר קאסם שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(:

אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת   )1(

מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט 

להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

1,0411אלעזה אלוועד אלמווחדהאז

5070אלאמל ואלעמלאם

8791בדיר אלאסלאצ

1,0831זהרה אלבנא ואלאעמארבר

6750אלבהגהדב

1,5652אלאתיחאדוד

1,1601וועד אלפג'רזנ

30אלמוסתקבל עאאלת בדירחק

1,1941אלאזדהארטהפ

7890אלמגד אלהדףי

90תחאלוף אלשראקהנ

1,2842אלנהדהנס

9981אל בדיר אלמוחדהסק

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

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

9261אלכראמהץף

9741אלופאקקף

8961טהה אלמואחדהר

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב'   )2(

לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

אזבר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 14,135.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 13,983.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 152.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  אבו זיאדה מוסהאז

1.  בדיר חוסאםאצ

1.  עיסא תאירבר

1.  עאמר קאמלוד
2.  עאמר עאיד

1.  אבו בכרי איובזנ

1.  טאהא ריאןטהפ

1.  סרסור עבדל גלילנס
2.  סרסור רסמי

1.  בדיר עאידסק

1.  פריג' מחמדץף

1.  עיסא עאדלקף

1.  טאהא עבדאל רחיםר

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

גאליה מוחמד

מנהל הבחירות לכפר קאסם
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מבשרת ציון

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית מבשרת ציון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

9,68690%שמעון יורם

נגד המועמד ניתנו 1,074 קולות כשרים

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,757.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 10,760.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 997.  )4(

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

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה3(

לוי אלון

מנהל הבחירות למבשרת ציון

    

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מבשרת ציון

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מבשרת ציון שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(:

אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

1,6272מבשרת ציון אחת בראשות דובי כדוריא

5,2248חי בראשות יורם שמעוןחי

9151כן כולנו מבשרת ציוןכן

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16, 19    2
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טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר 

המנדטים

4360יחד מבשרת ציוןנר

1,0081הסיעה הדתית המאוחדתסב

8471שלכם רוני שטייניץץ

1,3672צעירי מבשרתצם

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב'   )2(

לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

סבחי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,768.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 11,424.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 344.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  כדורי דבא

2.  בנימין שי

1.  שמעון יורםחי

2.  גייגו איילת

3.  אלחנני חדוה

4.  מרום אירית

5.  שביב הלה

6.  מלמד יקל אריה

7.  הדר אריק

8.  מועלם בן ציון אלעד

1.  חזיזה מרדכיכן

1.  ברזני יגאלסב

1.  שטייניץ אהרן רוניץ

1.  חיים אברהםצם

2.  שרף אורית

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה1(

לוי אלון

מנהל הבחירות למבשרת ציון
 

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

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית קרית אונו שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

3,53220.44ארבל ליאת

9,42754.56גל ישראל

8374.84דבורה שי

3,48320.16מיכלס גיל נתן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 17,770.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 17,279.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 491.  )4(

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

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

מנסור גיל-הלל)חמ -3-2150ה3(

מנהל הבחירות לקרית אונו  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548    1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19    2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית אונו

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית אונו שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

1,3341השכנים למועצת העיר קרית אונוזך

5920הבית היהודי בראשות אורן קאפחטב
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טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

1,6802קהילה עם ערכים בראשות נפתלי כהןטשס

5,5965הרשימה המאוחדת בראשות ישראל גלכן

6970הלכוד בראשות רפי גרגסמחל

1,4452מרצ בראשות ירון יעקובימרצ

7370שי דבורה תקווה חדשהני

2,7483יש עתיד עם לב בראשות גיל מיכלספה

2,6082המקומיים בראשות ליאת ארבלרק

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

מרצזך

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 17,762.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 17,437.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 325.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  עשהאל עמיתזך

1.  כהן נפתליטשס

2.  דאלי משה

1.  גל ישראלכן

2.  מלכה רון אליעזר

3.  כחלון עמוס עמי

4.  קניסטר כוכבה חוה

5.  בומגרטן אלונה

1.  יעקבי ירוןמרצ

2.  בלייר נירית

1.  מיכלס גיל נתןפה

2.  הרציקוביץ ברנדוויין יעל

3.  וידס שי

1.  ארבל ליאתרק

2.  אלוש רייף רות

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

מנסור גיל-הלל)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות לקרית אונו
 

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

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

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

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

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

באוקטובר   30( התשע"ט  בחשון  כ"א  ביום  שנערכו  מלאכי  קרית  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות 

:)2018

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

4,32638.11ויצמן חיים

7,02461.89זהר אליהו ללו

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,663.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 11,350.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 313.  )4(

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

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

)חמ -3-2150ה3(

קסמן צבי

מנהל הבחירות לקרית מלאכי

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית מלאכי

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית מלאכי שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(:

לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(

אחת מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם 

כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות הכשרים

טור ד'
מספר המנדטים

1,5492צעירים 2018א

5330קרית-מלאכי אחרתגד

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19    2

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

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות הכשרים

טור ד'
מספר המנדטים

290חיחי

2,1043הבית היהודיטב

7351קריה אחת בראשות יוסי סולימניים

1,3692התקוה לעידן חדשך

1,0251הכח לתושביםכח

1,2081הליכודמחל

4840להב שיטריתצ

התאחדות הספרדים אהבת שס
ישראל חב"ד

2,3763

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב'   )2(

לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

גדא

שסטב

ךמחל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11663.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 11,412.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 254.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  עמר אליא
2.  דדון מירי

1.  זהר אליהו ללוטב
2.  חזן שמעון סמי

3.  אזולאי אברהם בבר

1.  סולימני יוסףים

1.  סיום שיך
2.  טלה יעקב ג'ג'או

1.  מלכה שלמהכח

1.  ויצמן נדבמחל

1.  מזרחי בצלאל-צבישס
2.  טפירו מיכאל מישל

3.  יקובוב מרדכי

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

קסמן צבי)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות לקרית מלאכי
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית שוהם

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית שוהם שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

2251.99דוד הילה

1,15110.16לוי יוסי

2542.24עמנואל יעקב

7,21763.73פטיגרו איתן אלכסנדר

2,47821.88רבינוביץ גלעד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,512.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 11,325.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 187.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פטיגרו איתן אלכסנדר.  )5(

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

כהן כרמלה

מנהלת הבחירות לשוהם

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית שוהם

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

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן – החוק(, נמסרת בזה 

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית שוהם שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )30 

באוקטובר 2018(:

אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת   )1(

מרשימות המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט 

להלן:

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19    2

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

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

2950קדימה שוהםא

3400שוהם מובילהה

1,3182יחד מאמינים בשהםטב

1,1481שוהם עושים עם הלב בראשות יוסי לוילב

4,9186שוהם שלנופז

1,3532שוויםש

1,9972שוהם בתנופהת

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב'   )2(

לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

טבלב

שפז

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,511.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 11,369.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 142.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  פאהן אשרטב

2.  אלטלף אברהם

1.  לוי יוסילב

1.  פטיגרו איתן אלכסנדרפז

2.  פרידמן רונן

3.  אלבאז שמעון

4.  קרס חנה

5.  רשף פלג

6.  שמע זיו

1.  לילוס איתןש

2.  תורגמן יוחנן

1.  רבינוביץ גלעדת

2.  בר סוזן

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

כהן כרמלה)חמ 3-2150 ה1(

מנהלת הבחירות לשוהם
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