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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אור עקיבא

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

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

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 עקיבא 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

4,10441.64אדרי יעקב

1,18812.05גדילוב ארקדי

3,93639.94יוסיפוב שמחה

6286.37שמאילוב נוח

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 10,323.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 9,856.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 467.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אדרי יעקב.  )5(

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

אלתר תמירה

מנהלת הבחירות לאור עקיבא

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אור עקיבא

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 עקיבא 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

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

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

4270אוהבים את אור עקיבאא

7121עתיד בטוח יוסי כדוריה

7461לבזך

2970אור חדשח

6511לשם שמיםי

4250אור עקיבא ביתנול

1,3702הליכודמחל

4030ביחדנר

1,2572אור עקיבא אחתף

באנו לשנות בראשות עוד נוח פה
שמאילוב

6311

7601גשר בראשות ילנה זסלבסקיץ

2120דרק

8152שס בראשות אנקונינה אלישס

"התנופה" בראשות ארקדי ת
גדילוב

1,3082

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

טור ב'טור א'

ףא

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 10,322.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 10,014.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 308.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  כדורי יוסףה

1.  כהן אברהםזך

1.  תורג'מן יצחקי

1.  אדרי יעקבמחל
2.  איליזירוב אבניל

1.  יוסיפוב שמחהף
2.  ביטון משה
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טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  שמאילוב נוחפה

1.  זסלבסקי ילנהץ

1.  אנקונינה אלישס
2.  גבאי מרדכי

1.  גדילוב ארקדית
2.  ראובן רחמים

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

אלתר תמירה)חמ 3-2150 ה1(

מנהלת הבחירות לאור עקיבא

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בנימינה-גבעת עדה

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

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

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 בנימינה-גבעת עדה 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

71410.54ארן ברוך

3,27848.41וויסברג איתי

2,78041.05קירמאיר מרדכי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 7,043.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 6,772.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 271.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא וויסברג איתי.  )5(

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

קרמון הדר)חמ 3-2150-ה3(

מנהלת הבחירות לבנימינה-גבעת עדה

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 בנימינה-גבעת עדה

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 בנימינה-גבעת עדה שנערכו ביום כ"א בחשון 

התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

1,3953גבעת עדה אחתא

צביון כפרי בראשית מוטי זך
קירמאיר

1,3533

הבית היהודי בראשות אהרון טב
שיחי

5311

ירוק לכולנו-בראשות ברוך יר
אורן לראשות בנימינה בשביל 

המושבות

3120

1,8914פז בראשות איתי וויסברגפז

1750כל המושבותקן

1,2602תלםתל

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

טור ב'טור א'

פזטב

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 7,043.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 6,917.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 126.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  מזרחי אפרת חיהא
2.  בן עמי אריקסון ג'קלין

3.  רגב אביב

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

טור ב'אותיות הרשימה

1.  קירמאיר מרדכיזך
2.  טרם שלום
3.  מאיר קרן

1.  שיחי אהרןטב

1.  וויסברג איתיפז
2.  ברגב מנחם

3.  תבור אביטל
4.  בראל אלינור

1.  איתן שחרתל
2.  שבתאי שניר

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

קרמון הדר

מנהלת הבחירות לבנימינה-גבעת עדה

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

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 דאלית אל-כרמל 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

4,32339.83חלבי פרח

6,19457.07חלבי רפיק

3363.10קדור מרזוק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,297.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 10,853.  )3(

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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המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 444.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא חלבי רפיק.  )5(

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

אליאש מיכל

מנהלת הבחירות לדאלית אל-כרמל

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית דאלית אל-כרמל

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

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

בחשון  כ"א  ביום  שנערכו  אל-כרמל  דאלית  המקומית  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

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

9271בוקראאמת

320וחדת דאלית אל כרמלח

7411התקוהטב

7451אלויפאק אלדמוקרטייד

260אלאמל ואלאסלאחיף

8641כולנו יחדכ

1,1072אלוופאאך

1950כרמליה אנאל

8771הליכודמחל

9471אלבלד אג'לאנץ

1,2652למען העתידע

1,0531אלאבלאס ואלמחבהףז

1,5492מסאוואהקן

5760אלשבאב ואלריאדהש

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548    1
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רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות   )2(
בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

מחלכ

קןש

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 11,297.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 10,904.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 393.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  חוסייסי עאמראמת

1.  חסון באסלטב

1.  קדור מרזוקיד

1.  חסון שמסכ

1.  מקלדה מדיאןך
2.  חלבי חיכמת

1.  עיסמי גמילמחל

1.  סאלח אמירנץ

1.  אבו חמד נסיםע
2.  חלבי ודיע

1.  ווהבי גסאןףז

1.  נסר אלדין יונסקן
2.  חאטום הישאם

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

אליאש מיכל

מנהלת הבחירות לדאלית אל-כרמל
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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

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 דייר חנא 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

3,39549.42חוסיין סעיד

3,47450.58סאלם קאסם

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 7,060.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 6,869.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 191.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא סאלם קאסם.  )5(

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

אגבאריה אחמד

מנהל הבחירות לדייר חנא

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית דייר חנא

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 דייר חנא 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

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

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

החזית הדמוקרטית לשלום גד
ושוויון

2,5794

60אלאתיחאדי

30אלטליעהנ

6481אלאסלאחע

2,8525אלתחאלוף אלוטני אלדימוקרטיק

8141אלקראר אלבדילר

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

טור ב'טור א'

רגד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 7,060.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 6,902.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 158.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

טור ב'אותיות הרשימה

1.  ח'ורי אליאסגד
2.  דגש האני

3.  חג'ו מאהר
4.  שואהדה רמזי

1.  ח'לאילה אחמדע

1.  חביב נג'יבק
2.  דגש נאיף

3.  חמדון עאמר
4.  דחאברה מוחמד

5.  ח'מיס רחאב

1.  ארשיד מוחי אל דיןר

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה1(

אגבאריה אחמד

מנהל הבחירות לדייר חנא
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית חיפה

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 חיפה 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

3,7873.20האן אביהו

2,5852.19זלצמן מנדי

43,90737.12יהב יונה

1,5061.27סביון ישראל יעקב

66,48656.21קליש-רותם עינת

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 125,333.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 118,271.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 7,062.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא קליש-רותם עינת.  )5(

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

שפר עופר אברהם

מנהל הבחירות לחיפה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית חיפה

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 חיפה 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

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

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

אוהבי חיפה בראשות ישראל א
סביון

1,6920

3,9711אגודת ישראל המאוחדתג

1,9120אלתגמוע אלווטני אלחיפאויד

6,7152החזית החיפאיתו

שדולת הגימלאים למועצת העיר זך
חיפה

4,9291

נכים ומנצחים בראשות גיל זנ
גולדרייך

1,3910

4,8432דגל לתושב בראשות מיכאל אלפרחנ

3,6011הבית היהודיטב

6730חיפאים למען חיפהינ

1,3730כולנו בראשות אלעד אטיאסכ

יונה יהב וצעירי חיפה בראשות כן
יונה יהב

12,2794

5,6252חיפה ביתנול

חיפה מתעוררת בראשות מנדי מ
זלצמן

1,1980

2,1850לחייםם

8,1773הליכוד בראשות שמשון עידומחל

2,5620מקומי בחיפה בראשות בועז גורמק

4,6051מרצ חיפה בראשות דובי חיוןמרצ

1,2290חיפהנאנא

1,1790קול התושביםני

1,8490לב השכונותנץ

חיפה מתחדשת בראשות דוד עצ
עציוני

9,5483

רמי לוי ביקי מוראד למועצת ף
העיר חיפה

2,7730

2,6350עוצמהץ

3,1211איכפת לי מתושבי חיפהצנ

6230אופק לחיפה בראשות מאיר לויקף

14,0914חיים בחיפהקצ
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טור א'

אותיות 

הרשימה

טור ב'

כינוי הרשימה

טור ג'

מספר הקולות הכשרים

טור ד'

מספר המנדטים

הירוקים של חיפה בראשות רק
אביהו האן לאיכות חיים קהילה 

וסביבה

11,2894

התאחדות הספרדים העולמית שס
שומרי התורה

3,0351

חיפה בשבילנו בראשות שרית תי
גולן

3,0551

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

טור ב'טור א'

דו

עצטב

כמ

זננץ

זךתי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 125,433.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 122,158.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 3,275.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  בליטנטל יהודה אריהג

1.  זעאתרה רג'או
2.  מוראד שלאבנה שהירה

1.  לנדאו אליהוזך

1.  אלפר מרדכי מיכאלחנ
2.  קפלן מנחם

1.  רמתי יואב ישעיהוטב

1.  יהב יונהכן
2.  אבוחצירה שי

3.  אלמוג חדוה
4.  גרינברגר אורי

1.  קפלון לזרל
2.  קרטיש אילנה
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טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  עידו שמשוןמחל
2.  בן דיין אלי
3.  בלס יצחק

1.  חיון נסים דבמרצ

1.  עציוני דודעצ
2.  פינגולד יעקב נפתלי

3.  ברק תמר לאה

1.  ברבי צביצנ

1.  קליש-רותם עינתקצ
2.  צוק נחשון

3.  לזימי נעמה
4.  ציוני סיגלית

1.  האן אביהורק
2.  שנער יעל

3.  בליצבלאו מרדכי משה
4.  חנן ירון

1.  אוזן אורישס

1.  גולן-שטיינברג שריתתי

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

שפר עופר אברהם)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות לחיפה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית יפיע

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

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

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 יפיע 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

1761.71חוסיניה עבדאללה

3673.57ח'טיב חוסיין

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

4,88347.52ח'ליליה מאהר

4,03639.28כנאנה עימראן

8147.92סרחאן אבראהים

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 10,460.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 10,276.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 184.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ח'ליליה מאהר.  )5(

ה' בכסלו התשע"ט ) 13 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

חיסן כאמל

מנהל הבחירות ליפיע

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית יפיע

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

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

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

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

3,0064חזית איחוד יפיע הדימוקרטיתגד

6291יאפה ג'דידהז

9661רשימת הקידמה והבינוייפ

הרשימה הנטרלית ובלתי למ
מפלגתית

1,4242

3,4265וחדת יאפאנ

10השלום והשיוויוןף

2480גמיע בני יפיעץ

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

5560סיעת האחווה המאוחדתק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 10,458.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 10,256.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 202.  )4(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )5(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1.  בשאראת נאשדגד
2.  ג'מאמעה ראמי
3.  ח'טיב בורהאן

4.  אבו חאטום פריד

1.  ח'טיב חוסייןז

1.  מסעד ניקולאיפ

1.  סרחאן אבראהיםלמ
2.  עלי סאלח עזמי

1.  ח'ליליה מאהרנ
2.  עבאס סאהר
3.  גזאלין וליד

4.  נעראן אחמד
5.  לואבני בהאא

ה' בכסלו התשע"ט ) 13 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה1(

חיסן כאמל

מנהל הבחירות ליפיע
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית כאוכב אבו אל-היג'א

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

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

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 

 30( התשע"ט  בחשון  כ"א  ביום  שנערכו  אל-היג'א  אבו  כאוכב  המקומית  הרשות  לראש  הבחירות 

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

78534.22אבו אל היג'א זיאד

1,50965.78סאלח זאהר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 2,352.  )2(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 2,294.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 58.  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא סאלח זאהר.  )5(

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

דגש נאיף)חמ 3-2150-ה3(

מנהל הבחירות לכאוכב אבו אל-היג'א

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית כאוכב אבו אל-היג'א

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 כאוכב אבו אל-היג'א 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

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

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

4662אלאסלאח ולתגייראת

50כאוכב המאוחדתזך

6093אלתבאתי

3721אלנהדהנ

3411אלסלאםף

4152אלדוחאץ

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

טור ב'טור א'

ץאת

ףי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 2,349.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 2,208.  )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.  עלי עאטףאת
2.  חאג' מחמוד ואיל

1.  אחמד קאסםי
2.  חאג' מוחמד שאדי

3.  חג'וג' רבאח

1.  אחמד נאסרנ

1.  מנסור מחמודף

1.  אבו אל היג'א זיאדץ
2.  אבו אל היג'א לואאי

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה1(

דגש נאיף

מנהל הבחירות לכאוכב אבו אל-היג'א
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מג'ד אל-כרום

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 

)30 באוקטובר  ביום כ"א בחשון התשע"ט  הבחירות לראש הרשות המקומית מג'ד אל-כרום שנערכו 

:)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

3,31835.67ח'טיב מוחמד

5,98564.33סליבי סלים

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 9,490.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 9,303.  )3(

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא סליבי סלים.  )5(

ז' בכסלו התשע"ט ) 15 בנובמבר 2018(

פלאח מופיד)חמ 3-2150-ה3(

מנהל הבחירות למג'ד אל-כרום

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מג'ד אל-כרום

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

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

בחשון  ביום כ"א  שנערכו  אל-כרום  המקומית מג'ד  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות  על  הודעה 

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

8001אלמג'דא

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

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

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

6731ג'בהת אלאחרארגא

5941אלתג'מע אליטנו אלימוקרטיד

החזית הדמוקרטית לשלום ו
ושיוויון

6921

1,1272עהד ומיתיאקי

730מוסתמרוןיף

60אלוחדה אלמגדלאויהך

1,0652ראבטת אהאלי מג'דל אלכרוםכמ

7871אלאנתמאא' אלמג'דלאנינ

1,0001אלכסאלהעל

3510אלהדףעס

1,0482אלעלם ואלימאןק

6691אלמוסתקבלקל

3780אלתעאון ואלאחאתא

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

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

וגא

דקל

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 9,491.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 9,263.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 228.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1. עוסמאן עליא

1. אדריס שאוקיגא

1. בדראן עז אלדיןד

1. חריכה עריןו

1. מנאע יוסףי
2. כנעאן מורשד
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טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1. מנאע נבילכמ
2. כריים בסאם

1. מנאע סמירנ

1. שמא קאסםעל

1. קדאח חוסיןק
2. דיב סלאח

1. סלאמה פאיזקל

ז' בכסלו התשע"ט ) 15 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה1(

פלאח מופיד

מנהל הבחירות למג'ד אל-כרום

 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מעלה עירון

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

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

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

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

הבחירות לראש הרשות המקומית מעלה עירון 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

3,77444.37אגבאריה מג'די

4,73255.63ג'בארין מחמוד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 8,784.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 8,506.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 278.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ג'בארין מחמוד.  )5(

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

אוחנה פורטנוי ארז

מנהל הבחירות למעלה עירון
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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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית מעלה עירון

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 מעלה עירון 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

6531אלקרארד

5550שינויו

130אלנדאא ללתע'יירז

8011אלאופק אלג'דידי

190אלאמלך

2,7904אלנהדהנ

1,1672אלופאאף

1,1531אלעמל ואלאסלאחץ

1,2962שבאב אלופאקקף

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

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

קףנ

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 8,777.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 8,447.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 330.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1. אגבאריה עבד אלהאדיד

1. אגבאריה מוחמדי

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

אותיות הרשימה

טור ב'

1. ג'בארין מוחמדנ
2. אבו בכר מואייד

3. ג'עס עלאם
4. ג'בארין זיאד

1. אגבאריה מוחמדף
2. אגבאריה עסאם

1. אגבאריה אחמדץ

1. אמארה נבילקף
2. רפאעי תאופיק

ד' בכסלו התשע"ט ) 12 בנובמבר 2018(

אוחנה פורטנוי ארז)חמ 3-2150 ה1(

מנהל הבחירות למעלה עירון
 

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

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 ים 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

13,56782.34אבן צור דוד

2,91017.66טל שלומי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 17,751.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 16,477.  )3(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,274.  )4(

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

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

ויין מרק)חמ 3-2150-ה3(

מנהל הבחירות לקרית ים

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

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

DoCenter Id:801-02-2018-001203, received on -21/11/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7999, י"ג בכסלו התשע"ט, 2018 11 21  3052

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית ים

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 ים 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

2,4072משנים כיוון בראשות אלי כהןא

התנועה החברתית המאוחדת בשס
בראשות בנימין אברקי

1,0071

6,0645סיעת חי בראשות דוד אבן צורחי

1,3481בוחרים נכוןכ

3,0233קרית ים ביתנול

3,3733קרית -ים בתנועה בראשות ג'נו פלסצ

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

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

אבשס

חיצ

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 17,763.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 17,222.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 541.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1. כהן אליהוא
2. קדוש שלמה

1. אברקי בנימיןבשס

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

אותיות הרשימה

טור ב'

1. אבן צור דודחי
2. בר אבוחצירה שיראל

3. סיסו אלון משה
4. חודדה אוסנת

5. פישמן משה

1. טל שלומיכ

1. אמילוב אדםל
2. גספריאן ילנה

3. צ'רנומורדוב יבגניה

1. פלס ג'נוצ
2. מנחם אורה

3. מששה בימראו ראובן

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150 ה1(

ויין מרק

מנהל הבחירות לקרית ים

 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ריינה

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

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

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 ריינה 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

3,85640.77בסול ג'מיל

1,33514.11בסול תיסיר

1,77518.77טאטור ח'אלד

2,49326.36טאטור ח'אלד

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 9,878.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 9,459.  )3(

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

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא בסול ג'מיל.  )5(

ה' בכסלו התשע"ט ) 13 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

נעאמנה חוסיין

מנהל הבחירות לריינה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ריינה

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 ריינה 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

7301אלרינה אואלןא

8231אלעמאל ואל אמאלאמ

6561אל ריינה מעןדם

5310אלרינא בלדנאה

4520גבהת אלרינה אלדימוקרטיהו

5490אלתאכי ואתטוירט

4630ריינתיי

6011אלחראק אלשבאבי אלרינאויכ

8432מוגתמע ואחדנע

6141אלעדאלה ולנזאההע

1,6183חזית התיקוןקצ

7341אלרינה אלמוסתקלה אלאסילהרל

9902אלכראמהש

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'

הנע

קצש

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 9,880.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 9,604.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 276.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1. בראנסה ג'מילא

1. טאטור ח'אלדאמ

1. טאטור יוסףדם

1. טאטור היתםכ

1. גראבה ג'מאלנע
2. עראבי ח'אלד

1. סיידה תמיםע

1. בסול ג'מילקצ
2. אסמאעיל סאמי

3. נואטחה ראיד

1. בראנסי סאמררל

1. עתאמלה ג'ולש
2. עתאמלה עאטף

ה' בכסלו התשע"ט ) 13 בנובמבר 2018(

נעאמנה חוסיין)חמ 3-2150-ה1(

מנהל הבחירות לריינה

 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית רמת ישי

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

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

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 רמת ישי 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, 19   2

DoCenter Id:801-02-2018-001203, received on -21/11/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7999, י"ג בכסלו התשע"ט, 2018 11 21  3056

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

59515.07אלקריף ליבי

1,64741.71בן אליעזר עופר

1,01225.63הירשפלד יהונתן נמרוד

69517.60חבקין יצחק ניר

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 4,055.  )2(

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

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

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

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

כהן אטיה רויטל)חמ 3-2150-ה3(

מנהלת הבחירות לרמת ישי

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית רמת ישי

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 רמת ישי 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

4961הדר בראשות יצחק ניר חבקיןהד

6661סיעת מחר עם יונתן הירשפלדעם

תות- תושבים ותוצאות בהנהגת פז
אסף אוברלנדר ועמית טננבאום

1,1823

כריש כולנו רמת ישי בראשות ליבי קן
אלקריף

5041

1,1183רמה עפר בן אליעזרר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548   1
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רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות   )2(
בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

הדקן

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 4,052.  )3(
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 3,966.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 86.  )5(
שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1. חבקין יצחק נירהד

1. הירשפלד יהונתן נמרודעם

1. אוברלנדר אסף דודפז
2. טננבאום עמית

3. לוי רותם

1. אלקריף ליביקן

1. בן אליעזר עופרר
2. לוי סבינה

3. ביטון שלמה שמעון

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה1(

כהן אטיה רויטל

מנהלת הבחירות לרמת ישי

 

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

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 שלומי 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:

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'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

2286.23בובליל יששכר

1,32636.22דר דוד

46312.65ווקנין שיפרה

1,64444.91נעמן גבריאל-גבי

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 3,826.  )2(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 3,661.  )3(

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

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

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה3(

בוגנים שמעון

מנהל הבחירות לשלומי

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית שלומי

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 שלומי 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

9853טב בראשות דודו דרטב

1710שלומי של כולנוך

3761שלומי עולהנץ

דחף-ליכוד-שלומי ביתנו בראשות ף
גבי נעמן

1,2423

1840ביתנוקן

ההתאחדות הספרדית העולמית שס
שומרי תורה

7292

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548   1
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רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור   )2(

ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:

טור ב'טור א'

נץטב

ףשס

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 3,826.  )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 3,687.  )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 139.  )5(

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

טור א'

אותיות הרשימה

טור ב'

1. דר דודטב
2. פרץ מיטל

3. אדרעי איתן יצחק

1. ווקנין שיפרהנץ

1. נעמן גבריאל-גביף
2. סלובודוב מיכאל

3. קורקוס-דהן אביטל

1. סידה עופרי נפתלישס
2. סאלם שלמה

ו' בכסלו התשע"ט ) 14 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה1(

בוגנים שמעון

מנהל הבחירות לשלומי
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