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 משגב הבחירות למועצה האזורית הלמנ

 הודעה
 לוועדים מקומייםבדבר תוצאות הבחירות 

 
 
 

)להלן הצו(, נמסרת בזה הודעה  1998 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  818בהתאם לסעיף 
צה האזורית לוועדים מקומיים ביישובים שבתחום המוע 81.11.18בדבר תוצאות הבחירות שהתקיימו ביום 

 משגב.
 

 
 ללא הצבעה בקלפי ועד מקומירזה על בחירת חברי הכ 
  

לצו הכריז  171בקלפי ובהתאם להוראות סעיף  לוועד המקומיהמפורטים להלן לא נערכו בחירות  ביישובים
ועד מקומי בכל אחד מנהל הבחירות ביום הבחירות על האישים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו לחברי 

 : ישוביםמה
 
 

 
 שם האזור

 
 הסיבה להכרזה

שמות המועמדים שאושרו 
 ומענם

 
 מועד ההכרזה

שמות המועמדים 
 שהוכרזו כנבחרים ומענם

שווה מספר המועמדים  בטליוןא .1
למספר חברי הוועד 

 העומד לבחירה

 יריב המאירי
 נגה מנו

 אורנה הילמן
 פינטו דנה

 מיכאל עצמון

 יריב המאירי 81.11.18
 נגה מנו

 ה הילמןאורנ
 פינטו דנה

 מיכאל עצמון
שווה מספר המועמדים  אשחר .8

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 אברהם גואטה
 שמואל כהן

 צבי זינגר
 אלון אריה

 

 אברהם גואטה 81.11.18
 שמואל כהן

 צבי זינגר
 אלון אריה

 
שווה מספר המועמדים  גילון .8

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 שלמה מנדלבוים
 לגלייגאל א

 ערן גרינוולד
 ליאור דודאי

 מרב טלבי

 שלמה מנדלבוים 81.11.18
 יגאל אלגלי

 ערן גרינוולד
 ליאור דודאי

 מרב טלבי
שווה מספר המועמדים  דמיידה .4

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 אשרף חוג'יראת
 חסן חוג'יראת

 מוסא חוג'יראת
 קאסם חוג'יראת
 אמיר חוג'יראת

 אשרף חוג'יראת 81.11.18
 חסן חוג'יראת

 מוסא חוג'יראת
 קאסם חוג'יראת
 אמיר חוג'יראת

שווה מספר המועמדים  חלוץ .9
למספר חברי הוועד 

 העומד לבחירה

 דלית אוחיון ויזל
 נתנאל מיכאליאן

 עמוס נודלר
 דוד מרקלביץ

 אברהם טרבולוס

 דלית אוחיון ויזל 81.11.18
 נתנאל מיכאליאן

 עמוס נודלר
 דוד מרקלביץ

 אברהם טרבולוס
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 שם האזור

 
 הסיבה להכרזה

שמות המועמדים שאושרו 
 ומענם

 
 מועד ההכרזה

שמות המועמדים 
 שהוכרזו כנבחרים ומענם

שווה מספר המועמדים  חרשים .6
למספר חברי הוועד 

 העומד לבחירה

 זיוה ורנר
 עמית שלייר

 ארז קילמניק
 הדס טל אברהמי

 אריאל אלזם

 זיוה ורנר 81.11.18
 עמית שלייר

 ניקארז קילמ
 הדס טל אברהמי

 אריאל אלזם
שווה מספר המועמדים  טל אל .7

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 אורי דביר
 אבידן ביננפלד

 שלומי כהן
 אלכסנדר מגנר

 מיכאל קפלן

 אורי דביר 81.11.18
 אבידן ביננפלד

 שלומי כהן
 אלכסנדר מגנר

 מיכאל קפלן
שווה מספר המועמדים  יובלים .8

למספר חברי הוועד 
 ומד לבחירההע

 יאיר אביגדור
 איתמר רגב

 עמוס בן ישי
 בן ציון קריסטל

 רון ניסל מילר

 יאיר אביגדור 81.11.18
 איתמר רגב

 עמוס בן ישי
 בן ציון קריסטל

 רון ניסל מילר
שווה מספר המועמדים  כישור .9

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 ישראל אשל
 יהודוע לוינגר

 יעל שילו
 דליה פלג

 ניר ירון

 ישראל אשל 81.11.18
 יהודוע לוינגר

 יעל שילו
 דליה פלג

 ניר ירון
שווה מספר המועמדים  לוטם .11

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 שגיא סגל
 נורית צ'סניק שקד

 זמירה קליפר
 אילן וולדמן

 זיו )אהרון( אור

 שגיא סגל 81.11.18
 נורית צ'סניק שקד

 זמירה קליפר
 אילן וולדמן

 זיו )אהרון( אור
שווה מספר המועמדים  מורן .11

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 ציון מרדכי
 עפר צבי ליכטמן

 חי דוידוב
 נעמה לוי

 ניצן מרדכי

 ציון מרדכי 81.11.18
 עפר צבי ליכטמן

 חי דוידוב
 נעמה לוי

 ניצן מרדכי
הוגשה רשימה אחת  מורשת .18

בלבד, ומספר המועמדים 
בה עולה על מספר חברי 

 ההועד העומד לבחיר

 שמעון אלמאלם
 מרב טלר

 אורי לב רן
 מוריה אגוזי

 שלום כהן
 גלעד שטרן
 חיה קנאפ
 יוסף שובל

 יהודה דב פלדמן
 זהבה נויברגר

 שמעון אלמאלם 81.11.18
 מרב טלר

 אורי לב רן
 מוריה אגוזי

 שלום כהן
 גלעד שטרן
 חיה קנאפ
 יוסף שובל

 יהודה דב פלדמן

הוגשה רשימה אחת  מכמנים .18
ועמדים בלבד, ומספר המ

בה עולה על מספר חברי 
 הועד העומד לבחירה

 סני טל
 ויקטור חיים אוזן

 ניר אלט
 ניר יצחק טוחן

 עמי רביד
 אברהם לוי

 סני טל 81.11.18
 ויקטור חיים אוזן

 ניר אלט
 ניר יצחק טוחן

 עמי רביד
 

שווה מספר המועמדים  עצמון .14
למספר חברי הוועד 

 העומד לבחירה

 זאב זאקמן
 אילן בורשטיין
 זיו שמעון זאבי

 מאירה שנק
 אחאי תומר

 זאב זאקמן 81.11.18
 אילן בורשטיין
 זיו שמעון זאבי

 מאירה שנק
 אחאי תומר
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 שם האזור

 
 הסיבה להכרזה

שמות המועמדים שאושרו 
 ומענם

 
 מועד ההכרזה

שמות המועמדים 
 שהוכרזו כנבחרים ומענם

שווה מספר המועמדים  ערב אל נעים .19
למספר חברי הוועד 

 ומד לבחירההע

 נימר נעים
 נאיף נעים

 זידאן סואעד
 מוחמד סואעד

 חוסין נעים

 נימר נעים 81.11.18
 נאיף נעים

 זידאן סואעד
 מוחמד סואעד

 חוסין נעים
שווה מספר המועמדים  צביה .16

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 רון קרן
 יעל אבנר בוזו

 איתן הופר
 דורון מאיר פוגל

 רות בן יעקב

 ן קרןרו 81.11.18
 יעל אבנר בוזו

 איתן הופר
 דורון מאיר פוגל

 רות בן יעקב
שווה מספר המועמדים  צורית .17

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 יניב ניסים
 רויטל אברהם

 אבידן אברהם רוב
 אייל גלפנד

 חיים כץ

 יניב ניסים 81.11.18
 רויטל אברהם

 אבידן אברהם רוב
 אייל גלפנד

 חיים כץ
שווה ים מספר המועמד רקפת .18

למספר חברי הוועד 
 העומד לבחירה

 גיא שורץ
 ליאון זילברברג
 הדס ייגר זלינגר

 סיגלית מירון פיסטינר
 יעקב גולדנברג

 גיא שורץ 81.11.18
 ליאון זילברברג
 הדס ייגר זלינגר

 סיגלית מירון פיסטינר
 יעקב גולדנברג

שווה מספר המועמדים  תובל .19
למספר חברי הוועד 

 העומד לבחירה

 פישר יוסף
 אליזבת איזקס
 יניב אוקסנפלד

 צבי לקח
 יאיר אונא

 יוסף פישר 81.11.18
 אליזבת איזקס
 יניב אוקסנפלד

 צבי לקח
  יאיר אונא

 
 לוועד מקומיבחירות בקלפי 

 
(.להלן פירוט 8)ב()174ביישובים המפורטים להלן נערכו בחירות בקלפי לוועד מקומי בהתאם להוראות סעיף 

 אלה: התוצאות של בחירות
 

 אושרו רשימות המועמדים כלהלן: הרריתביישוב  .1

 

 יהוסימנה הוא ביחד בהר רשימה שהכינוי שלה הוא 

 יחד , הררית ברמלר ענבר 040866576 1

 יחד , הררית סמסון יובל מתיתיהו 022840474 2

 יחד , הררית אדמוני יפתח 017909078 3

 יחד , הררית גנאל יעל 037598521 4

 יחד , הררית קולר שרון 032860165 5

 
  הרוסימנה הוא  ועד הרריתרשימה שהכינוי שלה הוא 

 יחד -הררית  1951 מאייט אפרת 050552025 1 

 יחד -הררית  1977 זוהר אור 033693383 2

 יחד -הררית  1962 קסטל עופר 057869034 3

 יחד -הררית  1982 גרוס ערן 061291217 4

 יחד -הררית  1953 פארן נחום 051641199 5
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מספר הבוחרים 
 הרשום בפנקס

 9המודד ל  סה"כ קולות כשרים
 חברי ועד 

סה"כ קולות 
 כשרים

 יהלרשימה 

סה"כ קולות 
 כשרים

 הר לרשימה
848 819 64 194 169 

 
 שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים: הרריתמספר חברי הועד מטעם היישוב 

 
 לקמןחברי ועד כד 2זכתה ב ביחד בהר רשימת 

 יחד , הררית ברמלר ענבר 040866576 1

 יחד , הררית סמסון יובל מתיתיהו 022840474 2

 
 חברי ועד כדלקמן 3זכתה ב ועד הררית רשימת 

יחד -הררית  מאייט אפרת 050552025 1   

יחד -הררית  זוהר אור 033693383 2  

יחד -הררית  קסטל עופר 057869034 3  
 

 

 רשימות המועמדים כלהלן:אושרו  חוסנייהביישוב  .8
 

 מוסימנה הוא  אלסלאםרשימה שהכינוי שלה הוא 
         

 חוסנייה 1962 סואעד מוחמד 057587313 1

 חוסנייה 1985 סואעד מוחמד 034619247 2

 חוסנייה 1995 סואעד בשאר 313599722 3

 חוסנייה 1996 סואעד ראועה 313311607 4
 
  

 אסוסימנה הוא  חאסלאלרשימה שהכינוי שלה הוא 

 חוסנייה 1952 סואעד אחמד 050476217 1 

 חוסנייה 1989 סואעד סלאח 039197298 2

 חוסנייה 1989 סואעד ראמי 302790902 3

 חוסנייה 1980 סואעד מופיד 040163131 4

 

 נהוסימנה הוא  נהדאאלרשימה שהכינוי שלה הוא 

 חוסנייה 1974 סואעד עלי 025824186 1

 חוסנייה 1978 סואעד מחמוד 034357996 2

 חוסנייה 1981 סואעד עפאף 043105055 3

 חוסנייה 1982 סואעד ראלב 066091075 4

 חוסנייה 1973 סואעד עיד 028258663 5

 חוסנייה 1971 סואעד מחמוד 028204477 6
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 שוסימנה הוא  השלוםרשימה שהכינוי שלה הוא  

 יהחוסני 1944 סואעד טאהא 021007505 1 

 חוסנייה 1973 סואעד חוסיין 026378307 2

 חוסנייה 1973 סואעד מרים 026371344 3

 חוסנייה 1984 סואעד עג'אב 066605494 4

 חוסנייה 1992 סואעד רביע 203708805 5

 חוסנייה 1979 סואעד קאסם 035950468 6

  

 למוסימנה הוא  מלאלרשימה שהכינוי שלה הוא  

ראהיםסואעד אב 058957085 1  חוסנייה 1964 

 חוסנייה 1981 פאעור סואעד ויסאם 040503906 2

 חוסנייה 1988 סואעד חמזה 200498202 3

 חוסנייה 1984 סואעד קאסם 039747621 4

 חוסנייה 1980 סואעד מיסון 040084519 5
 

 חוסימנה הוא  צדקרשימה שהכינוי שלה הוא  
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 עתוסימנה הוא  העתידרשימה שהכינוי שלה הוא  

מדסואעד מוח 023190770 1  חוסנייה 1968 

 חוסנייה 1962 סואעד מחמוד 057587305 2

 חוסנייה 1981 סואעד מוחמד 040761660 3

 חוסנייה 1964 סואעד מוחמד 058957127 4

 חוסנייה 1967 סואעד מוחמד 023102395 5
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 ות נבחרים:שזכתה בו כל רשימה ושמ חוסנייהמספר חברי הועד מטעם היישוב 

 חוסנייה 1983 סואעד סאד 037789484 1

 חוסנייה 1972 סואעד חוסין 028263275 2

 חוסנייה 1985 סואעד אמיר 038133138 3

 חוסנייה 1993 סואעד סמאח 204584916 4

 חוסנייה 1994 סואעד גמר 205758386 5

 חוסנייה 1990 סואעד חמד 302852686 6
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 חבר ועד כדלקמן 1זכתה ב  אלסלאםרשימה שהכינוי שלה הוא  

 חוסנייה 1962 סואעד מוחמד 057587313 1      
 

 חבר ועד כדלקמן 1זכתה ב  השלוםרשימה שהכינוי שלה הוא  

 חוסנייה 1944 סואעד טאהא 021007505 1 

  

 חבר ועד כדלקמן 1זכתה ב  מלאלרשימה שהכינוי שלה הוא  

 חוסנייה 1964 סואעד אבראהים 058957085 1
 

 חבר ועד כדלקמן 1זכתה ב  צדקרשימה שהכינוי שלה הוא  
 
 

   

חבר ועד כדלקמן 1זכתה ב  העתידרשימה שהכינוי שלה הוא       

 חוסנייה 1968 סואעד מוחמד 023190770 1

 

 ועמדים כלהלן:אושרו רשימות המ כמאנהביישוב  .8

 

 אמוסימנה הוא  כמאנהרשימה שהכינוי שלה הוא                   

 

 

 

 

  

  

 לאוסימנה הוא  האלמוחדרשימה שהכינוי שלה הוא  

 

 

 

 

 

  

 כוסימנה הוא  האלאמאנרשימה שהכינוי שלה הוא  

  

 

  

 

 

 

 

 

 חוסנייה 1983 סואעד סאד 037789484 1

 כמאנה 1962 סואעד עבדאללה 057562035 1

 כמאנה 1984 סואעד מאהר 039705611 2

 כמאנה 1985 סואעד מאזן 021545769 3

 כמאנה 1997 סואעד יאסר 316513027 4

 כמאנה 1968 סואעד עלי 023227226 1

 כמאנה 1965 סואעד עלי 059329128 2

 כמאנה 1984 סואעד רדא 039547104 3

 כמאנה 1979 סואעד סלאח 036339992 4

 כמאנה 1976 סואעד אחמד 033051038 5

 כמאנה 1967 ח'לילסואעד  059529255 1

 כמאנה 1978 קאסם ג'קי 032882243 2

 כמאנה 1990 סואעד אסעד 305490880 3

 כמאנה 1972 סואעד קאסם 024749376 4

 כמאנה 1992 סואעד קמר 204192256 5
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 עגוסימנה הוא  אל אמלרשימה שהכינוי שלה הוא 

 כמאנה 1959 סואעד עיד 055844807 1

ואעד עאמרס 029232204 2  כמאנה 1974 

 כמאנה 1962 סואעד וליד 058152232 3

 כמאנה 1974 סואעד ראפע 029233707 4

 מסוסימנה הוא  הנהגה צעירהרשימה שהכינוי שלה הוא          

  

 

 

  

  

 

 מרוסימנה הוא  אלמוסתקבלרשימה שהכינוי שלה הוא 

 כמאנה 1970 סואעד ראיף 023488885 1

 כמאנה 1985 סואעד מוסא 034675819 2

 כמאנה 1995 סואעד באסל 314897315 3
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 שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים:כמאנה טעם היישוב מספר חברי הועד מ

 
 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  כמאנהרשימה שהכינוי שלה הוא                  

 

 

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  האלמוחדרשימה שהכינוי שלה הוא  

 

 

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  האלאמאנמה שהכינוי שלה הוא רשי 

  

 

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  אל אמלרשימה שהכינוי שלה הוא  

 כמאנה 1959 סואעד עיד 055844807 1

  

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  אלמוסתקבלרשימה שהכינוי שלה הוא  

ד ראיףסואע 023488885 1  כמאנה 1970 
 

 כמאנה 1978 סואעד סלאח 034872838 1

 כמאנה 1989 סגלתיג'י מרווה 303088082 2

 כמאנה 1984 סואעד עמאר 065731325 3

 כמאנה 1983 סואעד אחמד 032633901 4

 כמאנה 1964 סואעד קליב 055824049 5

 כמאנה 1962 סואעד עבדאללה 057562035 1

 כמאנה 1968 סואעד עלי 023227226 1

 כמאנה 1967 סואעד ח'ליל 059529255 1
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 אושרו רשימות המועמדים כלהלן: לבוןביישוב  .4
 

 חדוסימנה הוא  חדשה דרךרשימה שהכינוי שלה הוא  

 לבון 1973 שכטר גליה 025762659 1

 לבון 1963 פרקש אילדיקו 302057815 2
 

 לוסימנה הוא  לבון קהילה מאוחדתרשימה שהכינוי שלה הוא                   

   

  

 

 

 

 
מספר הבוחרים הרשום 

 בפנקס
 8המודד ל  סה"כ קולות כשרים

חברי ועד 
 )נציגות( 

סה"כ קולות 
 כשרים
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קולות  סה"כ
 כשרים

 ל לרשימה
487 98 81 88 69 

 
 שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים: לבוןמספר חברי הועד מטעם היישוב 

 
 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  חדשה דרךרשימה שהכינוי שלה הוא  

 לבון 1973 שכטר גליה 025762659 1
 

 חברי ועד כדלקמן: 2כתה ב ז לבון קהילה מאוחדתרשימה שהכינוי שלה הוא                   

 

 

 
 

 

 

 אושרו רשימות המועמדים כלהלן: סלמהביישוב  .9
 

 סשוסימנה הוא  לשינוי סלמהרשימה שהכינוי שלה הוא 

 סלמה 1978 סואעד סוהיל 032875700 1

 סלמה 1963 סואעד סאלם 058553728 2

 סלמה 1970 סואעד מוחמד 024799439 3

 סלמה 1968 סואעד סאמי 023321391 4

 סלמה 1981 סואעד מוסא 040751711 5

 

  

 

 

 לבון 1962 רויטל סיאם גרנות 057950370 1

 לבון 1971 אסנת זאדה סקון 028920759 2

 לבון 1977 מיכל טלית 034114298 3

 לבון 1977 אסתי רוזנפלד שוחט 033292525 4

 לבון 1962 רויטל סיאם גרנות 057950370 1

 לבון 1971 אסנת זאדה סקון 028920759 2
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 עוסימנה הוא  עוצמהרשימה שהכינוי שלה הוא 

 סלמה 1972 סואעד אנואר 028351013 1

 סלמה 1970 סואעד אנואר 028169118 2

 סלמה 1975 סואעד בסאם 026180075 3

 סלמה 1975 סואעד חסן 029754082 4

 סלמה 1979 סואעד בלאל 036427383 5

 סלמה 1981 סואעד סארי 040752198 6

 סלמה 1991 סואעד אחמד 203476999 7

  

 מרוסימנה הוא  לשינוי מריסאתרשימה שהכינוי שלה הוא 

 סלמה 1978 מריסאת בלאל 032982910 1

 סלמה 1977 מריסאת אמל 033982745 2

 סלמה 1991 מריסאת עומר 305070856 3

 סלמה 1985 מריסאת חמזה 034639674 4

 סלמה 1975 מריסאת סלימאן 025992363 5

 סלמה 1979 מוריסאת אימן 036230993 6

 סלמה 1987 אלמריסאת ביל 300748035 7

 סלמה 1961 מריסאת ח'אלד 056937899 8

 סלמה 1973 מריסאת אמין 026244962 9
 

 חגוסימנה הוא  אלנוררשימה שהכינוי שלה הוא                

 סלמה 1963 סואעד מוניר 056883564 1

 סלמה 1968 סואעד יוסף 023246390 2

 סלמה 1991 סואעד מונדר 203475074 3

 סלמה 1990 סואעד אמיר 303151997 4

 סלמה 1968 סואעד חסן 023298979 5

 סלמה 1974 סואעד אחמד 025956939 6

 סלמה 1967 סואעד ראפע 059993394 7

 סלמה 1959 סואעד סאלח 056272693 8

 סלמה 1986 סואעד ניסם 026536128 9
  

 עווסימנה הוא  שכונת עורשימה שהכינוי שלה הוא                

 סלמה 1977 סואעד עאמר 034244491 1

 סלמה 1970 סואעד אחמד 027571538 2

 סלמה 1967 סואעד אסמאעיל 059529156 3

 סלמה 1964 סואעד אחמד 058957119 4

 סלמה 1982 סואעד שאדי 043218700 5

 סלמה 1969 סואעד עזיז 023459415 6

 סלמה 1988 סואעד דחאם 301524427 7

 סלמה 1967 עד סעידסוא 023209828 8
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 סוסימנה הוא  המאוחדתרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1968 סואעד זיאד 023215080 1

 סלמה 1971 סואעד פארס 023243306 2

 סלמה 1987 סואעד עלי 300691292 3

 סלמה 1972 סואעד אסמאעיל 026235143 4

 סלמה 1952 סואעד מוחמד 050913045 5

 סלמה 1995 אדיסואעד הנ 314670068 6

  

 בשוסימנה הוא  התקווהרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1966 בושנאק באסם 059952788 1

 סלמה 1955 בשאנקה סלימאן 053721973 2

 סלמה 1976 סואעד יוסף 033030651 3

 סלמה 1969 בושנאק אוסאמה 023454275 4

 סלמה 1989 ןבושנאק חוסיי 303121024 5

 סלמה 1973 בשאנקה נאזם 026251330 6

 סלמה 1941 שחאדה מוחמד 020978102 7

 סלמה 1947 שחאדה פאוזי 020978136 8
 

 שוסימנה הוא  שינוירשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1982 סואעד אדהם 066043324 1

 סלמה 1981 סואעד בילאל 052675154 2

 סלמה 1975 סואעד איאד 025818998 3

 סלמה 1951 סואעד נאיף 050753458 4

 סלמה 1963 עראבי חוסין 058548629 5

 סלמה 1970 סואעד מעתוק 027573120 6

 סלמה 1977 סואעד חוסין 034239863 7

 סלמה 1984 סואעד ג'יהאד 039521893 8

 סלמה 1967 סואעד חוסין 059529206 9
  

 מלא וסימנה הומלא רשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1980 סואעד באסם 040391351 1

 סלמה 1973 סואעד סאלח 026225425 2

 סלמה 1981 סואעד זייד 040754251 3

 סלמה 1973 מוחמד יאסר 028336238 4

 סלמה 1973 סואעד מוחמד 026457499 5

 סלמה 1968 סואעד מסעוד 023215072 6

 סלמה 1973 סואעד חאלד 026229187 7

 סלמה 1972 סואעד חוסין 026234120 8

 סלמה 1976 סואעד גאזי 021851019 9
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 חץוסימנה הוא  חץ סלמהרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1968 סואעד חאפז 023215049 1

 סלמה 1972 סואעד ברכאת 026248872 2

 סלמה 1980 סואעד פאדל 040049843 3

 סלמה 1987 סואעד סאפי 301337085 4

 

 אלוסימנה הוא אלמוסתקבל שלה הוא  רשימה שהכינוי 

 סלמה 1962 סואעד כמאל 057587339 1

 סלמה 1946 סואעד מוחמד 021006549 2

 סלמה 1962 סואעד אסמאעיל 057587388 3

 סלמה 1979 סואעד ג'עפר 035945260 4

 סלמה 1985 סואעד אדם 034671578 5

 סלמה 1959 רסואעד עומ 055827083 6

 סלמה 1981 סואעד סאלח 043245463 7

 סלמה 1996 סואעד האדי 316108752 8
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 שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים: סלמהחברי הועד מטעם היישוב מספר 
 

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  לשינוי סלמהרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1978 סואעד סוהיל 032875700 1

   

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  עוצמהרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1972 אנואר סואעד 028351013 1

  

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  לשינוי מריסאתרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1978 מריסאת בלאל 032982910 1
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 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  אלנוררשימה שהכינוי שלה הוא     

 סלמה 1963 סואעד מוניר 056883564 1

                       

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  שכונת עורשימה שהכינוי שלה הוא     

 סלמה 1977 סואעד עאמר 034244491 1

  

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  התקווהרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1966 בושנאק באסם 059952788 1

  

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  שינוירשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1982 סואעד אדהם 066043324 1

       

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב מלא רשימה שהכינוי שלה הוא      

 סלמה 1980 סואעד באסם 040391351 1

  

 חבר ועד כדלקמן: 1זכתה ב  חץ סלמהרשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1968 סואעד חאפז 023215049 1

  

 חבר ועד כדלקמן: 1ב זכתה אלמוסתקבל רשימה שהכינוי שלה הוא  

 סלמה 1962 סואעד כמאל 057587339 1
 
 

 אושרו רשימות המועמדים כלהלן: ראס אל עיןביישוב  .6

 

 נסוסימנה הוא  סואעד את נקולארשימה שהכינוי שלה הוא  

 ראס אל עין 1958 סואעד קאסם 054435979 1

 ראס אל עין 1973 ניקולא עטאללה 026318386 2

 ראס אל עין 1942 א כאמלניקול 020974069 3

 ראס אל עין 1983 ניקולא כמאל 032637464 4

 

 ראוסימנה הוא  למען ראס אלעיןרשימה שהכינוי שלה הוא  

 ראס אל עין 1957 סואעד עלי 054791215 1 

 ראס אל עין 1979 סואעד אדהאם 036282119 2

 ראס אל עין 1979 סואעד חוסין 036282275 3

 ראס אל עין 1982 ד סאלחסואע 039083357 4
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 שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים: ראס אל עין מספר חברי הועד מטעם היישוב 

 
 חברי ועד כדלקמן: 3זכתה ב  סואעד את נקולאהוא  רשימה שהכינוי שלה 

 ראס אל עין 1958 סואעד קאסם 054435979 1

 ראס אל עין 1973 ניקולא עטאללה 026318386 2

 ראס אל עין 1942 ניקולא כאמל 020974069 3

 

 חברי ועד כדלקמן: 2זכתה ב  למען ראס אלעיןרשימה שהכינוי שלה הוא  

 ראס אל עין 1957 יסואעד על 054791215 1 

 ראס אל עין 1979 סואעד אדהאם 036282119 2

 
 

 
 

 ישי רובין

 
 מנהל הבחירות
 למוא"ז משגב

 
 


