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 מועצהראשות הבדבר תוצאות הבחירות ל הודעה          
 

 )להלן הצו(,  1592 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  812בהתאם לסעיף 
 81.11.12שהתקיימו ביום משגב נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית 

 
 : מועצהראשות תוצאות הבחירות ל

 

 ובייש
בעלי זכות 

 דני עברי ענבר בזק קולות כשרים  בחירה

 148 43 191 311 אבטליון

 39 20 59 75 אשבל

 249 116 365 531 אשחר

 300 274 574 899 גילון

 178 19 197 317 דמיידה

 179 68 247 342 הררית

 178 248 426 539 חוסנייה

 147 79 226 411 חלוץ

 114 30 144 220 חרשים

 339 253 592 933 אל-טל

 396 334 730 1,026 יובלים

 471 8 479 609 יודפת

 270 118 388 569 יעד

 54 13 67 122 כישור

 445 391 836 1,006 כמאנה

 227 94 321 539 כמון

 225 78 303 437 לבון

 218 81 299 496 לוטם

 130 113 243 334 מורן

 731 8 739 999 מורשת

78 64 242 354 מכמנים 

 267 148 415 662 מנוף

 285 181 466 725 מצפה אבי"ב

 973 967 1940 2,223 סלמה

 495 115 610 900 שגב עצמון 

 291 99 390 505 ערב אל נעים

 47 22 69 84 פלך

 168 19 187 270 צביה

 282 190 472 727 צורית

 329 101 430 637 קורנית

 116 116 232 262 עין-ראס אל

76 רקפת 400 140 540 

 205 59 264 400 שורשים

 309 96 405 620 שכניה

 114 42 156 301 תובל

  20,185 14,244 4,747 9,497 
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 581,02: מספר הבוחרים הכולל במועצה האזורית 
  
 31211,: המספר הכולל של המעטפות שהוצאו מהקלפיות )מס' הבוחרים שהצביעו( 
  
 131533: ולות הכשרים המספר הכולל של הק 
  
 502: המספר הכולל של הקולות הפסולים  

 
 :הבחירות באחוזים תןצאות

 
 דני עברי ענבר בזק 

33.3% 66.7%  
  

 
 לאור תוצאות הבחירות לראשות המועצה כמפורט לעיל, 

 
 :כי המועמד שנבחר לראש המועצה הואהנני מודיע 

 
 יודפת  -דניאל מיכה )דני( עברי  

 
 אחוז הקולות הכשרים  םמספר הקולות הכשרי  

 )מתוך כלל הקולות הכשרים(
    
    
    

 ישי רובין

 
 מנהל הבחירות
 למוא"ז משגב


