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 תוצאות הבחירות למועצה –חלק א 

 . ( לצו1)ב()171באזורים המפורטים להלן נערכו בחירות למועצה בקלפי בהתאם להוראת סעיף 

 להלן פרוט התוצאות של בחירות אלה :

 

 המועמדים והתוצאות בכל אחד מהאזורים : (1)

 אושרו המועמדים כלהלן : גבעוליםבאזור  .א

 אבי קליףמרשימת  .1

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 גבעולים כליף אבי 037528072

 גבעולים משה רועי 037173812

 גבעולים בבלי אושרית 025035882

 

 גבעולים של כולםמרשימת  .8

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 גבעולים מועלם מנחם 051797082

 גבעולים דוד שמואל 056013618

 גבעולים משה נועם 301508552
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 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור : (8) 
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  1. 855 872 8 879 189 11/ 

 541 532 922 3 928 922 סה"כ  

 וקלפיות נגישות כולל קולות החיילים*  

   

 מספר הנציגים במועצה מטעם האזור שזכתה בו כל רשימה ושמות הנציגים : (8) 

 

 נציגים  1  - זכתה ב  אבי קליףרשימת  א.   

 נציגים כדלקמן :  5  - זכתה ב גבעולים של כולםרשימת  ב.   

 

 מען שם פרטי שם משפחה    

    
 גבעולים מנחם מועלם

       

 

 

 הכרזה על ראש מועצה –חלק ה 

ום הבחירות, בהתאם הואיל ואושרה הצעת מועמד אחת בלבד לראשות המועצה, הכריז מנהל הבחירות, בי

 בהצעה הנ"ל הוא שנבחר לראש המועצה שהוצע תמיר עידאןכי המועמד , לצו 162לסעיף 
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מקומיים בישובים שבתחום המועצה האזורית  םלוועדי 8/01/012הודעה בדבר תוצאות הבחירות שהתקיימו ביום 

 : שדות נגב

 

 הכרזה על בחירת חברי ועד מקומי ללא הצבעה בקלפי
הכריז , לצו 171בישובים המפורטים להלן לא נערכו בחירות לועד המקומי בקלפי ובהתאם להוראות סעיף 

מנהל הבחירות ביום הבחירות על האישים מפורטים להלן כעל האישים שנבחרו חברי ועד מקומי בכל אחד 

 מהישובים :

 

שם 

 הישוב

הסיבה 

 להכרזה

שמות המועמדים שאושרו 

 ומענם

מועד 

 ההכרזה

שמות המועמדים שהוכרזו 

 כנבחרים ומענם

מספר  גבעולים

המועמדים שווה 

למספר חברי 

הועד העומד 

 לבחירה

 יאיר הדר, גבעולים .א

 קלימי אייל, גבעולים .ב

 חנוכה אברהם, גבעולים .ג

 חזן אביטל, גבעולים .ד

 דוד רותם, גבעולים .ה

 דידי ניר, גבעולים .ו

 ברוכי אורן, גבעולים .ז
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 יאיר הדר, גבעולים .א

 קלימי אייל, גבעולים .ב

 חנוכה אברהם, גבעולים .ג

 חזן אביטל, גבעולים .ד

 דוד רותם, גבעולים .ה

 דידי ניר, גבעולים .ו

 ברוכי אורן, גבעולים .ז
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