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 מועצה ולראשות המועצהמליאת הל

 מלילותביישוב 
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)להלן הצו(, נמסרת בזה  1592 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  812בהתאם לסעיף 

  8/01/08/12הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית ולראשות המועצה שהתקיימו ביום 

 

 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 : מלילותבאזור  .א

 דני למלילות בתנופהמרשימת  .1

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 מלילות כלימי דני 058225517

 מלילות לוי יקיר 021527312

 מלילות עמר יניב 043196385

 

 יח ירמימרשימת  .8

 מען שם משפחה שם פרטי מספר זהות

 מלילות חדרי ירמיה 057764318

 מלילות רחמים יניב 028466464

 מלילות חלילי רחמים 050726470
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 פרטי הקלפיות ומספרי הקולות באזור : (8) 
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סה"כ 

ות קול
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 לרשימה

 ב'

  1. 267 889 7 882 21 117 

 847 28 552 7 532 267 סה"כ  

 וקלפיות נגישות כולל קולות החיילים*  

   

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

 

 נציגים  0  - זכתה ב   דני למלילות בתנופה  רשימת א.   

 נציגים כדלקמן :  8  - בזכתה   ירמייח  רשימת  ב.   

 

 מען שם פרטי שם משפחה    

 מלילות ירמיה חדרי    

       

 

 

 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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 הודעה על תוצאות הבחירות

 מלילותלוועד מקומי ביישוב 

 שדות נגב מנהל הבחירות למועצה האזורית

 

)להלן הצו(, נמסרת בזה  1592 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  812בהתאם לסעיף 

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

הוגשה רשימה  מלילות

אחת בלבד 

ומספר 

המועמדים בה 

עולה על מספר 

חברי הועד 

 העומד לבחירה

 , מלילותאל אסתר-לוי בת .א

 , מלילותעמר אילן .ב

 , מלילותכהני כפיר יורם .ג

 ישורון הדסה, מלילות .ד

 אלגרבלי רבקה, מלילות .ה

 טל שירלי, מלילות .ו

 

8/01/012 

 

 , מלילותאל אסתר-לוי בת .א

 , מלילותעמר אילן .ב

 , מלילותכהני כפיר יורם .ג

 ישורון הדסה, מלילות .ד

 אלגרבלי רבקה, מלילות .ה
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