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 1פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות  מס' 
 
 
 
 
 
 

 נוכחים:
 יו"ר ועדת הבחירות.                       אלבדיר אלמוחדה   )ס.ק( -עו"ד עאדל בדיר

 חבר ועדת הבחירות .                   אלאזדהאר  ) טהפ(–מר' חכמת טאהא 
 זהרת אאלבנא ואלעמאר )בר(            חבר ועדת הבחירות.            -מר' פואד עיסא 
 חבר ועדת הבחירות.                       אלכראמה )ץף(-מר' עדנאן פריג' 

 חבר ועדת הבחירות.                   אלאתיחאד)וד(–מר' מוחמד עאמר 
 חבר ועדת הבחירות.                 הרשימה המאוחדת אלעזה )אז( -מר' סלימאן עקילי 

 חבר ועדת הבחירות.                     אלופאק )קף(-כמת עיסא מר' ח
 חבר ועדת הבחירות.                    אלפג'ר )זנ(-מר' חאלד בן ברי 
 חבר ועדת הבחירות.                   טאהא אלמוחדה  –מר' האני טאהא 
 רי )ג(חבר ועדת הבחירות.                    אלמגד אלעאמ-מר' חוסני עאמר 

 חבר ועדת הבחירות.                       אלמוסתקבל עאאלת בדיר )חק(-מר' בשיר בדיר
 חבר ועדת הבחירות.                אלנהדה )נ.ס(-מר' עזאלדין צרצור

 חבר ועדת הבחירות.                    בדיר אלאסל )אצ( -מר' ראסם בדיר
 טאהא אלאמל )נ(              חבר ועדת הבחירות.      -מר' מוחמד טהה

 
 

 באולם הישיבות בבניין העירייה בתאריך 20:00הישיבה נפתחה בשעה 
 
 

 על סדר היום :
 חלוקת הקלפיות בבתי הספר . .1

 
 

 עו"ד עאדל בדיר ראש העירייה יו"ר ועדת הבחירות : 
 . דבריוכולכם ומבקש ממנהל הבחירות לציג את אני מברך את 

 נהל הבחירות:מ –מר' מוחמד גאליה 
ברצוני  להציג מול חברי ועדת הבחירות את נושא הקלפיות . כידוע לכם ביום 
שקבלתי את מינוי מנהל הבחירות בעיר כפר קאסם קבענו פגישת היכרות עם ראש 

לתאם פגישה וסיור לכול בתי קשו יהעיר . בפגישה גורמי המשטרה והמודיעין ב
גורמי עם  תד איפה ממוקמות הקלפיות . אחרי התייעצוהספר בכפר ובמיוח

המשטרה והמודיעין ביחד הוחלט על החלוקה שאני מציג לפניכם שהיא מבוססת על 
 לכול משפחה .   תחלוקה גיאוגראפי
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מנהל הבחירות הציג כול קלפי ואת מקומו ותכולת המצביעים וביקש מחברי הועדה 
קלפיות עם נימוק  23ואחרי שהציג  את .  ומיקומו את החלטתם  לגבי כול קלפי

 . לפי הטבלהוהמלצת המשטרה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : יו"ר הוועדה  –עו"ד עאדל בדיר 
 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 נגד: אף אחד
 נמנע: אף אחד

 בעד: כולם
 שחלוקת הקלפיות  פה אחדבעד הצבעה: 

 
 
 

 חתימות                                                         
 

 מנהל הבחירות                                                  –יו"ר                                              מוחמד גאליה  –עו"ד עאדל בדיר 

מס' 
 קלפי

 מיקום

 בי"ס ממלכתי אל עומריה 1
 חיאת-בי"ס חט"ב אל 2
 חיאת-בי"ס חט"ב אל 3
 חיאת-בי"ס חט"ב אל 4
 בי"ס ממלכתי אלג'זאלי 5
 בי"ס ממלכתי אלג'זאלי 6
 בי"ס ממלכתי אל עומריה 7
 בי"ס אבן חלדון 8
 בי"ס ממלכתי אל עומריה 9

 זהרה-בי"ס אל 10
 בי"ס ממלכתי אלגזאלי 11
 חטיבה עליונה-בי"ס אבן סינא 12
 בי"ס ממלכתי אל עומריה 13
 בי"ס אבן חלדון 14
 זהרה-בי"ס אל 15
 בי"ס אבן חלדון 16
 חטיבה עליונה -בי"ס אבן סינא 17
 חטיבה עליונה -בי"ס אבן סינא  18
 רושד -אבןבי"ס יסודי 19
 זהרה-בי"ס אל 20
 בי"ס אבן חלדון 21
 רושד -בי"ס אבן 22
 רושד-בי"ס אבו  23


