
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 :״ח באלול וזשל״ב 1854 7. בספטמבר 1972

 עמוי

ות הראשית , . 2443 - רות המועצת הרבנ ת הבחי ו ׳ לפי תקנ י חבר ועדת הערר ו נ  מי

ת האמורות . . . . . 2443 . ו נ  הודעה בדבר רשימת רבני עיר׳ לפי התק

 תקמת הגחירות למועצת הדגמת הראשית, תשל״ב-1972
י ו נ י  מ

ה את עורך ד>דין ה מ ««נ י  בתוקף סמפותי לפי תקנה 5(ד) לתקנות הגמירות למועצת היבנות הראשית, תשל*פ-972נ 1, אנ
ב, עמי 2262 — בטל.  נפתלי ליפשיץ להיות חבר ועדת הערר. המינוי שנתפרספ בילקוט הפדסומיפ 1844, תשלי

4 בספטמבר 1972) גולדה מאיר  ב-ה באלול תשל״ב(
 (זזמ 77731) ראש הממשלה ושר ה«שפטיט

 1 ק״ת תשל״ב, עמי 1043 ועמי 1594 .

 תקגות הבחירות למועצת הדגמת הראשית, תשל״ג-1972
י עיר מ  הודעה גום©פ בדבר רשימת ר

 בעקבות פפק-דין בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, בתיק בג׳״צ 291/72, ובהתאם לתקנה 5(א) לתקנות הבחי
 רות למועצת הרבבות הראשית, תשל״ב-1972 (להלן - התקנות), מפרסמת בזה ועדת הבחירות פעם נוספת את רשימת רגני

 העיר כדלקמן:

 א. 16 רבני העיר שהם חברי האסיפה הבוחרת על פי פסקה (1) לתקנה 3 לתקנות:

 1. הרב שלמה גורן תל־אביב־יפו 9. הרב אברהס ורנר נתניה
 2. הרב עובדיה יוסף תל־אביב־יפו 10. הרב משה לוין נתניה

 3. הרב יוסף משאש חיפה 11. הרב משה יהושע גבעתיים
 4. הרב עזרא עדם בת־יט 12. הרב היים דוד הלוי ראשוךלציון
 3. הרב פסח קוקיס בת־יפ 13. הרב יהודה דוד וולפא ראשון־לציון

. הרב מישאל !יה! באר״שבע 14. הרב משה דוד וולנר אשקלון 6 
 7. הרב אלימו בץ באר-שבע 15. הרב יוסף שרביט אשקלון
גי-ברק 16. הרב יצחק יחיאל יעקובוביץ הרצליה  8. הרב יעקב לנדא נ
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 ב. רבני העיר של הערים ושל המועצות המקומיות הבוחריפ על־פי פסקה (2) לתקנה 3 לתקנות:

: ם י ר  ע
 1. אילה הרב משה הדאיה 11. נהריה הרב אהרן קלר

 2. אשדוד הרב ישראל אליזרע 12. עכו הרב י. א. זלמנוביץ
 3. אשדוד חרב סיני אדלר 13. צפת הרב שמהה הכהן קפלן

ן י י  4. דימונה הרב אברהפ אלמליח 14. צפת הרג דוד ו
 5. הרצליה הרב יצתק הלוי 15. קרית־אתא הרב משה מימון

. קרי^-אתא הרב מ. שולןינגר 1  6. טבריה הרב מאיר ועקנין 8
. רחובות הרב יחזקאל כהן 1  7. טבריה הרב שממד, הבחן קוק 7

. מ. שיר 18. רמלה הרב ישראל גלזר  8. ב&ד־סבא הרב י
 9. לוד הרב א. א. קוטנר 19. רמלה הרב אברהם אבוהצירה

 10. לוד הרב חיי0 חדד

: ת ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו  מ
. דוזנעוייג 36. מצפה דמון הרב שלומ דיין מ .  1. אבן יהודה הרב י

 2. אלפקיפ הרב יעקב כהן 37, מטולה הרב ברוך פכטר
 3. אור יהודה הרב יחזקאל עבודי 38. נחלת יהודה הרב א. מ, יעקובוביץ

 4. אור יהודה הרב כמוס עגיב 39. נם ציונה הרב ישראל בארי
 5. אור עקיבא הרב מנשה מלול 40. נצרת עלית הרב אליהו אבוהצירה

 6. אזור הרב עמרם יונגרייז 41. נצרת עלית הרב פינחס מילר
 7. באר יעקב הרב משה מ. יעקובזון 42. נשר הרב מרדכי ברמוחא

 8. באר יעקב הרב יאיר חפוטה 43. נשר הרב טוביה בחריר
 9. בית דגן הרב שאול אחרק 44. נתיבות הרב רפאל צבאן

 10. בית שאן הרב אלעזר בן לולו 45. עיר יזרעאל—עפולה הרב אשר קרשטיין
 11. בית שמש הרב יוסף בוםקילה 46. עיר יזרעאל—עפולה הרב יהודה שטרית

 12. בנימינה הרב יוסף יהושע טויב 47. ערד הרב יוסף אלבו
 13. גבעת שמואל הרב יעקב יוסף זינגר 48. עתלית הרב משה אלמליה

. לוין ר הרב ה. י ו ב ר ב - ה נ . דרומי 49. פרדס ה א .  14. גדרה הרב י
ו צדקה ר הרב דו ו כ ר כ - ה נ  15. גן יבנה הרב יוסף צבי וינר 50, פרדס ח

ר הרב משה זדצקי ו כ ר כ - ה נ ה ס ד ר  16 • גן יבנה הרב משומר צוברי 51. פ
 17. הוד השרון הרב אריאל פרץ 52. קרית אונו הרב ש. י. פרגקל-תאומים

 18. הוד השרון הרב רפאל ביטון 53. קדית ביאליק הרב חנניה יו״ט הכהן
 19. הוד השרון הרב אליהו ודבקין 54. קרית גת הרב מרובי אלמליזז

 20. זברון יעקב חרב יקותיאל עזריאלי 55. קרית גת הרב שלום דרמר
 21. הצור הרב עזיזי דיעי 56. קרית טבעון הרב יהודה זילברשטיין

 22. טירת כרמל הרב יוסף שיינין 57. קרית ים הרב משה שטיינברג
 23. טירת כרמל הרב יוסף משד, מרדכי 58. קרית מוצקין הרב מרדכי פוגלמן

, מ. גרשטנקורן  24. יבנה הרב יוסף אבוחצירה 59. קרית מלאכי הרב י
. עזראן  25. יהוד הרב אלעזר מלוי 60. קלית מלאכי הרב י

 26. יהוד הרב ניסן טורציין 61. קריה עקרון הרב עינדיר, יעבץ
 27. יקנעם־עילית הרב י. מ. הרל׳יפ 62. קרית שמונה הרב יצחק אוחנה

 28. ירוחם הרב דוד מלול 63, קרית שמונה הרב צפניה דרורי
 29. בפר יונה הרב יצחק גרוסמן 64. ראש העין הרב דוד חגיבי

 30. כרמיאל הרב צבי אידלברג 65. רכסים הרב אליהו מישקובסקי
 31. מבשרת ציון הרב מרדלי חזיזה 66. רמת השרון הרב יעקב אדלסטיין

 32. מגדל העמק הרב מאיר יונה 67. רעננה הרב שלמה מלץ
 33. מגדל העמק הרב י, ד. נרוטמן 68. רעננה הרב יצחק פרץ

 34. מזכרת בתיה הרב אפריט זלמנוביץ 69. שלומי הרב מסעוד ריוח
 35. מעלות-תרשיהא הרב יוסף גבאי 70. תל־מונד הרב מרדכי זמל

 כל הרואה עצמו נפגע מאי הכללת שמו באתת הרשימות האמורות, רשאי להגיש ערר על כך לפני ועדת ערר על פי תקנה 5(1}
 לתקנות. הערר יוגש בכתב ויימסר ליושב־ראש ועדת הערר תוך 10 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בלשכת המנהל הכללי,

 משרד הדתות, רהוב יפו 30, ירושלים.

 ה-ו באלול תשל״ב (2 בספטמבר 1972) מרדכי סורקים
 (תמ 77731) יושב ראש ועדה הבחירות לרבנות הראשית

 1 ק״ת תשל״ב, עמי 1043; תשל״ב, עמ׳ 1594.

 2444 י^קוט הפרסומיים 1854, ב״זו נאלול תשל״ב, 7.9,1972

רות הודפט ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים  המחיר 6 אגו


