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 ילקוט הפרסומים
 עמוד עמוד
 הודעה על הרכב ועדות הבחירות האזוריות לפי הודעה על העלאת מחיר לענין הכרה בתואר זר $261
ג הודעה בדבר שינוי התשלום בעד ביקור סרק 5261 2 4  חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה • • י °
 הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת החמש פירוק חברות על ידי בית המשפט 3261

 עשרה 3261
 הודעות מאת הציב1ר 5262



 ממלאי-מקומם

 יוסף ימיני
 שלום מוחא

 שקולנסקי גריגורי
 אברמוב שלמה

 ליעד טל

 חברי הוועדה

 5. המפדיל

 עמאד חפדי סבאח

 בקר דליה

 א. דוד ברגמן

 ב. יהודה לוינגר

 ישראל בעליה

 א. קורמן מדי

 ב. בשינסקי דורה

 ישראל במרכז

 א. אברהם גל

 הדרך השלישית

 א. ד״ר אבסנדיל מוד

 מז״ע-רע״מ

 א. ח׳אליד דימני

 חדיש
 א. יואל טנדלר

 א. גו-לדקגופף יצחק המר משה

 נמליה בורקובטקי

 שי שני

 א. דני גוטליב

 א. שמואל קיטר

 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.

 15 חרות

 א. שמואל שם טוב אפרים אבן

 16. צומת

 א. הנן אהרן

 ילקוט הפרם1מים 4753, כ״ז באייר התשג״ט, 13.5.1999

 הודעה על הרכב ועדות הבחירות האזוריות
 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],

 התשכ־ט-1969

 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף ג«ג) לחוק הבחירות
 לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ־ט-1969י,
 ותקנה 4(ב) לתקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה,
 התשל״ג-21973, על הרכבה של ועדת הבחירות האזוריות

 לכנסת החמש-עשרה ולראש הממשלה:

 האזור: ירושלים

 כתובת הוועדה האזורית - בנין ההסתדרות, בית הדפוס 9,
 גבעת שאול, ירושלים

 יושב ראש הוועדה - הש1ט0ת (בדימוס) דליה קובל

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 1. העבודה

 א. אליעזר דלמן פרופ׳ יונה סלע
 ב. מאיר אבירם יובל ששון

 9. ג. עו׳׳ד פיליפ קוסקס ארמוזה יצחק 9.
 ד. משה טסטה צבי רוזן

 ה. עו״ד ישראל גלעדי עו״ד ניר יוסי
 ו. ברוך בן דב בהגית ברהום

 ז. עו׳׳ד שוקי קרמר אסתר ביתן 0ו.
 ת. אברהם קרייזלר אייל לוי

 הליכוד

 וו.
 א. ע1*ד יהלי כהנוב מלצר אפרים

 ב. כהן משה אסתרינה טרצמן
 ג. כהן אילן ליטמן יוליאן

 ד. רומן אילן 2ו.
 ה. דה־מרקדו רחל

 ש״ס
 3ו.

 א. שמעון מועלם לארי יאיר
 ב. יובל כהן משה יבין

 ג. משה נומני משה חטיד
.14 

 מרצ

 א. בן שטרית דני אללו פפה 15 אללו פפה 15
 ב. גייר אברהם הופמן מיכאל

 י ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 103; התשנ״ו, עמי 113.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1978; התשנ״ו, עמי 748.

3240 



 םמלאי-מסוםמ

 דהן יוסף
 בן-חמו דניאל
 מהדיזדה יהוד

 מוציניק יוסי
 ביסמוסקי הדר

 ניסים סוויד
 גד אילן

 אוברוצלף יפים
 דיץ אדה

 משה אבוטבול
 שאט גולן

 מנשה בנימין

 חברי הוועדה

 3. ערם

 א.
 ב.
 ג.

 אזולאי שמעון
 סער רחל

 אלי בן־לולו
 משה מייבסקי

 מרצ

 א.

 ב.

 המפדיל

 א.
 ב.

 ישראל בעליה

 וולביץ איליה
 דיץ גריגורי

 א.
 ב.

 ישראל במרכז

 א. צבי חגי־חגבי עזיזה המר

 הדרו השלישית

 א. יוסף אברהם

 מז״ע-רע״מ

 סיעת מד׳ע-רירמ טרם מינתה את נציגיה.

 חד״ש

 א. יחיאל עמית

 יהדוח התורה - אגודח ישראל

 א. ברגר אברהם מרדכי חסיד ישראלי

 מולדה

 0ו.

 וו.

 2ו.

 א. חגי בן ארצי

 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ

 א. שרלי אמזלג

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 17. בל׳׳ד

 א. רימונה חליל מנסור דאהד אחמד זידאני

 8ו. תקומה

 א. איתן בן דוד

 9ו. עלייה - עמנו למעו ישראל המתחדשת

 א. שי צור

 20. דגל התורה

 א. הופמן רפאל סמוטני חיים

 21. שינוי

 א. חנה שטרן דודו זומר

 האזור: יהודה
 כתובת הוועדה האזורית - בניין ההסתדרות, בית הדפוס 9,

 גבעת שאול, ירושלים
 יושב ראש הוועדה - השופט (בדימוס) יעקב בזק

 ממלאי-םגזומם

 משה חח־
 ציפי פרץ

 חיים הדוש
 מאיר מלכה

 איקה קדם

 ער׳ד ארן יורם
 יגאל אבדר
 משה דדון

 אמנון שופמן
 עו״ד שלום פדידה

 ר.א. כוחן
 חזי יששכר
 יאיר סבת

 חברי הוועדה

 ן. העבודה

 א.

 ב.
 ג.
 ד.
 ה.
 ו.
 ז.
 ח.

 הליכוד

 א. אבו חצירה עמרם גלבוע דני
 ב. שוקדי רחמים חדדשרל
 ג. אדרי סימון יוסי משה

 ד. מרבלוםי־דוד אזולאי סימון
 ה. זאדה מנשה עבד אל-רחמן
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 ממלאי-םקוםם

 ציון אשל
 מאירוגיץ נורית

 אלמליח מאיר

 דני סיידא
 שוקי פחימה
 שמעון יפרח

 אלי ספרן
 אוגרסן צבי

 בנימין צרור
 יורם כמיסה

 בורים מקובצקי
 שטיימן אלכס

 יריב איטח

 המאירי עודד
 יואל אברהם

 מיכאל פרידמן
 הרוש אלבדטו

 גולדשטיין להם

 תבר2_יווועדה

 2. הליכוד

 א.
 ב.
 ג.
 ד.
 ה.

 ממלאי-מקומם

 מרדכי חדד
 יצחק מלכה

 בן ציור חייר

 דמרי יוסף
 יאן הובר

 ש״ס

 א.
 ב.
 ג.

 מרצ

 א.
 ב.

 5. המפז״ל

 א. יונה עמר
 ב. ניסים מלכה

 ישראל בעליה

 א. לגטוב לב
 ב. אססון נחום

 ישראל במרמ

 א. נתן עקיבא

 הדחי השלישית

 א. מוריס אדרי

 9. מד״ע-רע״מ

 א. מותמד אברהים

 0ו. חדיש

 א. ת ופי ק ג׳אבר מארון אליאס

 וו. יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. רושצקי ישראל אמיר מאד

 ילקוט הפרסומים 4753, כ״ז באייר התשנ״ט, 3.5.1999 ו

 חברי הוועדה

 4ו. גשר
 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.

 15 חרות

 א. שמואל יונה את ק דוד

 6ו. צומח

 א. מיכאל יאול

 17. בל׳׳ד

 שריף עלי עבד־
 אלרתמן

 א. סלימאן מחמוד־
 עוודאללה

 18. חסומה

 א. רמי גזית מרגלית רואי

 19. עלי״ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. אדוארד בלאו

 20. דגל התורה

 א. הרשוביץ חנוך גרינבוים אליעזר

 ־2. שינוי

 א. פאולה אדלשמיין דאה זומר

 האזור: עפת

 כתובת הוועדה האזורית - בנין מד״א, עטת

 יושב ראש הוועדה - השופט עדיאל אלופי

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 העבודה

 א. מימון אבוקרט גבי דהאן
 ב. רונים אליעזר איוב מטאנס

 ג. מאיר יעיש בני בן מובחר
 ד. עלם חנא שלמה םבג

 ה. עלי אסד אברהם טיבי
 ו. רובין שלום דוד כהן

 ז. גליה זיו שמעון נוי
 ת. בן-אבו שמעון ויקטור בימי
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 חברי הוועדה ממלאי-מסוממ האזור: כנרת
 כתובת הוועדה האזורית - בית ההסתדרות, רח׳ גולני,

 12. מולדת טבריה
 יושב ראש הוועדה - השופט רוו שפירא

 א. חיים אסולין־ א. חיים אסולין־
 חברי הוועדה ממלאי־מקומם

 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ 1. העבודה

 א. אפרים ברדה א. גדעון גזית ניב ליש
 ב. ג׳מאל אבראהים עייד גריס

 ג. סובחי מוסא עופר אביטל
 14. גשר ד. יגאל קיפניס יעקב שלט
 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה. ה. אברהם שבי שלמה כהן

 ו. יואב מי זאב שור
 15 חרות עמוס אלעזרי 15 חרות ז. עמוס אלעזרי

 ח.

 הליכוד
 א. גדעון כהן אלון רייסר

 2. הליכוד

 6ו. צומת א. פי ני אן ציון מטרני היי ס
 ב. יעיש אשר בלעום יוסף זייד

 א. דן מיבר ג. און יגאל טרבולסי נסים
 ד. נודלר ברכה זנדברג אבי
 ה. שמואל וייסלר וייצמן ברוך

 17. בל״ד
 3. ערס

 א. עקאב מוסספא חלייחל אילי מ נסור
 א. צביקה כהן זיגדון אליהו
 ב. אבנר בוםקילה שבת מיכאל

 8ו. תקומה ג. בנימין ויזאן טבג ברוך

 א. מנחם אוו־בך דוד ידלין יי
 4. מרצ

 9ו. עלי׳׳ה - עמנו למען ישראל המתחדשת א. סעיד קיזל סדור עפיף
 ב. בן דב ראובן ביטח יוסי

 א. שרון חן
 5. המפד״ל

 שאול דמרי
 20. דגל התורה

 א. שאול דמרי מאיר לוגסי
 א. גוסרמן נחום הורביץ יעקב ב. יחיאל מקייס ציון יוזן

 6. ישראל בעליה
 ו2. שינד

 א. לנה צ׳רניה יורי שפירא
 א. יורם בדיחי ב. דיניץ דמיטרי לב לינץ
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 תבדי הוועדה ממלאי-םקומם

 19. עלי״ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. מרק בודלה

 20. דגל התורה

 א. אוחנה דויד הימלפרג

 21. שינוי

 א. עודד ברונשטיין

 האזור: יזרעאל
 כתובת הוועדה האזורית - בית המשפט המחוזי, רח׳

 הרימון 6, נצרת עילית
 יושב ראש הוועדה - השופטת דינה מויאל

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 1. העבודה

 א. מנחם חייט יהודה פאר
 ב. יעקב טולידנו יוסף ארצי

 ג. דוד אטיאט יוסף פורטל
 ד. עמאדוולדין זועבי אשר גבאי

 ה. עת עדווי תסיין ז ועבי
 ו. יעקב כהן עבדלרחמן זועבי

-רחל ראטה יצחק אביעד  ז.
 ח. יאיר ארד רבקה יקיר

 הליכוד

 א. אקוקה נטי ם שמיר עזרא
 ב. ויצמן יצחק איזן אברהם
 ג. עמור סוזן מועלם נועם
 ד. אלימלך יצחק מרגיה סוהיל

 ה. אבוטבול אלי כהן יוסי

 שייט

 א. שמעון נגר משה אמרגו
 ב. ישראל דרעי ליאור גבאי
 ג. אריה בנינו ראובן דרעי

 מרצ

 א. ולדי מורג עבד אל-כרים
 ב. מנחם זהבי רוזן אפרים

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 7. ישראל במרכז

 א. שושנה כהן שפירא ענח כהן

 8. הדרך השלישית

 א. פרג׳ שמש

 9. מז*'ע-רע"מ

 א. ראפע שחברי חוטי! טואפרה

 0ו. חז״ש

ה סעד זהר אל דין ט , ב ק ש ר א  א ט

 ה. יהדות התורה - אגודת ישראל

ג עןיאל - שולמן חיים ע . ו  א

 2ו. מולדת

 א. יצתק לה שמואל חרמש

 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ

 א. אבי גבאי

 14. גשר

 סיעת גשר סרמ מינתה את נציגיה.

 5ו תרות

 א. גיל איתן-רוזן מרדכי כהן

 6ו.. צומת

 א. גינו יוסי

 17. בליד

 א. חוסני חסן אמארה סמיר כרים בראנםה

 18. חקומה

 א. מנשה כהן זכריה אורי
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 ממלאי-מקומם

 איאד מחמד
 סלימאן

 מוחמד עארף עבאס

 תברי הוועדה

 17. בל״ד

 א.

 18. תקומה

 א. דוד כנעני צור גד

 19. עלי״ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. עו״ד זאב אסון

 20. דגל התורה

 א. אברג׳ל חיים תביב גיל

 21. שינוי

 א. מוניד תמדאן

 האזור: עבו
 כתובת הוועדה האזורית - בנין ההסתדרות, רה׳ העעמאות

 13, עבו

 יושב ראש הוועדה - השופט פארס פאלה

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 ו. העבודה

 א. נג׳יב סעד נוראלדין שנאן
 ב. אפרים שכטר סעיד עמאריה

 ג. םעיד טלח וסאם סייד אחמד
 ד. שלמה קראוס יהודה יי(1וי

 ה. אורי 5ורח אהרון שפריר
 ו. חוסי ן אסדי יהודה סגל

 ז. אא אליהו נחום בן-יעקב
 ת. פנחס קציר נחמן טלמור

 הליכוד

 א. דודבר-לב . ישראל אוקראס
 ב. אריק ברמי רפי דקר

 ג. שמעון גבאי פלדמן אבי
 ד. מואיס שם טוב חיר נבואני
 ה. סמיר ווהב לטרי יהודה

.2 

 ממלאי-מסומם

 מיכאל בוסקילה
 ברוך חאן

 ברקן מיכאל
 בריטבסקי לב

 חברי הוועדה

 5. המפד׳׳ל

 א. דב טל
 ב. יוסף מרגי

 ישראל בעליה

 קיפניס מדי
 מינצ׳יס ולדימיר

 א.

 ב.

 זיו עירוני

 ישראל במרכז

 א. עודד דונג

 הדרך השלישית

 א. שלמה מאחי

 מר״ע-רע״מ

 א. טמיר מחמד אבדהים ראפיע שחברי

 חד״ש

 א. שייח סאמאן סלים מוחמד חביב אללה

 יהדות התורה - אגודח ישראל

 א. עמר ציון צדוק משה

 מולדת

 א. מירי פירסטנברג

 עם אמד בראשות עמיר פרץ

 א. פאדל איברהים

 גשר

 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.

 5ו חרות

 א. דן אנ׳ךת

 16. צומח

 מרדכי עמית

 0ו.

 וו.

.12 

 3 ו.

.14 
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 א. צפאי אמנון
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 ממלאי-מקוםם

 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.

 חברי הוועדה

 4ו. גשר

 15 חרות

 א. שמואל דוידוביץ רפי אלגרבלי

 6ו. צומח

 א. סלק חגי

 17. בל״ד

 א. מואפק חנא בטל חנא חליל חמאתי

 18. חסומה

 א. קוונצל גני־וך קנסלר מרק

 9ו. עלי״ה - עמנו למעו ישראל המתחדשת

 א. גרשוני אשד

 20. דגל התורה

 אברהם כהן

 עליזה גלוקשסט

 א. דוד אטיאט

 21. שינוי

 א. מיכאל ריבקין

 האזור: חיטה
 כתובת הוועדה האזורית - רה׳ יבנה 16, חיפה

 יושב ראש הוועדה - השופט מיבה לינדנשטראוס
 ממלאי־מסומם

 אריה יניב
 צילה ריבקין-גדשון

 זאב רייפר
 אלבךט דאודי

 בני רז
 רחל סימון

 ראיד הנאדי
 אליעזר הירשזון

 אורי אגמי
 נחמן ביסנר

 ערד יגאל נויפלד
 אברהם המאירי

 גבעון רפי
 זאב שסרנברג
 אלי נחמיאם

 הרברט(שלמה)יול

 חברי הוועדה

 ו. העבודה

 א.
 ב.
^ 
 ד.
 ה.
 ו.
 ז.
 וד

 ממלאי-מסומם

 שמעון דעיין
 איברהיס סילמן

 עלי אברהים

 שרה לזר
 אמציה רייז

 ציון ג׳רבי
 שלמה פרץ

 דימטרי אפשטיין
 ולדימיר דוברובסקי

 יואב צוקרמן

 מורשד חלילה

 עמי אילוז
 יעקב חזן

 ננאל אלפסי

 יוסי קיסום
 יעקב שפיץ

 חברי הוועדה

 3. ערס

 א.
 ב.
 ג.

 4. מרצ

 א.

 ב.

 סאלח בדר
 אברהם סרי

 המפדיל

 א.
 נ

 ישראל בעליה

 א. זאב נוימן
 ב. חיים צ׳שסקין

 ישראל במרכז

 א. יוסי ברינט

 הדרן השלישית

 א. ח״ם שרעבי

 9. מד״ע-רע״מ

 א. חליל אבו חסאן

 10. חדיש

 א. פאחן גטאם כמאל עומר סעדי

 1ו. יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. בני אברג׳ל ישעיהו גבריאלוב

 12. מולדת

 א. חיים סיבוני

 13. עם אחד בראשוח עמיר פרץ

 א. אלברט פרץ
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 תברי הוועדה םמלאי-םקוממ

 וו. יתדות תחורה • אגודת ישראל

 א. מורגנשסרן פסת טירר משה

 2ו. מולדת

 א. יוסי עזרא

 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ

 א. מוטי סנדו

 14. גשר
 סיעת גשר טרם מינתה אח נציגיה.

 תרות

 א. דוד סיידור דב וקסמן

 קורלנסקי יהושע

 יפה אנגלרד

 א. הופנר דניאל

 א. אפרים מאיר

15 

 16. צומח

 א. קומלוש רותי

 7ו. בל״ד

 א. ווליד חמיס אמיל אליאט עבד

 18. תקומה

 סיעת תקומה טרם מינתה אח נציגיה.

 9ו. עלי״ה - עמנו למען ישראל המחחדשח

 א. ערד ירת בן עזרא

 20. דגל התורה

 21. שינוי

 ממלאי-מקומם

 זאב אשכנזי
 אריאל פלביאן

 אורן אוריאל
 דוד אושר

 יעקב אמסלם
 יעקב ממן

 נתמנה ניסים

 בורשאי אנדריי
 דורון שרה

 אורי ברקאי
 יפה פרץ

 איציק(יצחק) רגב
 מחי טיקסיגסקי

 אברהם פרידנטל
 משה כחלון

 אלקיים יום־טוב (צוקי)

 חברי הוועדה

 2. האבוד

 א.
 ב.
 ג.
 ד.
 ה.

 אבי ניצמן
 מישל לטטינגר

 יגאל עטיה

 ש״ס

 א.

 ב.
 ג.

 מרצ

 שחאדה מ וריס
 בנימין נחשון

 א.

 ב.

 המפז״ל

 א. אהרן םקורניק
 ב. יצחק גץ

 6. ישראל בעליה

 א. קרסנוסלסקי אלכסי מזרחי בוריס
 ב. ספוז׳ניקוב בוריס ,. פלצורר מרק

 עמי בן־עיון

 סלים חואילה

 ישראל במרכז

 א. חננאל אליעד

 הדרך השלישית

 א. יצחק ורדי

 מדיע-רע״מ

 א. טעיד חטיב

 חז״ש

 א. בנימין גונן
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 חברי הוו9ז~ה ממלאי-מסומם

 $ תדרך השלישית

 א. שמעון שיטרית

 9. מז״ע-רע״מ

 א. מתעב מנסור מנעם מתעב
 מנסור

 10. חז״ש

 א. אלסמן קלמן

 11. יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. גלוזמן אליעזר וידיסלבסקי שלמה

 12. מולדת

 א. צביקה יורש

 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ

 א. יהודה רייכר יהודה טפירו

 14. גשר
 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.

 15. תרות

 א. יהודה קוהן דוד סולומון

 16. צומח

 א. אבנון דניאל

 17. בל״ד

 א. אחמד סביח אדלבי ויקםור ס1היל מטר

 18. תקומה

 א. משה פרנקל אורי כהן

 19. עלי״ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. עו״׳ד ליפשיץ דורון

 ילקוט הפרסומים 4753, כ־ז באייר התשנ׳׳ט, 15.5.1999

 האזור: היפה-ברמל
 כתובת הוועדה האזורית - מגדל הנביאים, רח׳ הורי 2

 (קומה 15), חיפה

 יושב ראש הוועדה - השופט יעחק כהן

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 1. העבודה

 א. שמואל רייניש בני שריד
 ב. יעקב בן דניאל אלי כהן

 ג. שלמה כפיר אמיר אמזלג
 ד. יוסף עזאב חלבי יהודית ©הם

 ה. אברהם שבת זאב &3ידל
 ו. ישראל לוין חייא יחיאל דאר

 ז. שמחה בר פאילינה מירשניק
 ח. מתי ונונו ברוך דותן

 האכוד

 א. עו״ד בן ציון מלכה בני שטרית
 ב. פריד אברהם גרופר דוד

 ג. עמירם מסס זיגדון משה
 ד. קרא איוב זהבה תנא

 ה. עז״ד יסיב ישי סדון מדלק

 ש״ס

 א. שמואל לנקרי עמי אבני
 ב. אלברט זגורי אליהו אמסלס

 אבי ביטון אורי לד

 מרצ

 א. טור אילנה בויים עודד
 ב. פורמן יונה גלקוף גרשון

 המפר׳ל

 א. עזריה ושדי שלמה אפל
 ב. ברחד(בומה) אברהם משיח עמר

 ישראל בעליה

 א. איליה חרקובר שטיין רוזה
 ב. בולסלב יטבצקי גולדמן בוריס

 ישראל במרכז

 א. עו8ר רון אורניה שפי
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 ממלאי-מסומם

 מיכאל זיטניצקי
 אגרנום פטר

 אליס גולדמן

 מחסן עיד

 חברי הוועדה

 6. ישראל בעליה

 א. לאוניד ניםנוב
 ב. פולונסקי מייסי

 7. ישראל במרכז

 א. ענח זהבי

 8. הדת השלישית

 א. גבי תירס

 9. מז״ע-רע״מ

 א. חסן גאוי

 זדיש

 א. מוחמד מחאמיד זיאד זוהיר תופיק

 יהדות החורה - אגודה ישראל

 א. ישראל שכטר אליאש אליהו

 מולדת

 א. פרופ׳ יואל דן

 עם אחד בראשות עמיר פרץ

 א. רחל אבנעים

 גשר
 סיעת גשר טרם מינתה אח נציגיה.

 חרות

 א. איחמר אריאל דוד שטרית

 צומח

 א. ישראל סאסי

 בל״ד

 א. עאדל ני^ר ביאדסה מחמוד אדיב
 אגברייה
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 חברי הוועדה ממלאי-םקומם

 20. דגל התורה

 א. מישקובסקי אברהם ארנסרוי אלחנן

 ו2. שינוי

 א. אלפרז־ דופלינגר רוני חן

 האזור: חדרה
 כתובת הוועדה האזורית: רח׳ הרצל 18, חדרה

 יושב ראש הוועדה - השופט םברי מוחסן

 ממלאי-מקומם

 מחמוד מסאלחה דב שמש
 גאלב מגאדלה־ יאיר פיקנר

 משה אלעזרא עדאדל עתאמנה
 עזרא סידרנסקי עלי בלבול

 עו״ד צבי לוטן - סגן יריד נדב דרך

 חברי הוועדה

 לזר יעקב
 גרשטיין יהושע
 גולדפינגר יצחק

 יפין עזריאל
 שאול יוסי

 עוזי חגי
 אלברט שושן

 גיאל שושן

 יחיאל מלכה
 בן חמן דני

 סייג אדוארד
 שמאי שאול

 ערד עלימי חסן

 העבודה

 א.
 ב.
 ג.
 ד.
 ה.
 ו.
 ז.
 ה.

 הליכוד

 א.
 ב.
 ג.
 ד.
 ה.

 דוד םקורי
 דהן אליהו

 מגידיש אברהם

 אטינגר גלינה
 מחמוד יונס

 אלי אנקתי נה
 מרדכי קוסטליץ

 ש״ס

 א. רוני דאוני
 ב. ציון רצון

 ג. בן הרוש משה

 מרצ

 א. סאלם חגיח
 ב. ליפז מרים

 המפז״ל

 א.

 ב.
 אבשלום ג׳רפי

 יאשיהו וולשטיין
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 ממלאי־םקומ•

 וואפה מנסור
 מישל אורמנם

 עובדיה דורוני
 יוסף !׳אן

 קי מילנה.
 יונתן מישייב

 סמדר רוזנפלד

 לזוהןדה

 מרצ

 א. אילון אריה
 ב. קורט אדמון

 א. דוד שולמן
 ב. מנשה משיח

 ישראל בעליה

 א. רייף מיכאל
 ב. קים מיכאל

 ישראל במרכז

 א. לירז בן-שטרית כץ

 הדרו השלישית

 א. יוסי קזדו

 מדיע־רע״מ

 וזבת
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 א. דראר חוסני גבארה תמרים גבארה

 א. בהג׳ת חג׳ יחיא יוסף אזולאי 10. חדיש
 ב. עו״ד מ. וילנקו אדיב מנסור

 נסור נועין ג. יעקב כהן ואסס קאםם א. עירקי אחמד נסור נועין
 ד. מרקו לייבה גדעון חלפון

 ה. עזרה לוי דני בן-ארי 11. יהדות התורה - אגודת ישראל
 ו. משה אלמוזלינו אריה קופרברג

 ז. צוריאל מליח עודד זכאי א. שכטר מאיר דוד יעקובוביץ משה
 ח. פנתס לויתן אמירה ינאי

 12. מולדת
 פנתס לויתן

 הליכוד
 א. סרגי י זקס אליהו בן פורת

 א. מימון דוד צביה ספוזניקוב
 ב. מיכה ששון סמארה עצאם 13. עס אחד בראשות עמיר פרץ

 ג. ערד משה ימין אבשלום חרזי
 ד. קליך משה א. אגמי אברהם מוטי לוי

 ה. דיר מצארווה אחמד 14.
 14. גשר

 ש״ס סיעת גשר סרב מינתה את נציגיה.

 א. יוסי מי כאלי מאיר אסולין 15. חרות
 ב. אמיר סיני דוד המנשין

ן א. .שי נאור דר׳ גידי ציפורי  ג. לוי צוברי אביטן שמעו

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 8ו. תקומה

 סיעת תקומה טרם מינתה את נציגיה.

 19. עלייה - עמנו למען ישראל המתחדשת

ד שפריר דן ר  א. ע

 20. דגל התורה

 א. בירנבוים דת־ פולק אריה

 21. שינוי

 א. חיים בורשטיין

 האזור: השרון (נתניה)
 כתובת הוועדה האזורית - בנין שידות התעסוקה לשעבר,

 רה׳ שמואל הנעיב 27, נתניה

 יושב ראש הוועדה - השופט הרווי גרובס

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם

 ו. העבודה
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 ממלאי-מסומם

 זאב יעקב
 אהרון סימון
 דורון אלנקרי

 גולדנברג גבי
 סרסור פאטמה

 הרב יוסף לגאמי
 אביגדור ביטון

 טולצינסקי איגור
 יעקב פי נסקר

 הילה פוזטר

 מחמוד מסרי

 יוסי בוסו
 סיני גלבוע

 בנימין זהבי

 חברי הוועדה

 3. ש״ס

 א.

 ב.
 ג.

 גודם יואל
 פיינר דני

 משה ליכטנפלד
 דב פליישמן

 מרצ

 א.

 ב.

 המפדיל

 א.
 ב.

 6. ישראל בעליה

 א. דוברושינה יבה
 ב. יבגני ויסמן

 ישראל במרכז

 א. בלהט אזר דורון

 הדרך השלישית

 א. שמואל כהן

 מדיע-רע״מ

 א. נדים בתר

 א. עו״ד יצחק ברוורמן יעקב ג׳מיל 0ו. והרש
 ב. מזל בורוכוב אברהם אפודי

 ג. עבדל גליל סרסור חיים קובלסקי א. סאהא סעיד כליפה פנינה

 ד. מולי ק בר שמואל בר דוד וו. יהדות התורה - אגודת ישראל
 ה. שלמה עצמוני ממדוח עאסי

 ו. שמואל כהן בח שבע פימה א. אלטמן יוסף מורגנשמוץ משה
 ז. זהבי שלום פנינה רצליק

 ח. סובה חלפון ליי מאיר 2 ו. מולדת

 הליכוד א. טוביה הופמן יוסף נולן

 א. זיו יוסף פנחס דאנבו 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ
 ב. שטייץ מנחם דוד בר

 ג. גולן מיכה א. ׳ורם אוברקוביץ דובי אורן
 ד. נגר אמנון

 ה. וגימו. שלום

 חברי הוועדה ממלאי-מקומס

 16. צומח

 א. משה גרין

 17. בל״ד

 א. סנא אתמד סלאמה פואד נימר סולטאני

 8ו. תקומה

 סיעח חקומה סרם מינחה אח נציגיה.

 19 עלייה - עמנו למען ישראל המתחדש ה

 א. עו,ד דן גלרנמר

 20. דגל התורה

 רדונסקי שלמה

 חגי יערי

 א. ריזמן אהרון

 21. שינוי

 א. אדיר בנימי ני

 האזור: פתח תקוה
 כתובת הוועדה האזורית - אולם ״אמירי, רה׳ פוחס 11,

 פתח תקוה
 יושב ראש הוועדה - השופטת (בדימוס) שרה פריקי

 חברי הוועדה ממלאי-מקוממ

 ו. העבודה
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 ממלאי-מסוםמ

 שאול צבעוני
 שלמה להב

 סיטבון רוזה

 דני בן סעדון
 יורם עשור

 אברהם עטיה

 כמיל חיים
 יוסי בר דוד

 אלי חח־
 אסף יהודה

 אוטטרובסקי ויקטור
 זילברמן פליקס

 לידן כהן

 הרצל בן סימון
 אחע סעדח

 חיים אלגריסי
 חיים דבש
 ורבץ לאה

 חברי הוועדה

 2. הליכוד

 א.
 ב.
 ג.
 ד.
 ה.

 משה אילוז
 אברהם בוסקילה

 מוטי אדרי

 לאופר משה
 אלבו גולן

 ש״ס

 א.
 ב.
 ג.

 מרצ

 א.

 ב.

 המפד׳ל

 א. שלום לוי
 ב. יוסףחיים הרוש

 ישראל בעליה

 א. אקימוב אולג
 ב. גינציר איגור

 ישראל במרכז

 א. הדר ויצמן

 הדרו השלישית

 יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. זילברשלג י השוע

 ממלאי-מקומם

 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.

 חברי הוועדה

 14. גשר

 15. חרות
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 א. אבי הברי

 9. מדיע-רע״מ

 א. נאפיד עבדללה אלוחידי נעים מחריק

 10. חדיש

 א• כחיל עווני דביט עיסא
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 א. יורם וי נר עדי קמי

 16. צומת

 א. ברוך מאדםון

 7ו. בל״ד

 א. באסל מחמד ראבי וסאם מוסטפא
 עאסי

 18. תקומה

 טיעת תקומה טרם מינתה את נציגיה.

 19. עלי״ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. איציק שיינפלר

 20. דגל התורה

 דוד בייפוס

 תאודור שוורצברג

 א. מנגל אברהם

 21. שינוי

 א. נחום אופי

 האזור: רמלה
 כתובת הוועדה האזורית - בנין הנוער העובר, מאחורי מ.פ.

 רמלה, רח׳ דני 8, רמלה
 יושב ראש הוועדה - השופט אברהמ טל

 חברי הוועדה ממלאי-מסומם

 1. העבודה

 א. עו״ד אייל בן צור שמואל קישלס
 ב. עו׳יד א. חננוביץ גבסו עירית
 ג. שפר בנימין שלום אחיןן
 ד. בן לולו חיים ענה אופיר
 ה. משה"משיח אורי נידם

 ו. משה בן בסט טנא שמואל
 ז. יגאל נאור בן צור שלמה

 ה. אריה מנדה ריסה דנון
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 האזור: רחובות
 כתובת הוועדה האזורית - רה׳ ביל״ו 54, רחובות

 יושב ראש הוועדה - השופט הרן פיינשטיין

 תנרי הוועדה ממלאי-מקוםם

 ו. העבודה

 א. יעקב נאמן מישל תלימי
 ב. אריה ויינר גדעון דגן

 ג. עדד אסף מידני ישראל ביז׳ונר
 ד. יוסף גליצקי נחום ירמיהו

 ה. דביר אפרים רייטר אדי
 ו. חיים גלבוע עמרם ירושלימי

 ז. נחמן וילנאי דוד אלימלך
 ח. ליבוביץ יעקב אביר-לב אהוד

 האכוד

 א. עו״ד דוד ביתן אהח בד גיורא
 ב. חיים אברהם חלל הלל

 ג. סמי ניזרי משה פרנקל
 ד. שאול רומנו כדורי דןד
 ה. אהמן כברה יואב דוד

 ש״ס

 א. שלום קרבני אבנר חקוע
 ב. רחמים מלול שמעון שרעבי

 ג. יוסי כהן איגרי יצחק

 מדצ

 א. רביב מנחם גריסרו אליעזר
 ב. קמר אריה דלרוקה רוברא

 המפליל

 א. מנחם קליין נח גרינפלד
 ב. שמעון אוחיון שאול ביבי

 חברי הוועדה ממלאי-מסומם

 2ו. מולדת

 א. חי עזרא

 13. עם אחד בראשוח עמיר פרץ

 א. גבי אסרף

 14. גשר
 סיעח גשר טרם מינתה אח נציגיה.

 15. חרוח

 ^ א. מישל וענונו אלי חפארח

 16. צומת

 א. שרית חדד

 בל״ד

 א. פארס תדר מותארב יוסף אסמאעיל
 אלמוגרבי

 תקומה

 א. עמוס דינור

 עלי״ה - עמנו למען ישראל המחחדשת

 א. כהן יוסף

 א. גולדברג מרדכי מלכובסקי ראוןב

 א. דפני יונג אבי סעידיאן

.17 

.18 
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 20. דגל התורה

 21. שינוי
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 חברי הוועדה ממלאי-מקומןז

 16. צומת

 א. רוני אילוז

 17. בל״ד

 סיעת בל״ד טרם מינתה את נציגיה.

 8ו. תקומה

 א. אריה.זריצקי

 9ו. עלי״ה ־ עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. ערד אלה ויי מן

 גבל מרדכי

 20. דגל התורה

 א. שפיגל נחום

 21. שינוי

 משה שגיא אילן ליבוביץ

 האזור: תל אביב
 כתובת הוועדה האזורית - בנין מכבי אש, סוף רה׳ אבן

 גבירול, רידינג, תל אביב
 יושב ראש הוועדה - השוטטת (בדימוס) מדים פורת

 ממלאי-מקומם

 ליאור שפירא
 עו׳׳ד יהודית זיו-אב

 ציון גבריאל
 יצתקוב יוסף

 אבן איש בועז, ערד
 מיכאל איילון

 עירוני זיו
 יומ-טוב רחמים

 עו״ד ידון לוינסון
 עו׳׳ד איתן עקיבא

 שובל תילו
 אבי אביב
 עדי הדר

 ענבר נאוה
 דב רנדל

 גדעון פישר

 הברי הוועדה

 1. העבודה

 א.
 ב.
 ג.
 ד.
 ה.
 ו.
 ז.
 ח.

 ממלאי-מסומם

 וינבוים מנתם
 הופשטיין אולגה

 דוד אגמון

 תברי הוועדה

 6. ישראל בעליה

 א. פודימסקי ולתמיד
 ב. פרוט דינה

 7. ישראל במרכז

 א. פזית פלומר

 8. הדרו השלישית

 א. משה חתוכה

 9. מדיע-רע״מ

 סיעת מד׳׳ע רע׳׳מ טרם מינתה את נציגיה.

 10. חדיש

 א. יעקב דולוגופיאט בוגטריוב נטשה

 11. יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. ברוך.. פולק וי זל יעקב

 12. מולדת

 א. אסתר ארביב

 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ

 א. עמום ברנה ולץ

 14. גשר

 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.

 15. תרות

 א. יהודה דוד י וטף בן יעקב
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 ממלאי-מסוםמ

 סיעת גשר סרס מינתה את נציגיה.

 תקומה

 א. רון ברימן עאזר גורג׳ עבו

 עלי״ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. ער׳ד נחמיה אור אלון עודד
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 תבדי הוועדה ממלאנ-טסנמס חברי הוועדה

 2. הליכוד

 א. ערד צבי מילמן טוביה מדמון
 ב. יהודיה בנד שורץ יעקב 10. חדיש

 ג. ידידיה בארי הלוי אמיר
 ד. נפתלי כהן עמיקם אהרוני א.

 ה. ערד אריה אזואלוס סמי אלבי

 11. יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. שטיפנהולץ יחזקאל מנלה אברהם מרדכי

 12. מולדת

 א. בני בניהו יורי אהרוביץ

 13. עם אחד בראשוח עמיר־פרץ

 א. גרשון גלמן

 14. גשר

 15. חרות

 א. מרים תביז סבלדי דני

 צומת

. את אליאם  א

 בל״ד

 א. סאמי חוסיין אבו שחאדה

.16 

.17 

.18 
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 יוסי חררי
 ישראל אוכנוב

 גדי כהן

 דב חררי
 נתן אלנחן

 זעפרוני שלמה

 צור אליעזר
 וייל עמום י

 מזרחי אברהם
 אלגריסי ציון

 שיים

 א.

 ב.

 מרצ

 א.

 ב.

 פלטנר שלמה
 אברהם נביאי

 המפדיל

 א. שמואל גפן
 ב. משה פח

 ישראל בעליה

 א. מרינה קפיטניק לבייב אלכסנדר בוחמן
 ב. שטיינברג אלכסנדר פליקס גולדברג

 7. ישראל במרכז

 א. דני סלע חיה סגן

 8. הדרך השלישיח

 א. רמי כהן

 9. מדיע-רע״מ

 א. מומד רשיד זבדה
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 חברי הוועדה ממלאי-מקומם תבדי הוועדה ממלא־־מקנמם

 20. דגל התורה 5. המפר׳ל

 א. יעקובוביץ משה בויאר נחום א. אמיתי לוי אהרון קיטאי
 ב. גולדפינגר יהושע צבי עזרא ערוסי

 21. שינוי
 6. ישראל בעליה

 א. ישראל בלך מאיר ברימן
 א. ~ נטלי ה דנסקי אירנה רוזנפלד
 ב. וינשטיין מיכאל אטתר פינטקר

 האזור: דן עפון
 כתובת הוועדה האזורית - בית אורנים, רח׳ הלח״י 31,

 בני ברק 7. ישראל במרכז
 יושב ראש הוועדה - השופט עודד מודריק

 חברי הוועדה ממלאי-מקומם א. שרית בידרמן איתן מודן

 1. העבודה 8. הדה, השלישית

 א. סלומון אלימלך אריה המר א. ישראל שמעוני
 ב. ביאער בן ציון מוטי כהן

 ג. בן אהרון שושנה שמחה אורן
 ד. עו״ד חיים ינאי עו״ד נורית פינר 9. מד׳ע-רע״מ

 ה. אריא$ יעקב׳ רפי גמליאל
 ו. יונחן נחנזון גיא ביירון א. טיעת מז״ע-רע״מ טרם מינתה את נציגיה.

 ז. ערד אהוד אלוני ירון אפרת
 ת. ערד גדעון גיל רן 0ו. חדיש

 2. הליכוד א. קצב אברהם עלימה נורי

 א. אביגדור הדר ביגל משה
 ב. יוסי זמר טוב וו. יהדות התורה - אגודת ישראל

 ג. עמרם בניזרי
 ד. אברהם קרן פז א. שמחה שטיצברג הרשטיין דוד

 ה. אלמגור שלמה

 2ו. מולדת
 3. פרס

 א. מרדכי לבנח עפרה כהן
 א. דניאל אסולין נתנאל נחום

 ב. אלי דדון שמי פרבר 3ו. עם אהד בראשות עמיר פרע

 א. טליה רותם בן דוד
 ג. שלוש מרזבי ליאור עומסי

 4. מרצ א. טליה רותם בן דוד 4. מרצ א. טליה רותם בן דוד
 14. גשר

 א• מנחם דוד קיש אנאלין
 ב. עופר גור אריה בוכני אליעזר טיעת גשר טרם מינתה• את נציגיה.
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 םמלאי-מקוממ

 יעקב כץ
 דקלה צדוק
 נוזמיה שקד

 שהרבני אורי
 גליקמן ארווין

 ציון רוזמיים
 גדעון-גבריאל
 יהודה קהתי

 עובדיה דוד
 כהן בני

 יוסף גול
 אונגר משה

 פרקיסוב אליק
 בדקו מקסים

 קרן מטלון

 רמי גטר

 גדי וקס
 יאיר לאו
 נעים אלי

 גינשטוק שלמה

 חברי הוועדה

 ה.
 ו.
 ז.
 ח.

 בן עמיה אורי
 מרדכי הראלי

 עליזה ירושלמי
 הראל אלכסנדר

 אביטל דני

 הליכוד

 א.
 ב.
 ג.
 ד.
 ה.

 יצחק דיין
 זברלנ חיים
 עמום ברנס

 ינאי צביקה
 אורן חיים

 ש״ס

 א.
 ב.
 ג.

 מרצ

 א.

 ב.

 מאיר בלומברג
 מאיר הראל

 המפד״ל

 א.

 ב.

 ישראל בעליה

 א. אדה גרשמן
 ב. גרשמן אלכסנדר

 ישראל במרכז

 א. נירה דגני

 הדרך השלישית

 א. בני גטר

 ממלאי-מקוםמ

 ברוך וייס אלי יוגב

 חברי הוועדה

 15. תרות

 א.

 16. צומת

 א. אילנה אדלמן

 17. בל״ד

 א. סיעת בל׳׳ד טרם מינתה את נציגיה.

{ 

 18. תקומה

 א. אליהו לוי צבי רוזנבלט

 19. עלי״ה י עמנו למען ישראל המתתדשת

 א. עויד בן משה חיים

 20. דגל התורה

 א. רוט צבי מינקוביץ אליעזר

 שינוי

 יוסף בורלא נאור ש ומראי

.21 

 האזור: דן דרום
 כתובת הוועדה האזורית - בנין בזק, רח׳ קדושי קהיר 23,

 חולון

 יושב ראש הוועדה - השופט משה טלגב

 ממלאי-מסומם

 משה סולומון
 קצב ניסים

 מרים פיודיק
 יגאל אגס

 חברי הוועדה

 1. העבודה

 א. פרי יצחק
 ב. מילק קרמר

 ג. שייקה ווטנר
 ד. דוד משיח
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 חברי הוועדה ממלאי-מסוממ

 9ו. עלי״ה - עמנו למען ישראל המתודרשח

 א. אלי כהן קגן

 20. דגל התורה

 א. קרליץ אברהם ישעיהו קורלנסקי ראובן

 ענת קסטר

 21. שינוי

 א. משה קלינגר

 האזור: אשקלון
 כתובת הוועדה האזורית - מתנ״ם ולדנבדג, דחי גרופר 15,

 אשקלון
 יושב ראש הוועדה - השופט שמואל חמדני

 תברי הוועדה ממלאי-מקומם

 1. העבודה

 חברי הוועדה ממלאי-מסנממ

 9. מז״ע-רע״מ

 א. סיעת מד׳ע-רע׳׳מ טרמ מינתה את נציגיה.

 10. חז״ש

 א. סולודר עמיחי לוי יצחק

 וו. יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. שנייצר משה משה מלכה

 לב מזין

 12. מולדת

 א. מאיר ברקת

 א. צבי ריבקין אפרים מימוני
 ב. שלמה ראם יונתן יפרח
 גשר ג. שלמה שטרית שומר נעים
 סיעת גשר מרם מינתה את נציגיה. ד. אריה אוחנה בני בובליל

 ה. מור יוסף יגאל איסטליין
 ו. סלוק פרוספר ישראל חולתי
 חרות ז. אבנר׳ שמואל כרמל שמואל

 ת. יוסי מיימון

 הליכוד

 פולד אביבה
 מיכאל חדד
 טייר משה

 יצחק דרי(דרעי)
 רועמי אסתר

 נפלתי אסרף
 מסים סויסה

 אורן מלכה

 אלי מלכה
 שבתאי צור

 דוד גלעם
 אלי מויאל

 אדרי שמעון

 שמעון עמידה.
 אבנר סויסה
 יצחק בוטה

 א.

 ב.
 ג.
 ד.
 ה.

 ש״ס

 א.

 ב.
 ג.

 13. עם אחד בראשות עמיר פרץ.

 א. אליהו נעים סלומון כהן

 א. דוד נחום תומר פרייז

 16. צומת

 א. פריהר ניצן

 17. בל״ד

 סיעת בל״ד טרם מינתה את נציגיה.

 8ן. תקומה

 סיעת תקומה טרם מינתה את נציגיה.
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 תברי הוועדה ממלא«-מ9!0מ

 12. מולדה

 א. גבריאל בן חיים

 '13. עמ אחד בראשות עמיר פרץ

 א. גיסים קורן

 14. גשר
 סיעת גשר טרם מינתה אה נציגיה.

 15. חרות

 א יותגן בוכרי ס גיל שבדו־ון

 6ו. צומת

 א. קרול מלפוס

 17. בל״ד

 א. סיעת בל״ד סרס מינתה את נציגיה.

 תהומה

 א. ארמוני מיכאל -יצחק שילוני

 עלייה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. עי׳ד אלכס שמרלינג

 א. פוקס חיים גרעבוים משולם

 א. רפי דולב

.18 

.19 

 20. דגל החורת

 21. שינוי

 ממלזזי-מממס

 סביון משה
 גרדוביץ דניאל

 חברי חותנת!

 4. מרצ

 א. בן ברוך משה
 ב. אוולין אורן

 5. המפז״ל

 תנעמי אברהם
 אברג׳יל ר?<אל

 ויסמן סבינה
 שולמן אנסולי

 בוזגלו משה
 בן עזרא אברהם

 א.

 ב.

 6. ישראל בעליה

 א. גורלוב ויקטור
 ב. גורביץ ולדימיר

 7. ישראל במרכז

 א. זוהר חדד עמוס רון

 8. הדרו השלישית

 א. אלי חוקה

 9. מדיע-רע״מ

 סיעת מז״ע-רע׳ימ טרם מינתה את נציגיה•

 10. חדיש

 צ׳רניקבוסקי
 אנג׳לינה

 א. צקרניקובםקי איליה

 וו. יהדות התורה - אגודת ישראל

 א. ברודז׳אק חיים ינקלביץ זלמן
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 ממלאי-מקומם

 דוידובה טטיאנה
 בולקין אולגה

 חברי תוועדה

 6. ישראל בעליה

 מנחם ניוביץ

 חליל אבו הוידי

 רוטנברג אריה

 אלכס פירברג

 א. עמוס גולדין
 ב. פדרינצין שמואל

 7. ישראל במרכז

 א. אורי בר-עוז

 8. הדרך השלישית

 א. משה דנוך

 9. מז״ע-רע״מ

 א. פארס אבו עביד

 10. חריש

 א. יגבלונקו שרה

 וו. יתדות התורה - אגודת ישראל

 א. זלצר צבי

 12. מולדת

 א. אלכס צייטלין

 3ו. עם אחד בראשות עמיר פרץ

 א. ספי שושן

 סיעת גשר טרם מינתה את נציגיה.
 14. גשר

 13. תרות

 האזור: באר שבע
 כתובת הוועדה האזורית - בנין הסוכנות היהודית, רה׳

 הנרייטה סולד. 1, באר שבע
 יושב ראש הוועדה - השופט יעחק בנאי

 ממלאי-מקומם

 א. דני -מדר מיכאל םלוצקי
 אליהו מרציאנו

 יצחק זוהר

 חברי הוועדה

 העבודה

 א. יצחק קורסיה אלחדרו רוטבלט
 ב. נחמיה שחף צביקה אס

 לואיס גורן שמואל דרורי
י • 

 ג.
 ד. ימין ניסים אריק ניסן

 ה. יוסף שרי קי אברהם ניסני
 ו. אליהו שכטר שמואל פורםנו
 ז. ג׳ימי אבוקסים מחברתי ראובן

 ח. עדד אלקנה רובין עמנואל שדה

 הליכוד

 א. יחיאל זוהר ועקנין חיים
 ב. מאיר אוחנה

 ג. בננו יוסי אבו עג׳אג' מנצו
 ד. שרעבי יצחק צור חיים

 ש״מ

 א. יצחק סבן אברהם טריקי
 ב. אלי ויצמן ישראל ברבי
 ג. אשר דה-בוטון אלי אמויאל

 מרצ

 א. ברגל יוסי מובשוביץ אולג
 ב. בנשלום גד ריינגולד דוד

 שמעון מלכה
 משה שהן

 המפז״ל

 א.

 ב.
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 המועמד: מס׳ וג. חנן יצחק אשר אהרון, ברשימה זו,
 התפטר ביום כ׳ באייר התשנ״ט (6 במאי 1999).

 כ״ג באייר התשנ״ט (9 במאי 1999)

) אליהו מצא ג ־ י מ 6 ח ) 

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 המרכזית לכנסת ה־5ו
 ולראש הממשלה

 המדור להכרה בתארים זרים - הודעה על
 העלאת מחיר

 בהתאם לסמכותי על פי סעיף 4 להנחיות להכרה
 במוסדות ובלימודים אקדמאיים במשפטים בחו״ל (סדרי
 טיפול)', אני מודיע כי החל ביום ו במאי 1999 יהיה מחיר
 כיסוי עלות הטיפול בבקשה להברה בתואר זר 420 שקלים

 חדשים.

 י״א באייר התשריט (27 באפריל 1999)

) אוריאל פרוקציה ג ־ ו 9 8 מ 8 ח ) 

 דיקן, הפקולטה למשפטים

 תבדי הוועדה ממלאי-ם0!«ם

 6ו. צומת

 א. משה רגב

 17. בל״ד

 א. עמאר סלמאן אלעתאיקה יוסף גדוע
 אלטורי

 אילנה צור

 תקומה

 א. מרדכי בלאו

 י״פ התשנ״ז, עמ׳ 562.

 עלי״ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 א. קרסנופולסקי מיכאל

.18 

.19 

 הודעה בדבר שינוי התשלום בעד ביקור סדק
 לפי תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה),

 התשמ״ה-985ו

 מודיעים בזה כי בהתאם לתקנה ו2(ב) לתקנות הבזק
 (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ״ה-1985' (להלן -
 התקנות), יהיה התשלום הנקוב בתקנה ו2(א) לתקנות, החל
 ביום כ״ח באייר התשנ״ט (14 במאי 1999) - 79 שקלים

 חדשים.

 ט״ז באייר התשנ״ט (2 במאי 1999)

) עמי אראל נ ־ 1 8 7 מ 2 ח ) 

 המנהל הכללי של ״בזק״
 החברה הישראלית לתקשורת בע״מ

 נתאשר.
 לימור לבנת

 שרת התקשורת

 ק״ת התשמ״ה, עמי 006 ו: התשנ׳׳ז, עמ׳ 6.

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 1282/98

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת טיפוחים שירותי תחזוקה ושמירה

 (1991) בע״מ, ח״פ 51-163342-2,

 והמבקשים: עובדי החברה לשעבר, ע״י ב״כ עוה״ד
 חליחל המאם, מרח׳ ירושלים 75, צפת 13112.

 20. דגל התורה

 א. רגובי שמעון יוליס יהושע

 מיכאל סנציגורסק׳

 21. שינוי

 א. יזהר אילון

 י״ז באייר התשנ״ט (3 במאי 1999)
 (חמ 3-16)

 אליהו מצא
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 המרכזית לבגםת ה־5ו
 ולראש הממשלה

 הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת
 החמש עשרה

 בהתאם לסעיף 87(ב) לחוק הבחירות לכנסת ולראש
 הממשלה ננוסח משולב], התשכ״ט-969ו', נמסרת בזה
 הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת החמש-עשרה

 כמפורט להלן:

 אות הרשימה: ץ

 כינוי הרשימה: צומת - התנועה ליהדות מתחדשת

 ם״ח התשכ״ט, עמי 103: התשריט, עמי 76.
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 והמבקשים: יוסף בורלא ואחי, ע״י ב״כ עוה״ד שלמה
 טמיר, מרח׳ דיזנגוף 78, תל אביב 64352, טל׳ 5280090, פקס׳

.03-6202678 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 998 ו.8.6 ו הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 999 ו.3.6 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 2.00 ו ביום 999 ו.25.5.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,^
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 שלמה טמיר
 בא כוח המבקשים

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעימ
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 לבנתים נכסים בע״מ
 (ח״פ 3־7385ג2־51)

 הודעה על אסיפה כללית סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 דייכרות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-983ו, כי אסיפה כללית
 סופית של החברה הנ״ל תתכנס במשרדי המפרק, עו״ד רז
 לבנת, ברח׳ הרימון 25, גבעת סביון החדשה, ביום ראשון, 13
 ביוני 1999, בשעה 11.00. על סדר היום: דו״ח סופי של

 המפרק ומחיקת החברה.

 רז לבנת, עו״ד, מפרק

 י•
 שמעון ברזילי בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של
 החברה הג״ל תתכנס ביום 15.6.1999, בשעה 13.00, ברח׳
 האומן 13, ירושלים (במשרדי חברת שמעון ברזילי מכוניות
 1987 בע״מ), לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 שמעון ברזילי, המפרק

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.8.1998 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשח פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 27.5.1999 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה

 12.00 ביום 20.5.1999.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 חליחל המאם

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרחי 277/97

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,
 ובענין פירוק חברת הנדסה כללית והספקה טכנית

 בע״מ, ח״פ 51-003228-7,
 והמבקש: אברהם בש, ע״י ב״כ עוה׳׳ד אילן גולדשמידט
 ו/או אירים אוסלנדר ו/או אילנה שפרלינג בוטנםקי ו/או
 הדם בן נפתלי ו/או ערן שפילמן ו/או ליעד שהם, מרח׳
 החשמונאים 100, הל אביב 67133, טלי 03-5610775, פקס׳

.03-5610779 
 נמסרת בזה הודעה, כי בעם 20.5.1997 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.6.1999 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצח
 לתגווך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הרין

 שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 09.00

 ביום 30.5.1999.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ליעד שהם
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1151/98

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ים אילת בע״מ, ח״פ 51-1241283,
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 המחיר 7.68 שקלים חדשים 0334-2980 א85ז סודר בםדר־צילום והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים


