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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית עכו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עכו

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א רשימת האיחוד העכואי
 2 . אמת העבודה - ברשות דוידוביץ

 3 . ב המפלגה הדתית לאומית הפועל המזרחי
 4 . ה צל״ש צעירים למען שינוי בעכו

 5 . וק אלופאק אל עכאי
 6 . יד יעד רשימתו של לחיאני

 ד . מחל ליכוד
 8 . נץ נץ - הרשימה של ישראל בן עזרא

 9 . סו עכו החדשה ברשות זאב נוימן
 10 • ף אלמוסתקבל

 11 . פז זה הסיכו י לשי נ ו י
 12 • ק תקוותי נ ו

 13 . רם עתיד לעכו
 14 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 15 . ת האיחוד הדתי תקומה לעכו

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א רשימת האיחוד העכואי
 עם ף אלמוסתקבל

 2 . אמת העבודה - ברשות דיידוביץ
 עם סו עכו החדשה ברשות זאב נוימן

 3 . נץ נץ - הרשימה של ישראל בן עזרא
 עם פז זה הסיכו י לשי נ ו י

 4 . ק תקוותי נ ו
 עם שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248

s17.11.200 ,ט הפרסומים 5240, כ״ב בדושון התשם״ד ו ק ל י 4 8 2 

http://17.11.200s


 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 22,414

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 21,669

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 745

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א רשימת האיחוד העכואי 1,824
 2 . אמת העבודה - ברשות דוידוביץ 1,777

 3 . ב המפלגה הדתית לאומית הפועל המזרחי 390
 4 . ה צל״ש צעירים למען שינוי בעכו 415

 5 . וק אלופאק אל עכאי 2,073
 6 . יד יעד רשימתו של לחיאני 1,108

 7 . מחל ליכוד 677
 8 . נץ נץ - הרשימה של ישראל בן עזרא 461

 9 . סו עכו החדשה ברשות זאב נוימן 2,588
 10 • ף אלמוסתקבל 2,113
 11 . פז זה הסיכוי לשינוי 3,184
 12 • ק תקוותינו 1,694

 13 . רם עתיד לעכו 280
 14 . שס התאחדות הספרדים העולמית 2,003

 שומרי תורה
 15 . ת האיחוד הדתי תקומה לעכו 1,082

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . א רשימת האיחוד העכואי 1
 2 . אמת העבודה - ברשות דוידוביץ 2
 3 . וק אלופאק אל עכאי 2
 4 . יד יעד רשימתו של לחיאני 1
 5 . סו עכו החדשה ברשות זאב נוימן 2
 6 • ף אלמוםתקבל 2
 7 . פז זה הסיכוי לשינוי 3
 8 • ק תקוותינו 1
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 התאחדות הספרדינו העולמית
 שומרי תורה

 האיחוד הדתי תקומה לעכו

 9 . שס

 10 . ת

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א רשימת האיחוד העכואי
 1. גימל אדהס

 העבודה - ברשות דוידוביץ
 2. סבן אלי

 מרשימת אמת
 1. דוידוביץ משה

 אל ו פאק אל עכאי
 2. בנואח סמי ר

 מרשימת וק
 1. עודה אחמד

 מרשימת יד יעד רשימתו של לחיאני
 1. לחיאני אהרן

 עכו החדשה ברשות זאב נוימן
 2. מקגון בורים

 מרשימת סו
 1. נ ו י מן זאב

 אלמוסתקבל
 2. וישאחי סלימאן

 מרשימת ף
 1. גזאוי אוסאמה

 3. כהן שמואל
 זה הסיכוי לשינוי

 2. גלעד אביבה
 מרשימת פז

 1. לנקרי שמעון

 מרשימת ק תקוותי נ ו
 1. מיכאלי נחמיה

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. היררי רחמים

 מרשימת שם

 1. אילוז עמרם

 484 ילקוט הפרסומים'5240, כ״ב נחשון התשם״ד, ג17.11.200



 מרשימת ת האיחוד הדתי תקומה לעכו
 1. לוזון רפאל אליהו

 קטלאן נסים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 עכו

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

ב בחשון התשס־ד, 17.11.2003 485 ־  ילקוט הפרסומים 5240, כ



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית עכו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 7(ב) (1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עכו

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועםדים כלהלן:

 1. בן עזרא ישראל
 2. דו יד ו ב י ץ משה
 3. לחיאני אהרן
 4. לנקרי שמעון
 5. נוימן זאב
 6. סרגה אשר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 22,404

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 20,838

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,566

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. בן עזרא ישראל 0 0.00
 2. דוידוביץ משה 9,703 46.56
 3. לחיאני אהרן 1,320 6.33

 4. לנקרי שמעון 9,815 47.10
 5. נוימן זאב 0 0.00
 6. סרגה אשר 0 0.00

 קטלאן נסים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 עכו

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: לנקרי שמעון

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248
 2 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית פרדסיה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית פרדסיה

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל
 2 . לפ הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת

 3 . מחל הליכוד
 4 . עס עתיד

 5 . שץ מסורת

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל
 עם לפ הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת

 2 . מחל הליכוד
 עם שץ מסורת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,796

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,745

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 51

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 מספר הקולות

303 

1,257 
298 
644 
243 

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 המפדל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל
 הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת

 הליכוד
 עתיד

 מסורת

 2 . לפ
 3 . מחל
 4 . עם
 5 . שץ

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 המפדל המפלגה הדתית לאומית 1
 המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל

 הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת 4
 הליכוד 1
 עתיד 2
 מסורת 1

 לפ
 מחל
 עם
 שץ

2 
3 
4 
5 

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 המפדל המפלגה הדתית לאומית מרשימת ב
 המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל

 1. עובדיה נסים

 הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת
 2. גיל יוחנן 3. פליישמן טללית

 מרשימת לפ
 1. ימיני יצחק

 4. גולדסטיין משה

 מרשימת מחל הליכוד
 1. אודי ז משה

 עתיד
 2. גור דני

 מרשימת עם
 1. כהן ויקטור
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 מרשימת שץ מסורת
 1. זזוילי שרון (אליאב)

 ^פיר ארי אסף
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 פרדסיה

 בו״ ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית פרדסיה

1 

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית פרדסיה

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אודי ז משה

 2. ימיני יצחק

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,801

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,705

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 96

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. אודיז משה 551 20.37
 2. ימיני יצחק 2,154 79.63

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: ימיני יצחק

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)
 שפיר ארי אסף

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 פרדסיה

נ נחשון ההשםי־ד, ג17.11.200 ־  ילקוט הפרסומים 5240, כ

 X ם״ח התעןכ״ה, ענד׳ 243
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית פתח תקווה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית פתח תקווה

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן :

 1 . ב מפדל חזית דתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי
 2 . ג יהדות התורה המאוחדת

 אגודת ישראל-דגל התורה
 3 . ה יחד שבטי ישראל בראשות בני זהבי

 4 . זו התנועה לפרום השכונות
 5 . חי התושב במרכז בראשות יעקב פלהיימר

 6 . ל ישראל ביתנו
 בראשות גנאדי בורשבסקין
 ד . ם עם אחד בראשות שרה הפטל

 למועצת העיר
 8 . מחל הליכוד התנועה הלאומית ליברלית

 9 . נאה נאה תנועת קול התושבים
 בראשות אבי בהן

 10 . עצ סיעה עצמאית ברשות מוניקה כהן
 11 . ף 12 המתנדבים

 בראשות םאל מיל ארמונד אלהרר
 12 . פ סיעת ״פ״ פתח תקוה אחת

 בראשות יצחק אוחיון
 13 . פת למען פתח תקוה

 14 . ץ למען עתיד
 15 . ר עיר חופשית בראשות שרה אורן

 מרצ רפורמה בעיר
 16 . שיא שיא לפתח תקוה שינוי, העבודה,

 הירוקים בראשות עו״ד אורי אוהד
 17 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
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 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ג יהדות התודה המאוחדת
 אגודת ישראל-דגל התורה

 עם שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2 . ה יחד שבטי ישראל בראשות בני זהבי
 עם חי התושב במרכז בראשות יעקב פלהיימר

 3 . מחל הליכוד התנועה הלאומית ליברלית
 עם ר עיר חופשית בראשות שרה אורן

 מרצ רפורמה בעיר
 4 . פ סיעת ״פ״ פתח תקוה אחת

 בראשות יצחק אוחיון
 עם שיא שיא לפתח תקוה שינוי, העבודה,

 הירוקים בראשות עו״ד אורי אוהד

 בתחום הרשות המקומית : 64,506

62,912 

1,594 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

ב בז־ושון התשם״ד, ל200  ילקוט הפרסומים 5240, כ־
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אזזת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . ב מפדל חזית דתית לאומית 7,513
 המזרחי הפועל המזרחי

 2 . ג יהדות התורה המאוחדת 3,276
 אגודת ישראל-דגל התורה

 3 . ה יחד שבטי ישראל בראשות בני זהבי 4,076
 4 . זו התנועה לפרום השכונות 166

 5 . חי התושב במרכז בראשות יעקב פלהיימר 1,962
 6 . ל ישראל ביתנו 4,329

 בראשות גנאדי בורשבסקין
 7 . ס טס אחד בראשות שרה הפטל 2,613

 למועצת העיר
 8 . מחל הליכוד התנועה הלאומית ליברלית 4,783
 9 . נאה נאה תנועת קול התושבים 1,624

 בראשות אבי כהן
 10 . עצ סיעה עצמאית ברשות מוניקה כהן 1,049

 11 . ף 12 המתנדבים 680
 בראשות סאל מיל ארמונד אלהרר

 12 . פ סיעת ״פ״ פתח תקוה אחת 9,496
 בראשות יצחק אוחיון

 13 . פת למען פתח תקוה 893
 14 . ץ למען עתיד 347

 15 . ר עיר חופשית בראשות שרה אורן 3,087
 מרצ רפורמה בטיר

 16 . שיא שיא לפתח תקוה שינוי, העבודה, 10,562
 הירוקים בראשות עו״ד אורי אוהד

 17 . שס התאחדות הספרדים העולמית 6,456
 שומרי תורה
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/ יו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . ב מפדל חזית דתית לאומית 3
 המזרחי הפועל המזרחי

 2 . ג יהדות התורה המאוחדת 1
 אגודת ישראל-דגל התורה

 3 . ה יחד שבטי ישראל בראשות בני זהבי 2
 4 . חי התושב במרכז בראשות יעקב פלהיימר 1
 5 . ל ישראל ביתנו 2

 בראשות גנאדי בורשבסקין
 6 . ם עם אחד בראשות שרה הפטל 1

 למועצת העיר
 ד . מחל הליכוד התנועה הלאומית ליברלית 2
 8 . פ סיעת ״פ״ פתח תקוה אחת 4

 בראשות יצחק אוחיון
 9 . ר עיר חופשית בראשות שרה אורן 1

 מרצ רפורמה בעיר
 10 . שיא שיא לפתח תקוה שינוי, העבודה, 5

 הירוקים בראשות עו״ד אורי אוהד
 11 . שם התאחדות הספרדים העולמית 3

 שומרי תורה

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ב מפדל חזית דתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי

 1. איזנטל פלטיאל 2. פלדמר משה 3. לזרוביץ׳ שרה

 מרשימת ג יהדות התורה המאוחדת
 אגודת ישראל-דגל התורה

 1. קורלנסקי שלמה אריה ל

 מרשימת ה יחד שבטי ישראל בראשות בני זהבי
 1. זהבי בנימין 2. סבג אברהם

 מרשימת חי התושב במרכז בראשות יעקב פלהיימר
 1. פלהיימר יעקב
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 ישראל ביתנו
 בראשות גנאדי בורשבסקין

 2. קלינשטיין אלכם

 מרשימת ל

 1. בורשבסקי גנאדי

 עם אחד בראשות שרה הפטל
 למועצת העיר

 מרשימת ם

 1. הפטל שרה

 הליכוד התנועק הלאומית ליברלית
 2. סימן טוב נעמי

 מרשימת מחל
 1. דהן רפי

 3. קוטלר שלום

 סיעת ״פ״ פתח תקוה אחת
 בראשות יצחק אוחיון
 2. בן שמחון יעקב

 מרשימת פ

 1. אוחיון יצחק
 4. לוי אברהם

 עיר חופשית בראשות שרה אורן
 מרצ רפורמה בעיר

 מרשימת ר

 1. אורן שרה

 שיא לפתח תקוה שינוי, העבודה,
 הירוקים בראשות עו״ד אורי אוהד

 2. כהן אילת 3. ברורמן אליעזר יצחק
 5. ק ואז אדי

 מרשימת שיא

 1. אהד אורי
 4. יסקין משה

 3. שוקר אשר

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. בוסו יוסף חיים

 מרשימת שס

 1. גלבוע סיני

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 זיכל חנה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 פתח תקוו ה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית פתח תקווה

1 
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,
 ולסעיף 7(ב) (1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית פתח תקווה

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אוחיון יצחק
 2. אורן שרה
 3. דהן רפי

 4. פלהיימר יעקב

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 64,461

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 60,486

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 3,975

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אוחיון יצחק 36,836 60.90
 2. אורן שרה 3,382 5.59

 3. דהן רפי 10,697 17.69
 4. פלהיימר יעקב 9,571 15.82

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אוחיון יצחק

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 ז יכל חנה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 פתח תקווה

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 211

 ילקוט הפרסומים 5240, כ״ב בחשון התשס״ד, 17.11.2005
496 



1965 

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית קרית מלאכי

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה -

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית מלאכי

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת העבודה בראשות יוסי םולימני
 2 . טוב קרית מלאכי אחת-המפד״ל

 בראשות ליאור קצב
 3 . יד יפת מדר נאמני הקריה
 4 . ך התקווה למועצת העיר

 5 . כי קרית מלאכי אחרת בראשות חיים ויצמן
 6 . ם אברהם בבר אזולאי למועצת העיר

 עם אחד
 ד . מחל הרשימה המשותפת לכוד-חבד

 8 . פז יוסי חדד מגן הקר יה
 9 . ץ המהפך בראשות מישל אבוטבול

 ולבנה רשיד
 10 . ק אחדות ישראל בראשות בורים בורוכוב

 11 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת העבודה בראשות יוסי סולימני
 עם יד יפת מדר נאמני הקריה

 2 . טוב קרית מלאכי אחת-המפד״ל
 בראשות ליאור קצב

 עם שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 3 . כי קרית מלאכי אחרת בראשות חיים ויצמן
 עם ם אברהם בבר אזולאי למועצת העיר

 עם אחד
 4 . מחל הרשימה המשותפת לכוד-חבד

ק אחדות ישראל בראשות בוריס בורוכוב ס  ע
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9,094 

8,809 

285 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 העבודה בראשות יוסי סולימני 576
 קרית מלאכי אחת-המפד״ל 466

 בראשות ליאור קצב
 יפת מדר נאמני הקריה 1,039
 התקווה למועצת העיר 1,051

 קרית מלאכי אחרת בראשות חיים ויצמן 506
 אברהם בבר אזולאי למועצת העיר 609

 עם אחד
 הרשימה המשותפת לכוד-חבד 1,925

 יוסי חדד מגן הקריה 361
 המהפך בראשות מישל אבוטבול 242

 ולבנה רשיד
 אחדות ישראל בראשות בורים בורוכוב 1,058

 התאחדות הספרדים העולמית 976
 שומרי תורה

 אמת
 טוב

 ך
 כ י
 ס

 מחל
 פז
 ץ

 ק
 שם

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 העבודה בראשות יוסי סולימני
 יפת מדר נאמני הקריה
 התק ו ו ה למועצת העיר

 אברהם בבר אזולאי למועצת העיר
 עם אחד

 הרשימה 'המשותפת לכוד-חבד
 אחדות ישראל בראשות בוריס בורוכוב

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 אמת
 יד
 ד
 ם

 מחל
 ק

 שס

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אמת העבודה בראשות יוסי סולימני
 1. סו ל י מני יוסף

 יפת מדר נאמני הקריה
 2. אזרואל אליהו

 מרשימת יד
 1. מדר יפת

 התקווה למועצת העיר
 2. אייך בליינש

 מרשימת ך
 1. סולומון יאייו

 אברהם בבר אזולאי למועצת העיר
 עם אחד

 מרשימת ם

 1. אזולאי אברהם בבר

 הרשימה המשותפת לכוד-חבד
 2. גלעס דוד 3. יוזביץ יוסף יצחק

 מרשימת מחל
 1. מלכה מוטי מרדכי

 אחדות ישראל בראשות בוריס בורוכוב
 2. קיאיקוב י וסף חיים

 מרשימת ק
 1. בורוכוב בוריס

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. לוי אלברט אברהם

 מרשימת שס

 1. טפירו מיכאל

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 זאבי אלימלך מריס רחל
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 קרית מלאכי
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית קרית מלאכי

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית מלאכי

 א. לקראת הבחירות שקו י ימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן :

 1. אזולאי אברהם
 2. ויצמן חיים

 3. מלכה מוטי מרדכי
 4. סולימני יוסף

 5. קצב ליאור

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 9,091

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 8,630

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 461

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אזולאי אברהם 604 7.00
 2. ויצמן חיים 882 10.22
 3. מלכה מוטי מרדכי 5,039 58.39
 4. סולימני יוסף 958 11.10
 5. קצב ליאור 1,147 13.29

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: מלכה מוטי מרדכי

 י״ד נחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 זאבי אלימלך מרים רחל

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 קרית מלאכי

 1 סייח התשב״ה, עמי 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית קרית עקרון

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״וז 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית עקרון

 שקו י ימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א עקרון אחת בראשות אריק חדד
 2 . ב המפד׳ל המפלגה הדתית לאומית

 המזרחי-הפועל המזרחי
 3 . ח עתיד לקריית עקרון בראשות חזי דנין

 4 . מחל הליכוד
 5 . שם התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,833

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,630

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 203

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א עקרון אחת בראשות אריק חדד 1,504
 2 . ב המפד׳ל המפלגה הדתית לאומית 415

 המזרחי-הפועל המזרחי
 3 . ח עתיד לקריית עקרון בראשות חזי דנין 1,007
 4 . מחל הליכוד 1,272

 5 . שס התאחדות הספרדים העולמית 432
 שומרי תורה

 1 סייח התשבי׳ה, עמי 248
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 עקרון אחת בראשות אריק חדד 3
 המפד׳ל המפלגה הדתית לאומית 1

 המזרחי-הפועל המזרחי
 עתיד לקריית עקרון בראשות חזי דנין 2
 הליכוד 2
 התאחדות הספרדים העולמית 1

 שומרי תורה

 1 . א
 2 . ב

 3 . ח
 4 . מחל
 5 . שס

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 עקרון אחת בראשות אריק חדד
 2. גל יוסף 3. יעקובי שרה

 מרשימת א
 1. חדד אריק

 המפד׳ל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי-הפועל המזרחי

 מרשימת ב

 1. מרחבי זכריה

 עתיד לקריית עקרון בראשות חזי דנין
 2. ימיני עזרא

 מרשימת ח
 1. דנין יחזקאל חזי

 הליכוד
 2. עוקבי אשר

 מרשימת מחל
 1. סו ל ימן שולי

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 מרשימת שס

 1. שעירי שמעון

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 אדלהייט דינה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 קרית עקרון
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית קרית עקרון

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית עקרון

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. חדד אריק

 2. ם ו ל י מן שולי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,834

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,560

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 274

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. חדד אריק 2,074 45.48
 2. סולימן שולי 2,486 54.52

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: סו ל ימן שולי

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 אדלהייט דינה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 קרית עקרון

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית רעננה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית רעננה

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן

 ! . אמת העבודה
 2 . בה הרשימה הדתית המאוחדת

 בראשות צבי קניג
 3 . חנ פעילי חי נוך

 4 . ט איכות חי ים לרעננה
 5 . יחד דרכי נועם בראשות יואל עזרזר

 6 . יש שינוי ברעננה
 7 . ל הרשימה העצמאית לרעננה

 בראשות זאב בילסקי
 8 . לה דן ברוך למען התושבים

 9 . מחל הליכוד בראשות עוזי כהן למועצה
 10 . מרצ מרצ-רעננה החפשית

 11 . פ רעננה פלוס

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת העבודה
 עם יש שינוי ברעננה

 2 . בך הרשימה הדתית המאוחדת
 בראשות צבי קניג

 עם יחד דרכי נועם בראשות יואל עזרזר

 3 . ל הרשימה העצמאית לרעננה
 בראשות זאב בילסקי

 עם מחל הליכוד בראשות עוזי כהן למועצה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית : 28,522

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 27,916

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 606

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 מספר הקולות

 הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 וכינוי

 ה. מספר

 אות/י ות

 1 . אמת העבודה 1,813
 2 . בה הרשימה הדתית המאוחדת 2,831

 בראשות צבי קניג
 3 . חנ פעילי חינוך 458

 4 . ט איכות חיים לרעננה 2,576
 5 . יחד דרכי נועם בראשות יואל עזרזר 3,028
 6 . יש שינוי ברעננה 1,508
 7 . ל הרשימה העצמאית לרעננה 6,925

 בראשות זאב בילסקי
 8 . לה דן ברוך למען התושבים 1,801
 9 . מחל הליכוד בראשות עוזי כהן למועצה 3,617
 10 . מרצ מרצ-רעננה החפשית 2,937

 11 . פ רעננה פלוס 422

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמת העבודה 1
 2 . בה הרשימה הדתית המאוחדת 2

 בראשות צבי קניג
 3 . ט איכות חיים לרעננה 2
 4 . יחד דרכי נועם בראשות יואל עזרזר 2
 5 . יש שינוי ברעננה 1
 6 . ל הרשימה העצמאית לרעננה 5

 בראשות זאב בילםקי
 7 . לה דן ברוך למען התושבים 1
 8 . מחל הליכוד בראשות עוזי כהן למועצה 3
 9 . מרצ מרצ-רעננה החפשית 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אמת העבודה
 1. ניב יום טוב דורון
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 הרשימה הדתית המאוחדת
 בראשות צבי קניג

 2. קורן אשרה-ריבה

 מרשימת בה

 1. קעניג צבי מאיר

 איכות חיים לרעננה
 2. אביב אברהם

 מרשימת ט
 1. בר וידא חיים

 דרכי נועם בראשות יואל עזרזר
 2. פרידמן שלמה

 מרשימת יחד
 1. מזרזר יואל

 מרשימת יש שינוי ברעננה
 1. אלרס רות

 3. גושן גולדשטיין יצחק

 הרשימה העצמאית לרעננה
 בראשות זאב בילסקי
 2. דולפין צפורה
 5. גינזבורג אי תן

 מרשימת ל

 1. בילסקי בנימין זאב
 4. צור ביילה דבורה

 מרשימת לה דן ברוך למען• התושבים
 1 . ברוך דניאל

 הליכוד בראשות עוזי כהן למועצה
 2. מאיר ורד 3. הרשקוביץ משה

 מרשימת מחל
 1. כהן עוזי עוזיאל

 מרצ-רעננה החפשית
 2. דיאמנט עדית

 מרשימת מרצ
 1. וינטראוב רונית

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)

 יצחק י שלומית
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 רעננה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית רעננה

 יפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשב״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 1(2) (1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית רעננה

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. בילסקי בנימין זאב
 2. בר וידא חיים

 3. ניב יום טוב דורון

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 28,509

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 26,926

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,583

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. בילסקי בנימין זאב 21,069 78.25
 2. ברוידא חיים 4,367 16.22
 3. ניב יום טוב דורון 1,490 5.53

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: בילסקי בנימין זאב

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)
 יצחקי שלומית

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 רעננה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית עפולה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965
ת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עפולה א ז ת ב ר ט מ  נ

 של, ו י ימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

ו רשימות המועמדים כלהלן: שר או  א. י

 1 . אמת מפלגת העבודה - מימד - מרצ

 ובלתי מפלגתיים
 2 . ב המפד״ל המפלגה דתית לאומית

 המזרחי הפוהמ״ז
 3 . זה יוסי גושן למועצת העיר

י למען אחי התנועה החברתית  4 . ח

 בראשות דוד דואיב
 5 . יש שינוי בעפולה בראשות גנדי קיפניס

 6 . ך למען כולנו
 ד . ם עם אחד בראשות יעקב מלכה

ל הליכוד  8 . מח

 9 . סד חזית דתית חברתית אור-ש״ס
 10 . פז עפולה אחת

 11 . צ למען עפולה

 12 . ק יחד

ו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות: ל א  ו

 1 . אמת מפלגת העבודה - מימד - מרצ

 ובלתי מפלגתיים
ז עפולה אחת  עם פ

ה יוסי גושן למועצת העיר  2 . ז

 עם ק יחד

י למען אחי התנועה החברתית  3 . ח

ד דואיב ו  בראשות ד
 עם צ למען עפ ולה

 4 - יש שינוי בעפולה נואשות גנזי קיפנים

ל הליכוד  עס מח

, עמי 248 ה ״ כ ש ת  1 ס״דז ה
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 16,825

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 16,304

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 521

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/ י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . אמת מפלגת העבודה - מימד - מרצ 1,923
 ובלתי מפלגתיים

 2 . ב המפד״ל המפלגה דתית לאומית 940
 המזרחי הפוהמ״ז

 3 . זה יוסי גושן למועצת העיר 1,194
 4 . חי למען אחי התנועה החברתית 786

 בראשות דוד דואיב
 5 . יש שינוי בעפולה בראשות גנדי קיפניס 1,124

 6 . ן למען כולנו 519
 7 . ס עם אחד בראשות יעקב מלכה 405

 8 . מחל הליכוד 1,455
 9 . סד חזית דתית חברתית אור-ש״ס 1,428
 10 . פז עפולה אחת 3,521

 11 . צ למען עפולה 902
 12 . ק יחז 2,107

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמת מפלגת העבודה - מימד - מרצ 2
 ובלתי מפלגתיים

 2 . ב המפד״ל המפלגה דתית לאומית 1
 המזרחי הפוהמ״ז

 3 . זה יוסי גושן למועצת העיר 1
 4 . יש שינוי בעפולה בראשות גנדי קיפנים 1
 5 . מחל הליכוד 2
 6 . סד חזית דתית חברתית אור-ש״ס 1
 7 . פז עפולה אחת 4
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 למען עפולה
 יחד

 8 . צ
 9 • ק

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 מפלגת העבודה - מימד - מרצ מרשימת אמת
 ובלתי מפלגתיים

 1. יבור מנחם 2. אסולין דניאל

 המפד״ל המפלגה דתית לאומית
 המזרחי הפוהמ״ז

 מרשימת ב

 1. פרץ חביב

 מרשימת זה יוסי גושן למועצת העיר
 1. גושן יוסף

 מרשימת יש שינוי בעפולה בראשות גנדי קיפנים
 1. קיפנים גנרי

 הליכוד
 2. לוי י ו סף

 מרשימת מחל
 1. מליחי שלמה

 מרשימת סד חזית דתית חברתית אור-ש״ם
 1. בנינו אריה

 3. לוי משה
 עפולה אחת

 2. י ודיס בוריס
 מרשימת פז

 1. מירון יצחק
 4. דייני רחל אפרת

 למען עפולה

 יחד

 מרשימת צ
 1. אלמקיס יהודה

 מרשימת ק
 2. צ׳רקםוב סבטלנה אורו, 1. ברקן מיכאל

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)

 יחזקאלי אבינועם
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 עפולה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית עפולה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשב״ה 1965
 בהתאם לסעיף 1ל(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עפולה

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. דואיב דוד
 2. מירון יצחק
 3. מליחי שלמה

 4. קיפניסגנדי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 16,807

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 15,116

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 1,691

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. דואיב דוד 1,736 11.48
 2. מירון יצחק 11,961 79.13
 3. מליחי שלמה 0 0.00
 4. קיפניס גנדי 1,419 9.39

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: מירון יצחק

 ״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)
 יחזקאלי אבינועם
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 עפולה

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית שלומי

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית שלומי

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 המפלגה הדתית לאומית המפד״ל המזרחי
 הפוהמ״ז

 2 ל יחד האיחוד הלאומי
 3 ם עם אחד בראשות זקי (יצחק) בן מוחה

 4 מחל הליכוד תנועה לאומית ליברלית
 5 נ נצח בראשות מזל שורצמן

 6 ף דחף בראשות גבי נ עמן
 7 צ צדק חברתי ״צח״

 8 שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב המפלגה הדתית לאומית המפד״ל המזרחי
 הפוהמ״ז

 עם ל יחד האיחוד הלאומי
 2 . מ עם אחד בראשות זקי (יצחק) בן מוחה

 עם צ צדק חברתי ״צח״
 3 . ף דחף בראשות גבי נעמן

 עם שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ב. המספר הכולל טל הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,281

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 3,173

. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 108  ד

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

 2ו5 ילקוט הפרסומים 5240, כ״ב בדושון יזתשסיד 2003 17.11



 נזספי הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 המפלגה הדתית לאומית המפד״ל המזרחי 238
 הפוהמ״ז

 1 . ב

 2 . ל יחד האיחוד הלאומי 507
 3 . ס עם אחד בראשות זקי (יצחק) בן מוחה 375
 4 . מחל הליכוד תנועה לאומית ליברלית 452
 5 . נ נצח בראשות מזל שורצמן 87

 6 דחף בראשות גבי 'בעמן 1,027
 7 . צ צדק חברתי "צח״ 213
 התאחדות הספרדים העולמית 274

 שומרי תורה
 8 . שס

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 יחד האיחוד הלאומי 2
 עם אחד בראשות זקי (יצחק) בן מוחה 1
 הליכוד תנועה לאומית ליברלית 2
 דחף בראשות גבי נעמן 3
 התאחדות הספרדים העולמית 1

 שומרי תורה

 1 . ל
 2 . ם

 3 . מחל
 4 • ף

 5 . שם

 ז. «מות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 יחד האיחוד הלאומי
 2. דאוס תמיר

 מרשימת ל
 1. סלובודוב מיכאל

 מרשימת ס עם אחד בראשות זקי (יצחק) בן מוחה
 1. בן מוחה יצחק

 הליכוד תנועה לאומית ליברלית
 2. אנקרי שמואל

 מרשימת מחל
 1. אוקרט ישראל

 3. בוטארה דוד
 דחף בראשות גבי נעמן

 2. בן שבת סימי
 מרשימת ף
 1. נעמן גבי
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 מרשימת שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 1. מגירה משה

 נו״ ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)

 בהל ו ל יוסף
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 שלומי

 4ו5 ילקוט הפרסומים 5240, כ״ב בחשון התשס״ד, ג200.וו.7ו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית שלומי

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית שלומי

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אוקרט ישראל
 2. בן מוחה יצחק

 3. וקנין נסים
 4. נ עמן גבי

 5. סלובודוב מיכאל
 6. שורצמן מזל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,281

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 3,193

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 88

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אוקרט ישראל 601 18.82
 2. בן מוחה יצחק 469 14.69
 3. וקנין נסים 150 4.70

 4. נעמן גבי 1,432 44.85
 5. סלובודוב מיכאל 487 15.25
 6. שורצמן מזל 54 1.69

 בהלול יוסף
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 של ומי

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: נעמן גבי

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית קרית אתא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית קרית אתא

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת מפלגת העבודה הישראלית
 ובלתי מפלגתיים

 2 . ב המפלגה הדתית לאומית המפד״ל
 המזרחי הפועמ״ז
 3 . דר ״דוד ראם חוזר״

 רשימה מקומית אל מפלגתית
 4 . זך חברות אמיתית זו נינה אורינוביץ

 5 . יש שינוי
 6 . ל קרית אתא ביתנו

 ד . מחל הליכוד בראשות יעקב פרץ
 8 . נץ צל״ש -ציבור למען שינוי

 9 . פ כולנו איתך ולמענך
 10 . ק אחדות

 11 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת מפלגת העבודה הישראלית
 ובלתי מפלגתיים

 עם שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2 . ב המפלגה הדתית לאומית המפד״ל
 המזרחי הפועמ״ז

 עם נץ צל״ש -ציבור למען שינוי
 3 . ל קרית אתא ביתנו

 עם מחל הליכוד בראשות יעקב פרץ

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 22,314

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 21,488

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 826

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אמת מפלגת העבודה הישראלית 1,401
 ובלתי מפלגתיים

 2 . ב המפלגה הדתית לאומית המפד״ל 2,123
 המזרחי הפועמ״ז

 3 . דר ״דוד ראם חוזר״ 3,787
 רשימה מקומית אל מפלגתית

 4 . זך חברות אמיתית זו נינה אורינוביץ 499
 5 . יש שינוי 916

 6 . ל קרית אתא ביתנו 1,648
 7 . מחל הליכוד בראשות יעקב פרץ 5,597
 8 . נץ צל״ש -ציבור למען שינוי 1,990

 9 . פ כולנו איתך ולמענך 962
 10 . ק אחדות 1,027
 11 . שס התאחדות הספרדים העולמית 1,538

 שומרי תורה
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי

 מפלגת העבודה הישראלית
 ובלתי מפלגתיים

 המפלגה הדתית לאומית המפד״ל
 המזרחי הפועמ״ז
 ״דוד ראם חוזר״

 רשימה מקומית אל מפלגתית
 קר י ת אתא ביתנו

 הליכוד בראשות יעקב פרץ
 צל״ש -ציבור למען שינוי

 כולנו איתך ולמענך
 אחדות

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 1 . אמת

 דר

 ל
 מחל
 נץ
 פ
 ק

 שס

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מפלגת העבודה הישראלית מרשימת אמת
 ובלתי מפלגתיים

 1. צברי יורם

 המפלגה הדתית לאומית המפד״ל
 המזרחי הפועמ״ז

 2. מי י ז לס אר יה

 מרשימת ב

 1. מועלם אברהם

 ״דוד ראם חוזר״
 רשימה מקומית אל מפלגתית

 2. גלבםקי אילן 3. שלום ליליאן אילנה

 מרשימת דר

 1. ואס דוד

 מרשימת ל קרית אתא ביתנו
 1. אפרימוב אידינה

 3. טולדנו מימון
 הליכוד בראשות יעקב פרץ

 2. שלם זלמן
 5. סולומונוב עמנואל

 מרשימת מחל
 1. פרץ יעקב

 4. אורן פרידה

 8ו5 ילקוט הפרסומים 5240, כ״ב בחשון התשס״ד, ג1.200ו.7ו



 מרשימת נץ צל״ש -ציבור למען שינוי
 1. אסולין ציון

 מרשימת פ כולנו איתך ולמענך
 1. ברוושטיין לאוניד

 מרשימת ק .אחד ו ת
 1. רטנר גריגורי

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. מנחם יורם

 מרשימת שס

 1. לנקרי שמואל

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)

 רקדזן נסים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 קרית אתא

ב בחשון התשם־ד, 17.11.2003 519  ילקוט הפרסומים 5240, כ־



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית קרית אתא

1 
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשב״ה 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,
 ולסעיף 7(ב) (1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית קרית אתא

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אסולין ציון
 2. פרץ יעקב
 3. ראם דוד

 4. רטנר גריגורי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 22,309

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 21,004

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,305

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אסולין ציון 1,076 5.12
 2. פרץ יעקב 12,025 57.25
 3. ראם דוד 6,835 32.54
 4. רטנר גריגורי 1,068 5.08

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: פרץ יעקב

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)
 רקדזן נסים

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 קרית אתא

 1 נז״דד חהשנ״ה, עמי 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית עילוט

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה - 1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית עילופו

 שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ד האיחוד הלאומי בל״ד
 2 . חק הצדק והשוויון לשינוי

 3 . ים השיתוף והאחווה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ד האיחוד הלאומי בל״ד
 עם חק הצדק והשוויון לשינוי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,745

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,651

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 94

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר הקולות

 1 . ד האיחוד הלאומי בל״ד 598
 2 . חק הצדק והשוויון לשינוי 715

 3 . ים השיתוף והאחווה 1,338

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 n״n התןווב״ה, nu י 248
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 האיחוד הלאומי בל״ד
 הצדק והשוויון לשינוי

 השיתוף והאחווה

 1 . ד
 2 . חק
 3 . ים

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ד האיחוד הלאומי בל״ד
 1. אבו ראס נאסר 2. אבו עיאש עבדאללה

 מרשימת חק הצדק והשוויון לשינוי
 1. אבו דאס נאדר 2. עבוד ג׳מיל

 מרשימת ים השיתוף והאחווה
 1. אבו ראם אבראהים 2. עבוד פרג׳ 3. אבו ראם מוחמד

 4. אבו ראם סלים 5. ח׳גויב עפיף

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 נימרי חביב
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 עילוט
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית עילוט

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1965,

 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית עילוט

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אבו ראס אבראהיס

 2. אבו ראם נאדר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,745

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,659

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 86

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. אבו ראס אבראהים 1,331 50.06
 2. אבו ראס נאדר 1,328 49.94

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אבו ראס אבראהים

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 נימרי חביב

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 עילוט

523 

 1 ס״ח התשכ״ה,' עמ׳ 248
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ב בדושון התשס״ד, 17.11.2003  ילקוט הפרסומים 5240, כ־



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית סאג׳ור

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה - 1965

1 
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית סאג׳ור
 שקו י ימו ביוס ב׳ בחשון התשסייד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת כלמת שרף
 2 . ב הקדמה והרפורמה

 3 . ד אלאאתלאף
 4 . ה אלנסר
 5 . ז אלראז

 6 . ט אלנג ׳אח
 7 . ים עתיד

 8 . ד אל ו פאק
 9 . מחל הליכוד

 10 . נ אל וחדה ואלכראמה
 11 . פ אלאטתמאד
 12 אל תוחיד

 13 • ק התק ו ו ה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,882

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,814

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 68
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספד הקולות

 1 . אמת כלמת שרף ד
 2 . ב הקדמה והרפורמה 119
 3 . ד אלאאתלאף 185
 4 . ה אלנםר 189
 5 . ז אלראז 194
 6 . ט אלנג ׳אח 196

 7 . ים עתיד 1
 8 • ד אל ו פאק 193
 9 . מחל הליכוד «14
 10 . נ אלוחדה ואלכראמה 174
 11 . פ אלאעתמאד 167

 12 • ץ אל תוחיד 4
 13 התק ו ו ה 236

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי נזמ3ו המנדבים

 1 . ד אלאאתלאף
 2 . ה אלנסר
 3 . ז אלראז

 4 . ט אלנג ׳אח
 5 • ד אלופאק

 6 . נ אל וחדה ואלכראמה
 7 . פ אלאעתמאד

 8 . ק התק ווה

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ד אלאאתלאף
 1. חמוד מאלכ

 מרשימת ה אלנסר
 1. עביד נאיף
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 מרשימת ז אלראז
 חשאן ויאט

 מרשימת ט אלנג׳אח
 מוסטפא נהאד

 מרשימת ך אלופאק
 ע ו ו ידה חמד

 מרשימת נ אלוחדה ואלכראמה
 סאלח חסן מופיד

 מרשימת פ אלאעתמאד
 אגראהים פנדי

 מרשימת ק התק ו ו ה
 ג׳אנס ראייק 2. ג׳אנס והיב

 בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 ח׳יר נסר
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 סאג׳ו ר
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית סאג׳ור

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכ״ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

 ולסעיף 7(ב) (1) לחוק הרשויות המקומיות 2
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית סאג׳ור

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ב׳ בחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)
 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אבראהים נאיף
 2. אבראהים פרג׳

 3. גאנס נזיה
 4. עווידה חמד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,881

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 1,848

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 33

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אבראהים נאיף 1,272 68.83
 2. אבראהים פרג׳ 0 0.00

 3. גאנם נזיה 576 31.17
 4. עווידה חמד 0 0.00

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אבראהים נאיף

 ״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 ח׳יר נסר

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 סאג ׳ור

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 הודעה בדבר בחידת ראש הדשות המקומית עג׳ר
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל־ה-1975

 בהתאם לסעיף 8א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל־ה-
 1975', בבחירות שעמדו להתקיים ביום ב׳ בחשון התשם״ד (28 באוקטובר 2003) לשם בחירת ראש הרשות

 עג׳ר אושרה הצעת מועמד אחד בלבד ושמו של המועמד הוא:

 פתאלי אחמד
 (שם משפחה) (שם פרטי)

 לפי הסעיף האמור הכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום ב׳ בחשון התשס״ד
 (28 באוקטובר 2003) על המועמד הנ־ל כעל ראש הרשות הנבתר.

 ב׳ בחשון התשס־ד (28 באוקטובר 2003)

 טארק אל ספדי
 מנהל הבחירות למועצה המקומית עגיר

 י ס־ח התשל־ה, עמי 211.

 הודעה בדבר הבחידות למוע*ה המקומית עג׳ר
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב־ה-965ו

, בבחירות למועצה  בהתאם לסעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ־ה-1965י
 המקומית עג׳ר שעמדו להתקיים ביום ב־ בחשון התשס״ד (28 באוקטובר 2003) לשם בחירת שבעת חברי

 המועצה, אושרה רשימת מועמדים אחת והיא:

 אל
 (האות/יות)

 הבפד
 (כינוי הרשימה)

 לפי הסעיף האמור הכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום ב־ בחשון התשס־ד
 (28 באוקטובר 2005) על המועמדים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו בחברי המועצה הנזקומית

 עגיר:

 ו. פתאלי אחמד

 2. ח׳טיב אחמד

 3. עויניאת מוחמד

 4. מוסא נסר אלדין

 5. מרהג• חוסין

 6. חיטיב דרויש

 7. עיסא נסאן

 ב׳ בחשון התשס״ד (28 באוקטובר 2003)

 טארק אל ספדי
 מנהל הבחירות למועצה המקומית עג׳ר

 סייח התשכ״ה, עמי 248.
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