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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אבו גוש

 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 אבו גוש

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אבו גוש המאוחדת
 2 . למ הפיתוח והשויון

 3 . ק הרשימה לשינוי וקידום

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . למ הפיתוח והשויון
 עסק הרשימה לשינוי וקידום

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,090

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,035

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 55

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א אבו גוש המאוחדת 1,339
 2 . למ הפיתוח והשויון 1,312
 3 . ק הרשימה לשינוי וקידום 384

J17.11.200 ,התשם״ד !  8ילקוט הפרסומים ג52, כ״ב בחשו

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 מספר הנזנדנוים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכי נ ו י

 אבו גוש המאוחדת
 הפיתוח והשויון

 הרשימה לשינוי וק׳ידוס

 1 . א
 2 . למ
 3 • ק

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 3. עבד ו ל רחמן מוסא
 אבו גוש המאוחדת

 2. אבו גוש (איברהיס) רי
 מרשימת א

 1. איברהיס יוסף
 4. עותמן אוסמה

 3. עבדאל רחמן מוחמד
 הפיתוח והשויון
 2. ג׳בר חוםין

 מרשימת למ
 1. גבר סלים

 4. אבו גוש האשם

 מרשימת ק הרשימה לשינוי וקידום
 1. עותמאן חוסאם

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 קורנבלוס מיכל
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אבו גוש

ן התשם״ד, ב17.11.290 355  ילקוט זזמרםומים 8ג52, כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית אבו גוש

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 אבו גוש

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

 1. איברהים יו סף

 2. גבר סלים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,088

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,018

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 70

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. איברהים יוסף 1,385 45.89
 2. גבר סלים 1,633 54.11

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: גבר סלים

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 קורנבלוס מיכל

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אבו גוש

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

ן דתשס״ד. 2003 ו ו.ד י ו ש ח  356 ילקוט ההרסומים 5233, ב״ב נ
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אבן יהודה

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב אבן יהודה שלנו בראשות נחמיה יעקב
 2 . יש שינוי באבן יהודה

 3 . כן קרן כצמן לראשות המועצה
 4 . מחל הליכוד ובלתי מפלגתיים

 5 . ע בדרך אחרת עם עמוס עזאני
 6 . פד אבן יהודה אחת

 ד . שס התאחדות הספרדים שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . יש שינוי באבן יהודה
 עם כן קרן כצמן לראשות המועצה
 2 . מחל הליכוד ובלתי מפלגתיים

 עם ע בדרך אחרת עס עמוס עזאני

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,237

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,141

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 96

 ד5ג

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

ן התשס״ד, 17.11.2005  ילקוט הפרסומים 5258, כ״ב בחשו



 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 אבן יהודה שלנו בראשות נחמיה יעקב 450
 שינוי באבן יהודה 253
 קרן כצמן לראשות המועצה 16ד
 הליכוד ובלתי מפלגתיים 652

 בדרך אחרת עם עמוס עזאני 1,537
 אבן יהודה אחת 299
 התאחדות הספרדים שומרי תורה 234
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי

 אבן יהודה שלנו בראשות נחמיה יעקב 1
 קרן כצמן לראשות המועצה 2
 הליכוד ובלתי מפלגתיים 2
 בדרך אחרת עם עמוס עזאני 4

 1 . ב
 2 . כן

 3 . מחל
 4 . ע

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ב אבן יהודה שלנו בראשות נחמיה יעקב
 1. יעקב נחמיה

 קרן כצמן לראשות המועצה
 2. זונשיין דרור

 מרשימת כן
 1. כצמין קרן

 הליכוד ובלתי מפלגתיים
 2. ברדוש יול דוד

 מרשימת מחל
 1. הררי אברהם

 3. אפל יאיר
 בדרך אחרת עם עמוס עזאני

 2. איזנמן אבינועם
 מרשימת ע

 1. עזני עמוס
 4. דקל ארנה

 מוסקוביץ מירה-מרצלה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אבן יהודה

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

ו י . ו ו ת החשס־ד, 2003. ש ח  358 ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב ב



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית אבן יהודה

 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 אבן יהודה

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

 1. הררי אברהם
 2. כצמן קרן הלן

 3. עוני עמוס

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,234

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,020

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 214

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. הררי אברהם 0 0.00
 2. כצמן קרן הלן 1,212 30.15
 3. עזני עמוס 2,808 69.85

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: עז נ י עמוס

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 מוסקוביץ מירה-מרצלה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אבן יהודה

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
 2 סייח התשבי׳ה, עמי 211

359 s17.11.200 ,ן התשם״ד  5238ילקוט הפרסומים , כ״ב בחשו
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אום אל-פחם

 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 אום אל-פחם

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אלתחאלוף אלואטני אלבלדי חרכת
 אבנאא אלבלד אלתחלוף אלוטני

 אלתקדומי ואוסאת שעבייה
 2 . ד אלתג׳מע אלוטני אלדמוקרטי (בלייד)

 3 . ן אלקותלה אלאסלאמיה
 4 . נ תחאלף אלמוסתקלין

 5 . ע אום אל פחם אל מוסתקבל
 6 . פ אלא ימאן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים .שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 16,796

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16,371

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 425

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . א אלתחאלוף אלואטני אלבלדי חרכת 4,742
 אבנאא אלבלד אלתחלוף אלוטני

 אלתקדומי ואוסאת שעבייה
 2 . ד אלתג׳מע אלוטני אלדמוקרטי (בל״ד) 12

 3 . ך אלקותלה אלאסלאמיה 11,581
 4 . פ אלאימאן 36

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

 60ג ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשון התשס״ד, 17.11.2003



 מספר תגזגדטים

 ו. מספר המנדנוים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ו ת וכינוי

 1 . א אלתחאלוף אלואטני אלבלדי חרכת 4
 אבנאא אלבלד אלתחלוף אלוטני

 אלתקדומי ואוסאת שענייה
 2 . ך אלקותלה אלאסלאמיה 11

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א אלתחאלוף אלואטני אלבלדי חרכת
 אבנאא אלבלד אלתחלוף אלוטני

 אלתקדומי ואוסאת שעבייה
 1. מחאמיד מוחמד 2. ג׳בארין ואאל 3. אל אסעד עדנאן

 4. ג׳ואברה ח׳ליל

 3. ג׳בארין מופיד
 6. מחאמיד עמאד

 9. אגבאריה מוחמד

 אלקותלה אלאסלאמיה
 2. מחאמיד מוסטפא

 5. אגבאריה ג׳ומעה
 8. מחאג׳נה מוהנד
 11. ג׳בארין מוחמד

 מרשימת ך
 1. אגבאריה זכי

 4. מחאג׳נה מוחמד
 ד. ג׳בארין סולימאן

 10. מחאמיד סובחי

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 עבאס מחמוד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אום אל-פחם

ו ד . ו ן התשס־ד. ג200 ו ב בחשו י  ילקוט הפרסומים 8ל52, כ



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית אום אל-פחכו

 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 אום אל-פחס

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

 1. אגבאריה סעיד
 2. מחאג׳נה האשם
 3. מחאמיד יוסף

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 16,782

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 16,307

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 475

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אגבאריה סעיד 4,067 24.94
 2. מחאג׳נה האשם 12,240 75.06
 3. מחאמיד יוסף 0 0.00

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: מחאג׳נה האשם

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 עבאס מחמוד

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אום אל-פחם

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, ענו׳ 211

 362 ילקוט הפרסומי• 5238, כ״ב בחשון התשס״ד. 11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אופקים

 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 אופקים

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב מפד״ל בראשות מרדכי רוזן
 2 . דת הקהילה התורנית - למען אחי

 3 . ה מהפך
 4 . זד אור באופק

 5 . חי אופקים בתנופה בראשות יאיר חזן
 6 . ט אופק חדש

 ד . כ שילוב
 8 . כן יחד

 9 . ל אופקים ביתנו
 10 . מחל הליכוד בראשות אבי אסרף

 11 • ק קהילה בראשות חנניה בן שטר ית
 12 . רם אופקים אחרת

 13 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב מפד״ל בראשות מרדכי רוזן
 עם זך אור באופק

 2 . דת הקהילה התורנית - למען אחי
 עם שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 3 . חי אופקים בתנופה בראשות יאיר חזן

 עם ל אופק ים ב יתנו
 4 . כ שילוב

 עם כן יחד
 5 . מחל הליכוד בראשות אבי אסרף

 עם רם אופקים אחרת

יח התשכ״ה, עמי 248  1 סי

5 6 ן התשם״ד, 17.11.2003 5 ב בחשו  ילקוט הפרסומים 8ג52, כי



11.604 

11,292 

312 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . ב מפד״ל בראשות מרדכי רוזן 953
 2 . דת הקהילה התורנית - למען אחי 1,594

 3 . ה מהפן 409
 4 . זד אור באופק 506

 5 . חי אופקים בתנופה בראשות יאיר חזן 1,327
 6 . ט אופק חדש 334
 7 . כ שילוב 139
 8 . כן יחד 685

 9 . ל אופקים ביתנו 1,514
 10 . מחל הליכוד בראשות אבי אסרף 974
 11 • ק קהילה בראשות חנניה בן שטר ית 694

 12 . רם אופקים אחרת 1,000
 13 . שס התאחדות הספרדים העולמית 1,163

 שומרי תורה

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 מפד״ל בראשות מרדכי רוזן 1
 הקהילה התורנית - למען אחי 2
 אופקים בתנופה בראשות יאיר חזן 2
 יחד 1
 אופקים ביתנו 2
 הליכוד בראשות אבי אסרף 1
 קהילה בראשות חנניה בן שטרית 1
 אופקים אחרת 1
 התאחדות הספרדים העולמית 2

 שומרי תורה

 1 . ב
 2 . דת
 3 . חי
 4 . כן
 5 . ל

 6 . מחל
 7 • ק

 8 . רם
 9 . שם
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ב מפד״ל בראשות מרדכי רוזן
 1. רוזן מרדכי

 מרשימת דת הקהילה התורנית - למען אחי
 1. דייטש אברהם בן ציון 2. יוליס יצחק יהושע

 אופקים בתנופה בראשות יאיר חזן
 2. דנינו יצחק

 מרשימת חי
 1. חזן יאיר

 מרשימת כן יחד
 1. רחמילוב ויקטור

 אופקים ביתנו
 2. טיבייב רוברט

 מרשימת ל
 1. גנדלר מרט

 מרשימת מחל הליכוד בראשות אבי אסרף
 1. אסרף אבי

 מרשימת ק קהילה בראשות חנניה בן שטרית
 1. בן שיתרית חנניה

 מרשימת רם אופקים אחרת
 1. בן חמו אהרון

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. עזרן סלומון

 מרשימת שס

 1. כהן ר3אל

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 פודים טל
 מנהל/ת הבחירות

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

 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 אופקים

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

 1. אסרף אבי
 2. חזן יאיר

 3. עבאדה יעקב

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 11,599

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 11,153

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 446

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אסרף אבי 4,802 43.06
 2. חזן יאיר 4,502 40.37
 3. עבאדה יעקב 1,849 16.58

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אסרף אבי

 י״ד בחשון התשם״ד (09 נובמבר 2003)
 פודים טל

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אופקים

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

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

1 

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת מפלגת העבודה עם אחד - מר״צ
 ובלתי מפלגתיים

 2 . בשס חזית דתית מאוחדת שס-מפדל
 3 . ג יהדות עם נשמה

 בראשות עו׳ד יונה מושקוביץ
 4 . מחל הליכוד

 5 . פז פז ״אזור שלנו״ בראשות ציון חוה
 6 . רק אלטרנטיבה בראשות עו״ד נבון קצב

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת מפלגת העבודה עם אחד - מר״צ
 ובלתי מפלגתיים

 עם בשס חזית דתית מאוחדת שס-מפדל
 2 . ג יהדות עם נשמה

 בראשות עו׳ד יונה מושקוביץ
 עם רק אלטרנטיבה בראשות עו״ד נבון קצב

 3 . מחל הליכוד
 עם פז פז ״אזור שלנו״ בראשות ציון חוה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,432

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 4,253

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 179

י 248 מ , ע ה ״ כ ש ת יח ה  1 סי
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

1,578 

465 
333 

968 
499 
410 

 מפלגת העבודה עם אחד - מר״צ
 ובלתי מפלגתיים

 חזית דתית מאוחדת שס-מפדל
 יהדות עם נשמה

 בראשות עו׳ד יונה מושקוביץ
 הליכ וד

 פז ״אזור שלנו״ בראשות ציון חוה
 אלטרנטיבה בראשות עו״ד נבון קצב

 אמת

 בשם
 ג

 מחל
 פז
 יק

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי

 מפלגת העבודה עם אחד - מר״צ 4
 ובלתי מפלגתיים

 חזית דתית מאוחדת שס-מפדל 1
 יהדות עם נשמה 1

 בראשות עו׳ד יונה מושקוביץ
 הליכוד 3
 פז ״אזור שלנו״ בראשות ציון חוה 1
 אלטרנטיבה בראשות עו״ד נבון קצב 1

 אמת

 בשס
 ג

 מחל
 פז
 רק

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מפלגת העבודה עם אחד - מר״צ מרשימת אמת
 ובלתי מפלגתיים

 1. זך אמנון 2.זילוניאפריס 3. משה סלומון
 4. פכטר אריה

 מרשימת בשס חזית דתית מאוחדת שס-מפדל
 1. חקק יצחק

 יהדות עם נשמה
 בראשות עו׳ד יונה מושקוביץ

 מרשימת ג

 1. מושקוביץ יונה
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 הליכוד
 2. שלונזיוק יואל

 מרשימת מחל
 1. תנעמי אוריאל

 3. שכטמן לובוחינםקי סטלה

 מרשימת פז פז ״אזור שלנו״ בראשות ציון חוה
 1. חוה ציון

 מרשימת רק אלטרנטיבה בראשות עו״ד נבון קצב
 1. קצב נבון

 י״ד בחשון התשם״ד (09 נובמבר 2003)

 ליטבק צלה
 מנהל/ת הבחירות

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

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רע1ות וסגניו וכהונתם), התשנ״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 אזור

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

 1. זן אמנון
 2. חוה ציון
 3. קצב נבון

 4. תנעמי אוריאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,432

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,203

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 229

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. זן אמנון 2,039 48.51
 2. חוה ציון 619 14.73
 3. קצב נבון 493 11.73
 4. תנעמי אוריאל 1,052 25.03

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: זך אמנון

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 ליטבק צלה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אז ו ר

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

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב המפדל חזית דתית לאומית המזרחי
 הפועל המזרחי
 2 . יש שינוי באליכין

 3 . כן אליכין עצמאית עם גדעון חממי
 4 . מחל הליכוד

 5 . פז יחד בראשות חממי דוד
 6 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,601

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,548

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 53

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 המפדל חזית דתית לאומית המזרחי 343
 הפועל המזרחי

 1 . ב

 2 . יש שינוי באליכין 166
 3 . כן אליכין עצמאית עם גדעון חממי 450
 4 . מחל הליכוד 195
 5 . פז יחד בראשות חממי דוד 155
 התאחדות הספרדים העולמית 239

 שומרי תורה
 6 . שס

 ו 37

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

׳ד, 17.11.2003 ן התשס׳  ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 וכינוי מספר המנדטים

 המפדל חזית דתית לאומית המזרחי
 הפועל המזרחי
 שינוי באליכין

 אליכין עצמאית עם גדעון חממי
 הליכוד

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 אות/יות

 1 . ב

 2 . יש
 3 . כן

 4 . מחל
 5 . שס

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 המפדל חזית דתית לאומית המזרחי מרשימת ב
 הפועל המזרחי

 1. אברהם אליעזר 2. שמעוני רחמים

 מרשימת יש שינוי באליכין
 1. אהרן שלומי

 אליכין עצמאית עם גדעון חממי
 2. חשאי יצחק

 מרשימת כן
 1. חממי גדעון

 מרשימת מחל הליכוד
 1. יהודה זרח

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 מרשימת שס

 1. מורי יובל

 י״ג בתשרי התשס״ד (09 אוקטובר 2003)

 שמידט יהודית
 מנהל/ת הבחירות

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

 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 אליכין

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

 1. חממי גדעון
 2. חממי דוד

 3. יהודה זרח

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,601

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,528

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 73

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. חממי גדעון 833 54.52
 2. חממי דוד 0 0.00
 3. יהודה זרח 695 45.48

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: חממי גדעון

 י״ג בתשרי התשס״ד (09 אוקטובר 2003)

 שמידט יהודית
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אליכין

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

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אלאעתמאד
 2 . גד חזית אכסאל הדימוקרטית

 3 . דם התק ו ו ה
 4 . ו סיעת אכסאל המאוחדת

 5 . כמ אכסאל העצמאית
 6 . נ השי נ ו י

 ד . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית
 8 . פ הרשימה הערבית המאוחדת

 9 • ץ אל ופא
 10 • ק אלסדאקה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,179

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,980

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 199

 ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשון התשם־ד, 17.11.2003

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . א אלאעתמאד 459
 2 . גד חזית אכסאל הדימוקרפוית 549
 3 . דס התק ו ו ה 485
 4 . ו סיעת אכסאל המאוחדת 988
 5 . כמ אכסאל העצמאית 543
 6 . נ השי נ ו י 820
 ד . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 630

 8 . פ הרשימה הערבית המאוחדת 3
 9 • ץ אל ופא 499

 10 . ק אלסדאקה 4

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות ובינוי מספר המנדטים

 1 . א אלאעתמאד 1
 2 . גד חזית אכסאל הדימוקרטית 1
 3 . דס התקווה 1
 4 . ו סיעת אכסאל המאוחדת 2
 5 . כמ אכסאל העצמאית 1
 6 . נ השי נ ו י 2
 ד . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 2
 8 • ץ אל ופא 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א אלאעתמאד
 1. שלבי עומר

 מרשימת גד חזית אכסאל הדימוקרטית
 1. עראבי עבדון

 מרשימת דס התקווה
 1. דראושה מחמוד
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 סיעת אכסאל המאוחדת
 2. שדאפנה מאהר

 מרשימת ו
 1. אחמד די ב

 מרשימת כמ אכסאל העצמאית
 1. חבשי תאופיק

 השי נ ו י
 2. עבד אלהאדי מוסטפא

 מרשימת נ
 1. שלבי מוחמד

 המפלגה הדמוקרטית הערבית
 2. חבשי ח׳אלד

 מרשימת ע
 1. דראושה עלי

 מרשימת ץ אל ופא
 1. דראושה מוחמד

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 שחי י בר ראי ק
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אבסאל

ן התשס״ד, 11.2003.ל1  376 ילקוט הפרסומים 5238. כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית אכסאל

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 אכסאל

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

 1. דראושה מוםא
 2. דראושה עבד אלסלאם

 3. שלבי מוחמד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,178

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,976

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 202

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. דראושה מוסא 1,488 29.90
 2. דראושה עבד אלסלאם 2,163 43.47
 3. שלבי מוחמד 1,325 26.63

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: דראושה עבד אלסלאם

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 שחי י בר ראי ק

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אכסאל

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211

ן התשם״ד, 17.11.2005 377  ילקוט הפרסומים 5258, כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אעבלין

 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 אננבלין

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אלעלם נור
 2 . ד אלתגמוע אלווטני אלאעבליני

 3 . ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון -
 אעבלין

 4 . ז אל שעאע
 5 . ט התנועה הערבית להתחדשות אעבלין

 6 . יד אלסלאס
 7 . כן אל ו פאק

 8 . ל אלו וחדה
 9 . נ צעירי אעבלין

 10 . ע אלמחבה ואלסלאם
 11 . ף אלסדאקה
 12 . פ אל נסר

 13 . ץ אלאמאנה ואלתטויר
 14 . צח אלאסלאח

 15 . ק אלאמל

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . כן אל ו פאק
 עם ל אל ו וחדה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,765

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,667

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 98

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248

ן התשס־ד, ג200.וו.7ו 3 ילקוט הפרסומים 8ג52, כ״ב בחשו 7 8 



 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אזזת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א אלעלס נור 19
 2 . ד אלתגמוע אלווטני אלאעבליני 540
 3 . ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון - 386

 אעבלין
 4 . ז אל שעאע 306
 5 . ט התנועה הערבית להתחדשות אענלין 474
 6 . יד אלסלאם 288
 7 . כן אל ו פאק 376
 8 . ל אלו וחדה 435
 9 . נ צעירי אעבלין 643
 10 . ע אלמחבה ואלסלאס 510

 11 . ף אלסדאקה 0
 12 . פ אל נסר 285

 13 . ץ אלאמאנה ואלתטויר 1
 14 . צח אלאסלאח 803
 15 . ק אלאמל 601

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . ד אלתגמוע אלווטני אלאעבליני 2
 2 . ט התנועה הערבית להתחדשות אעבלין 1
 3 . ל אלו וחדה 1
 4 . נ צעירי אעבלין 2
 5 . ע אלמחבה ואלסלאם 1
 6 . צח אלאסלאח 2
 7 . ק אלאמל 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ד אלתגמוע אלווטני אלאעבליני
 1. סלמאן נור 2. חאג׳ נאסר

 מרשימת ט התנועה הערבית להתחדשות אעבלין
 1. חידר עלי
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 מרשימת ל אלו וחדה
 1. נג׳מי עלי

 צעירי אעבלין
 2. יעקוב יוסף

 מרשימת נ
 1. שיח׳ מאמון

 מרשימת ע אלמחבה ואלסלאם
 1. מגנדף סוהיל

 אלאםלאח
 2. שיח׳ אחמד עלי

 מרשימת צח
 1. ח׳טיב עומר

 אלאמל
 2. ח׳לי ל סלים

 מרשימת ק
 1. עואד ח׳ליל

 ־״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 נםאר יעקוב
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אעבלין

ן התשס״ז־, 17.11.2003  380 ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בדשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית אעבלין

 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 אעבלין

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

 1. אבו גנימה ד י ב
 2. חאג׳ עאטף
 3. חידר עלי

 4. סלים סאלח
 5. סלמאן נ ו ר
 6. שיח׳ מאמון

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,765

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,625

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 140

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אבו ג נ ימה די ב 0 0.00
 2. חאג׳ עאטף 2,756 49.00
 3. חידר עלי 0 0.00
 4. סלים סאלח 2,523 44.85
 5. סלמאן נור 339 6.03
 6. שיח׳ מאמון 7 0.12

 נסאר יעקוב
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אעבלין

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: חאג׳ עאטף

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211

ן התשס״ר, 2003.ו ו דו ו 38  ילקוט הפרסומים 5238, ב״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית באר יעקב

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי

 2 . יד יש דרך אחרת
 3 . מחל הליכוד

 4 . שסג חזית חרדית התאחדות הספרדים
 שומרי תורה ואגודת ישראל

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי

 עם מחל הליכוד
 2 . יד יש דרך אחרת

 עם שסג חזית חרדית התאחדות הספרדים
 שומרי תורה ואגודת ישראל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,552

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 3,365

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 187

י ד י , acs2 ו ד ״ ס ש ת ן ה ו ש ח ב ב ״ כ 5 2 3 ם , 8 י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 א ות/י ות וכינוי

542 

584 
1,531 

708 

 המפדל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי

 יש דרך אחרת
 הליכוד

 חזית חרדית התאחדות הספרדים
 שומרי תורה ואגודת ישראל

 1 . ב

 2 . יד
 3 . מחל
 4 . שסג

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

1 
4 
2 

 המפדל המפלגה הדתית לאומית
 המזרחי הפועל המזרחי

 יש דרך אחרת
 הליכוד

 חזית חרדית התאחדות הספרדים
 שומרי תורה ואגודת ישראל

 2 . יד
 3 . מחל
 4 . שסג

 ו. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 המפדל המפלגה הדתית לאומית מרשימת ב
 המזרחי הפועל המזרחי

 1. זיפתי מוטי 2. ז פר נ י משה

 מרשימת יד יש דרך אחרת
 1. אומיד יוסף

 3. פזרקר שמואל
 הליכוד

 2. נעים עמרם
 מרשימת מחל

 1. גוזלן נסים
 4. יצחק י ניר
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 חזית חרדית התאחדות הספרדים
 שומרי תורה ואגודת ישראל

 2. אילוז משה

 מרשימת שסג

 1. בוסקילה אברהם

 גולדנברג פנינה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 באר יעקב

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

ן החשס״ד, ג1.200ו.7ו  384 ילקוט הפרסומים 5218, כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית באר יעקב

 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 באר יעקב

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

 1. אומיד יוסף
 2. בוםקילה אברהם

 3. גוזלן נסים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,552

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,285

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 267

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. אומיד יוסף 1,073 32.66
 2. בוסקילה אברהם 22 0.67
 3. גוזלן נסים 2,190 66.67

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: גוזלן נסים

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 גולדנברג פנינה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 באר יעקב

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

ן התשס״ר, 17.11.2003 385  ילקוט הפרסומים 5238, כ־ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית באר שבע

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . בשס האיחוד הדתי-ש״ס מפד״ל
 ויהדות התורה

 2 . ד קדימה באר שבע
 בראשות רוביק דנילוביץ

 3 . דף באר שבע 1 בראשות יעקב טרנר
 4 . זך יוסף שכטמן אלטרנטיבה

 5 . חי נתיב הדרום
 6 . יש באר שבע בראש שינוי
 בראשות צביקה פוגל

 7 . כ באר שבע שלנו
 8 . ל באר שבע ביתנו

 9 . מחל הליכוד
 10 . מרצ מחנה הצדק למועצת העיר באר שבע

 11 . נ חידוש בראשות יעל מגן
 12 . פ שחר בראשות יורם פריאנטי

 שכו נות חינוך רווחה
 13 . פז התקוה החדשה

 14 . ץ נחל 2003 רשימה מאוחדת
 בראשות נחום קרליץ

 15 . ק צעד לעתיד בראשות מיכאל שמש

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . בשס האיחוד הדתי-ש״ס מפד״ל
 ויהדות התורה

 עם חי נתיב הדרום
 2 . ד קדימה באר שבע

 בראשות רוביק דנילוביץ
 עם דף באר שבע 1 בראשות יעקב טרנר

 3 . זך יוסף שכטמן אלטרנטיבה
 עם יש באר שבע בראש שינוי
 בראשות צביקה פוגל

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 4 . כ באר שנע שלנו
 עם נ חידוש נואשות יעל מגן

 5 . ל נאר שבע ביתנו
 עם מחל הליכוד

 6 . מרצ מחנה הצדק למועצת העיר נאר שנע
 עם פו התקוה החדשה

 7 . ץ נחל 2003 רשימה מאוחדת
 נראשות נחום קרליץ

 עם ק צעד לעתיד בראשות מיכאל שמש

 נתחום הרשות המקומית : 53,622

51,884 

1,738 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . בשם האיחוד הדתי-ש״ס מפד״ל 7,163
 ויהדות התורה

 2 . ד קדימה באר שבע 12,390
 בראשות רוביק דנילוביץ

 3 . דף באר שבע 1 בראשות יעקב טרנר 8,380
 4 . זך יוסף שכטמן אלטרנטיבה 1,520
 5 . חי נתיב הדרום 1,690
 6 . יש נאר שנע נראש שינוי 3,881

 נראשות צניקה פוגל
 7 . כ באר שבע שלנו 2,181
 8 . ל באר שבע ביתנו 5,128
 9 . מחל הליכוד 4,457

 10 . מרצ מחנה הצדק למועצת העיר באר שבע 833
 11 . נ חידוש בראשות יעל מגן 838
 12 . פ שחר בראשות יורם פריאנטי 694

 שכונ ות חינוך רווחה
 13 . פז התק ו ה החדשה 533
 14 . ץ נחל 2003 רשימה מאוחדת 551

 בראשות נחום קרליץ
 15 . ק צעד לעתיד בראשות מיכאל שמש 1,645
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 ו. מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 וכינוי מספר המנדטים

4 

 ד

4 
1 
2 

1 
3 
2 
1 

 האיחוד הדתי-ש״ס מפד״ל
 ויהדות התורה

 קדימה באר שבע
 בראשות רוביק דנילוביץ

 באר שבע 1 בראשות יעקב טרנר
 נתיב הדרום

 באר שבע בראש שי נ ו י
 בראשות צביקה פוגל

 באר שבע שלנו
 באר שבע ביתנו

 הליכוד
 צעד לעתיד בראשות מיכאל שמש

 אות/יות

 1 . בשס

 2 . ד

 דף
 חי
 יש

 כ
 ל

 מחל
 ק

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

 3. כרדי עופר

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 האיחוד הדתי-ש״ס מפד״ל מרשימת בשם
 ויהדות התורה

 ג. מימון גבריאל 2. מדסיאנו יצחק
 4. ספקטור יהודה

 3. מימון יגאל
 6. גוטיס גבריאלה

 קדימה באר שבע
 בראשות רוביק דנילוביץ

 2. מאיר יפית
 5. אל -על טל

 מרשימת ד

 1. דנילובי.ץ׳ רוביק
 4. שמולביץ עיינה

 7. זנבה איציק

 באר שבע 1 בראשות יעקב טרנר
 2. בונפלד דוד 3. בר אריה

 מרשימת דף
 1. טרנר יעקב

 4. בביוף מאיר

 מרשימת חי נתיב הדרום
 1. אוהב שלום זכריה

ן התשס״ד, 7.11.2003 ו  388 ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 באר שבע בראש שי נ ו י
 בראשות צביקה פוגל

 2. מנור עליזה

 מרשימת יש

 1. פוגל צביקה

 מרשימת כ באר שבע שלנו
 1. אורה כדורי

 3. קוריטני מרינה
 באר שבע ביתנו

 2. צינברג מויסיי
 מרשימת ל

 1. בורוכוב משה

 הליכוד
 2. נבון סימה

 מרשימת מחל
 1. אוזן אנדריי

 מרשימת ק צעד לעתיד בראשות מיכאל שמש
 1. שמש מיכאל

 פורטי עלי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 באד שבע

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית באר שבע

 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 באר שבע

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

 1. אוהב שלוס זכריה
 2. אוזן אנדריי
 3. בורוכוב משה

 4. טרנר יעקב
 5. מגן יעל

 6. פוגל צביקה
 7. שכטמן יוסף

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 53,637

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 50,581

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 3,056

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. אוהב שלום זכריה 2,585 11, .5
 2. אוזן אנדריי 8,466 74, .16
 3. בורוכוב משה 4,002 91. .7.
 4. טרנר יעקב 24,500 44 .48
 5. מגן יעל 1,424 82 .2
 6 . פוגל צביקה 7,831 48. .15
 7. שכטמן יוסף 1,773 51. .3

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: טרנר יעקב

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 פורטי עלי

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 באר שבע
 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית בני עי״ש

 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 בני עי״ש

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ל ביתנו האחד בני עיש
 2 . מחל הליכוד
 3 . ק קידום

 4 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,584

 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 3,373

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 211

 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי

1,919 
536 
510 
408 

 ביתנו האחד בני עיש
 הליכוד
 קידום

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 1 . ל
 2 . מחל

 3 - ק
 4 . שס

 מספר המנדטים

5 
2 

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי

 ביתנו האחד בני עיש
 הליכוד

 ל
 מחל

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

ן התשם״ד, 7.11.2003 ו ו39  ילקוט הפרסומים 5238, כ׳יב בחשו



1 
 העולמית 1

 קידום
 התאחדות הספרדים

 שומרי תורה

 3 • ק
 4 . שס

 רשימה ורשימה:

 י צחק יונה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 בני ע י״ש

 ילקוט הפרסומים 5258, כ״ב בחשון התשט״ד, י200.ו1.דו

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל

 מרשימת ל
 בסין מרק

 גילאור זיו דב

 מרשימת מחל
 בן יצחק יצחק

 מרשימת ק
 גורמן ב וריס

 מרשימת שס

 גארלה יהודה

 בחשון התשם״ד (09 נובמבר 2003)

 ביתנו האחד בני עיש
 2. שאער אליסף 3. בלבר מירון

 5. ארוש אריה

 הליכוד
 2. ליפשיץ גריגורי

 קידום

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית בני עי״ש

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכי־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 בני עי״ש

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

 1. בן יצחק יצחק
 2. בסין מרק

 3. גורמן ב וריס

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,587

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,406

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 181

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. בן יצחק יצחק 823 24.16
 2. בסין מרק 2,075 60.92
 3. גורמן בורים 508 14.91

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: בסין מרק

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 יצחק יונה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 בני ע י״ש
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 2 סייח התשכ״ה, עמי 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית גבעתיים

 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 גבעתיים

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת העבודה ובלתי מפלגתיים בראשות אפי
 שנונצלר

 2 . נ מאמינים בגבעתיים - החזית הדתית
 3 . ט יהיה טוב בגבעתי יס

 4 . יש שינוי למועצת העיר גבעתיים
 בראשות יורס פומרנץ

 5 . מחל הליכוד בראשות טליה ארגמן
 6 . מרצ גבעתיים מתחדשת עם מרצ

 ד . נ גבעתיים נטו בראשות יורם רן
 8 . ע צעי ר י גבעתי ים

 בראשות אלי סמוכה למועצת העיריה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:

 1 . אמת העבודה ובלתי מפלגתיים בראשות אפי
 שטנצלר

 עם ב מאמינים בגבעתיים - החזית הדתית
 2 . יש שינוי למועצת העיר גבעתיים

 בראשות יורם פומרנץ
 עם ע צעירי גבעתי ים

 בראשות אלי סמוכה למועצת העיריה
 3 . מרצ גבעתיים מתחדשת עם מרצ

 עם נ גבעתיים נטו בראשות יורם רן

 נ. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 17,190

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 16,584

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 606

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 העבודה ובלתי מפלגתיים בראשות אפי 5,263
 שטנצלר

 מאמינים בגבעתיים - החזית הדתית 1,882
 יהיה טוב בגבעתיים 1,786
 שינוי למועצת העיר גבעתיים 1,456

 בראשות יורם פומרנץ
 הליכוד בראשות טליה ארגמן 2,611
 גבעתיים מתחדשת עם מרצ 1,351
 גבעתיים נטו בראשות יורם רן 1,404

 צעירי גבעתיים 831
 בראשות אלי סמוכה למועצת העיריה

 1 . אמת

 ב
 ט

 יש

 מחל
 מרצ

 נ
 ע

2 
3 
4 

5 
6 
7 
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי

 העבודה ובלתי מפלגתיים בראשות אפי 5
 שטנצלר

 מאמינים בגבעתיים - החזית הדתית 2
 יהיה טוב בגבעתיים 2
 שינוי למועצת העיר גבעתיים 1

 בראשות יורם פומרנץ
 הליכוד בראשות טליה ארגמן 3
 גבעתיים מתחדשת עם מרצ 1
 גבעתיים נטו בראשות יורם רן 2
 צעירי גבעתיים 1

 בראשות אלי סמוכה למועצת העיריה

 אמת

 ב
 ט

 יש

 מחל
 מרצ

 נ
 ע

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 העבודה ובלתי מפלגתיים בראשות אפי מרשימת אמת
 שטנצלר

 2. עמית משה 3. שטרסברג ליאור
 5. ג ו ל נ י משה

 1. שטנצלר אפי
 4. אברהם איריס

 מאמינים בגבעתיים - החזית הדתית
 2. בשן בוקשפן ישעיהו

 מרשימת ב
 1. נטוביץ יצחק
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 יהיה טוב בגבעתיים
 2. וולפסון ויויאנה לאה

 מרשימת ט
 1. זרזבסקי יוסף

 שינוי למועצת העיר גבעתיים
 בראשות יורם פומרנץ

 מרשימת יש

 1. פומרנץ יורם

 הליכוד בראשות טליה ארגמן
 2. רז (דורזיה) רמי 3. בן שוזר ראובן

 מרשימת מחל
 1. ארגמן טליה

 מרשימת מרצ גבעתיים מתחדשת עם מרצ
 1. ברוש יעקב

 גבעתיים נטו בראשות יורם רן
 2. תגר דרור

 מרשימת נ
 1. רן יורם

 צעירי גבעתיים
 בראשות אלי סמוכה למועצת העיריה

 מרשימת ע

 1. סמוכה אלי

 מידד אברהם
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 גבעתי ים

 ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

ן התשס׳יד, 2003.ו ו  ;•3 ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית גבעתיים

 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 גבעתיים

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

 1. ארגמן טליה
 2. זרזבסקי יוסף

 3. שטנצלר אפי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 17,189

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 15,581

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,608

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. ארגמן טליה 3,191 20.48
 2. זרזבסקי יוסף 3,684 23.64
 3. שטנצלר אפי 8,706 55.88

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: שטנצלר אפי

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 מידד אברהם

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 גבעתי ים

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

ן התשם״ד, 17.11.2003 397  ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ג׳דיידה-מכר

 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 ג׳דיידה-מכר

 שקו י ימו ביוס ב׳ נחשון התשם״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אלעמל אלבלדי
 2 . גד החזית הדמוקרטית לשלום ושויון

 3 . די אלו וחדה
 4 . ה אלאהליה גדידה מכר

 5 . ו אלגד
 6 . ז אל אמל
 ד . זא אלסלאם

 8 . כן אתחאד אלשבאב אלדמוקראטי
 9 • לד עלה הזית

 10 . נה אלמםאר - אלסחיח
 11 . ס אלאסרא

 12 . קם הברית הדימוקרטית הלאומית

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א אלעמל אלבלדי
 עם זא אלסלאם

 2 . גד החזית הדמוקרטית לשלוס ושויון חדש
 עם ס אלאסרא

 3 . כן אתחאד אלשבאב אלדמוקראטי
 עם קם הברית הדימוקרטית הלאומית

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתח!ס הרשות המקומית : 8,609

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8,280

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 329

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

s17.11.200 ,398 5258ילקוט הפרסומים , כ״ב בחשון התשס״ד 
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . א אלעמל אלבלדי 1,201
 2 . גד החזית הדמוקרטית לשלום ושויון חדש 558
 3 . די אלו וחדה 942

 4 . ה אלאהליה גדידה מכר 1,275
 5 . זא אלסלאם 662
 6 . כן אתחאד אלשבאב אלדמוקראטי 531

 7 • יד עלה הזית 1
 8 . נה אלמסאר - אלסחיח 663

 9 . ס אלאסרא 1,508
 10 . קם הברית הדימוקרטית הלאומית 939

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . א אלעמל אלבלדי 2
 2 . די אלו וחדה 2
 3 . ה אלאהליה גדידה מכר 2
 4 . זא אלסלאס 1
 5 . נה אלמסאר - אלסחיח 1
 6 . ס אלאסרא 2
 7 . קס הברית הדימוקרטית הלאומית 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א אלעמל אלבלדי
 1. אסדי ח׳י ר אל דין 2. מוסא מוסא

 מרשימת די אלו וחדה
 1. מלחם נסיף 2. דבס באסם

 מרשימת ר, אלאהליה גדידה מכר
 1. עביד סימון 2. דיב זכריה

ן התשס״ד, 2005.וו.דו 399  ילקוט הפרסומים 5258, כ״ב בחשו



 מרשימת זא אלסלאנז
 כיאל ופיק

 מרשימת נה אלמסאר - אלסחיזז
 ארשיד גאז י

 אלאסרא
 2. ע ישאן כמאל

 מרשימת ס
 חליל מוחמד

 מרשימת קס הברית הדימוקרנוית הלאומית
 כיאל מוחמד

 בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 הרוש יעקב
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ג ׳די ידה-מכר

ן התשס״ר, ג1.200ו.דו  ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ג׳דיידה-מכר

 ל3י חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשכי׳ה 1965
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965,

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

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ג׳דיידה-מכר

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

 1. כיאל עפיף
 2. עכר סאלח

 3. שאמי מוחמד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,612

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8,275

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 337

 5. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. כיאל עפיף 3,514 42.47
 2. עכר סאלח 3,292 39.78
 3. שאמי מוחמד 1,469 17.75

 הדוש יעקב
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ג ידי ידה-מכר

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: כיאל עפיף

 י״ד נחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

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

401 s17.11.200 ,ב בחשון התשס־ד  5238ילקוט הפרסומים , כ־
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ג׳לג׳וליה

 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 ג׳לג׳וליה

 שקויימו ביום נ׳ נחשון התשס״ד (28 אוקטובר 2003)

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . גד אלכרמה ואלאזדהאר
 2 . ה אלואקע אלגדיד

 3 . הק הנאמנות
 4 . ט אלתקוא

 5 . טק סולידריות
 6 . כפ אלאצלאח
 ד . מ אלה ודא
 8 . מה האמונ ה
 9 . נ אל נור
 10 . פא אלופאק

 11 • ץ העצמאות
 12 . קנ אלחור יה
 13 . של השלום

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ט אלתקוא
 עם של השלום

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,850

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 3,803

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 47

s17.11.200 .5238ילקוט הפרסומים , כ״ב נחשון התשס״ד 

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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ת ו ל ו ק  מספר ה

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . גד אלכרמה ואלאזדהאר 329
 2 . ה אלואקע אלגדיד 1

 3 . הק הנאמנות 357
 4 . ט אלתקוא 382

 5 . טק סולידריות 8
 6 . כפ אלאצלאח 322
 7 . מ אלה ודא 327

 8 . מה האמונ ה 6
 9 . נ אל נור 371
 10 . פא אל ו פאק 458
 11 . ץ העצמאות 411
 12 . קנ אלחוריה 418
 13 . של השלום 413

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . גד אלכרמה ואלאזדהאר 1
 2 . הק הנאמנות 1
 3 . ט אלתקוא 1
 4 . מ אלהודא 1
 5 . נ אל נור 1
 6 . פא אלופאק 1
 7 • ץ העצמאות 1
 8 . קנ אלחוריה 1
 9 . של השלום 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת גד אלכרמה ואלאזדהאר
 1. מוטלק חבים

 מרשימת הק הנאמנות
 1. שואהנה זהיר

ן התשס״ד, 17.11.2003 403  ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 מרשימת ט אלתקוא
 1. שוואהנה עבדאללה

 מרשימת מ אלהוז־א
 1. חרוב פהמי

 מרשימת נ אל נור
 1. טטר עבד אל פתאח

 מרשימת פא אלופאק
 1. פיומי ראמי

 מרשימת ץ העצמאות
 1. ג׳יוםי עבדול ודוד

 מרשימת קנ אלחוריה
 1. שת י ו ו י י וסף

 מרשימת של השלום
 1. עבדאל גאפר אחמד

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 עאמר יוסף
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ג׳לג׳וליה

ן התשס״ד, 17.11.2003  404 ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ג׳לג׳וליה

 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 ג׳לג׳וליה

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

 1. גאבר גאבר
 2. עודה פאי ק

 3. ראבי דרוויש

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,880

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,836

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 44

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. גאבר גאבר 836 21.79
 2. עודה פאיק 1,693 44.13
 3. ראבי דרוויש 1,307 34.07

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: עודה פאיק

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 עאמר יוסף

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 גילג ׳וליה

405 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ג׳סר א-זרקא

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

 בהתאם לסמיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ג׳סר א-זרקא

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 , ד תחאלף כל אלנאס
 2 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון

 (חדש)
 3 . ח אחדות

 4 . ט אלאזדהאר
1 אל אסתקאמה - 5 

 6 . נ התנועה הערבית להתחדשות
 7 . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית

 8 . פ אלאיסלאח
 9 . ץ אלקוא אלשאבה ללתגדיד

 10 . ק גסר אלזרקא אחת
 11 . ר אל-תג׳מע אלזרקאוי

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 . ו החזית הדימוקרטית לשלום
 (חדש)

 עם ך אל אסתקאמה
 . . ח אחדות

 עם ע המפלגה הדמוקרטית הערבית
 . ט אלאזדהאר

 עם ץ אלקוא אלשאבה ללתגדיד
 . נ התנועה הערבית להתחדשות

 עם ר אל-תג׳מע אלזרקאוי

5,079 

4,961 

118 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית :

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים :

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

 406 ילקוט הפרסומים 5258, כ״ב בחשון התשם־ד, ג17.11.200



 מספר הקולות

 הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 וכינוי

 ה. מספר

 אות/י ות

 1 . ד תחאלף כל אלנאס 6
 2 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון 550

 (חדש)
 3 . ח אחדות 530
 4 . ט אלאזדהאר 04ל
 5 . ך אל אםתקאמה 616
 6 . נ התנועה הערבית להתחדשות 774
 7 . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 514
 8 . פ אלאיסלאח 25
 9 . ץ אלקוא אלשאבה ללתגדיד 496
 10 . ק גסר אלזרקא אחת 393
 11 . ר אל-תג ׳מע אלורקאוי 353

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון 1
 (חדש)

 2 . ח אחדות 1
 3 . ט אלאזדהאר 2
 4 . ד אל אסתקאמה 2
 5 . נ התנועה הערבית להתחדשות 1
 6 . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 1
 7 . ץ אלקוא אלשאבה ללתגדיד 1
 8 . ק גסר אלזרקא אחת 1
 9 . ר אל-תג׳מע אלזרקאוי 1

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ו החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון
 (חדש)

 שהאב גומעה

 מרשימת ח אחדות
 ג ׳ רבאן מחמוד

ן התשם״ד, 17.11.2003 407  ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 אלאזדהאר
 2. נג׳אר עלי

 מרשימת ט
 עמאש באסם

 אל אסתקאמה
 2. ג׳רבאן סאלזז

 מרשימת ך
 גרבאן סעדו

 מרשימת נ התנועה הערבית להתחדשות
 גרבאן חאלד

 מרשימת ע המפלגה הדמוקרטית הערבית
 גרבאן מוחמד

 מרשימת ץ אלקוא אלשאבה ללתגדיד
 עמאש אברה י ס

 מרשימת ק גסר אלזרקא אחת
 עמאש אניס

 מרשימת ר אל-תג׳מע אלזרקאוי
 עמאש גבר

 בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 זאהר זאהר
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ג יסר א-זרקא

ק התשס״ד, ב7.11.200ו ש ח  ילקוט הפרסומים 8ג52, כ״ב ב



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ג׳סר א-זרקא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התטוכ״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 ג יסר א-זרקא

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

 1. עמאש מוראד

 2. עמאש עז אל דין

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,083

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,974

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 109

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. עמאש מוראד 2,692 54.12
 2. עמאש עז אל דין 2,282 45.88

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: עמאש מוראד

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 זאהר זאהר

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 ג יסר א-זרקא

409 

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכייה, עמ׳ 211

s17.11.200 ,8ילקוט הפרםומיס ג52, כיב בחשון התשם״ד 

http://17.11.200s


 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ג׳ש (גוש חלב)

 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 ג׳ש (גוש חלב)

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . בג אלוחדה ללתעייר
 2 . גמ ג יש אלמוסתקבל

 3 . ך אלמואחדה
 4 . נ האור

 5 . פז ברית אלעהד
 6 . פק אלאופק

 ד . ץ אל-תגידיד
 8 . ק המרכז

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,597

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 1,491

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 106

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . בג אלוחדה ללתעייר 1
 2 . גמ ג יש אלמוסתקבל 275
 3 • ך אלמואחדה 435
 4 . פז ברית אלעהד 319
 5 פק אלאופק 229
 6 ץ אל-תגידיד 226

 7 ק המרכז 6

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248

s17.11.200 ,ן ההשם״ד  410 5238ילקוט הפרסומים , כ״ב בחשו

http://17.11.200s
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ג׳ש (גוש חלב)

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 ג׳ש (גוש חלב)

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

 1. אליאס אליאם
 2. ג׳ובראן זכי

 3. עלם הנרי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,597

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,531

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 66

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אליאם אליאס 636 41.54
 2. ג י ובראן זכי 0 0.00

 3. עלם הנרי 895 58.46

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: עלם הנר י

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)
 עווידה גמיל

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 ג׳ש (גוש חלב)

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211

ו ד . ו ו . 2 0 0 . ג ד ״ ס ש ת ן ה ו ש ח ב ב ״ ם 8ג52, כ י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  412 י



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית דייר חנא

 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 דייר חנא

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . גד חזית דמוקרטית לשלום ושוויון
 2 . הנ אלאהאלי
 3 . ט אלאתחאד

 4 . ך אלטליעה ללתעי י יר
 5 . ע אל אסלאח

 6 . ק אלתחאלוף אלוטני אלדימוקראטי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,712

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,640

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 72

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י JVI וכינוי מספר הקולות

 1 . גד חזית דמוקרטית לשלום ושוויון 1,570
 2 . הנ אלאהאלי 371
 3 . ט אלאתחאד 0
 4 . ך אלטליעה ללתע׳ייר 0

 5 . ע אל אסלאח 533
 6 . ק אלתחאלוף אלוטני אלדימוקראטי 2,166

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

ן התשס״ד, 17.11.2003 3ו4  ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשו



 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 חזית דמוקרטית לשלום ושוויון
 אל אסלאח

 אלתחאלוף אלוטני אלדימוקראטי

 1 . גד
 2 . ע
 3 • ק

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 חזית דמוקרטית לשלום ושוויון
 2. חגיו נאיף 3. חוראני םלימאן

 מרשימת גד
 1. דגש ג׳מאל

 מרשימת ע אל אסלאח
 1. ח׳לאילה אסיד

 אלתחאלוף אלוטני אלדימוקראטי
 2. דגש נאיף 3. סואעד פואז

 5. עלי פאלח

 מרשימת ק
 1. ח׳ורי אליאס

 4. אבו חוף ג׳האד

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)

 ס ו ל י מאן ז ו ה י י ר
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 דייר חנא

 4ו4 ילקוט הפרסומים 5238, כ״ב בחשון התשס״ד, 17.11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית דייר חנא

 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
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית דייר חנא

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

 1. ח׳טיב עבד אלחכים
 2. חוסיין סמיר
 3. חוסין סמיח

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,711

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,601

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 110

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר יס באחו ז י ס

 1. ח׳טיב עבד אלחכים 1,993 43.32
 2. חוסיין סמיר 2,608 56.68
 3. חוסין סמיח 0 0.00

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: חוסי ין סמיר

 ט״ו בחשון התשס״ד (10 נובמבר 2003)
 ס ו ל י מאן ז ו ה י י ר
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 דייר חנא

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211

415 s17.11.200 ,ב בדושון התשס״ד  5238ילקוט הפרסומים , כי

http://17.11.200s

