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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אשדוד

 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 אשדוד

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אשדוד אין (נטו)
 בראשות אייל בן שמחון

 2 . אב אשדוד ביתנו
 3 . ב המפד״ל המפלגה דתית לאומית

 המזרחי הפוע״ז
 4 . ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל

 דגל התורה אשדוד
 5 . די בלי חשבון מנחם גלילי

 6 . זה אשדוד שלנו בראשות דייר שמיסט בלה
 ד . זך אשדוד אחרת בראשות דייר אלי לחמני

 8 . חץ קקטוס בראשות איתי ברנט
 9 . ט מולדת-אשדוד

 10 . יש שינוי באשדוד
 11 . כח ישר ולענין למועצת העיר
 12 . כן אופק בראשות דויד שושן

 13 . םו קהילת אשדוד בראשות בורים גיטרמן
 14 . מ אומץ והירוקים בראשות גיא מרגליות

 15 . מחל הליכוד
 16 . עם אשדוד חדשה בראשות אריה ללוש

 17 . ף תקווה בראשות יששכר מקונן
 18 . פ ״העוגן ״ בראשות סמי פי נטו

 19 . פז דרך חדשה
 20 . צ אשדוד 1 בראשות צבי צילקר

 21 . קל קול הלב
 22 . רז אשדוד בתנופה בראשות יצחק גבאי

 23 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 24 . ת קול הגמלאים רשימת גמלאים
 למועצת עירית אשדוד

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

 602 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשס״ד. 19.11,2003



 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א אשדוד אין (נטו)
 בראשות אייל בן שמחון

 עס סו קהילת אשדוד בראשות בוריס גיטרמן
 2 . אב אשדוך ביתנו

 ג1ס כן אופק בראשות דויד שושן
 3 . ב המפד״ל המפלגה דתית לאומית

 המזרחי הפוע״ז
 עם קל קול הלב

 4 . יש שינוי באשדוד
 עם מ אומץ והירוקים בראשות גיא מרגליות

 5 . כח ישר ולענין למועצת העיר
 עם רז אשדוד בתנופה בראשות יצחק גבאי
 6 . עם אשדוד חדשה בראשות אריה ללוש

 עם ף תקווה בראשות יששכר מקונן
 ד . פז דרך חדשה

 עס צ אשדוד 1 בראשות צבי צילקר

 בתחום הרשות המקומית : 77,810

76,007 

1,803 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/\ ות וכינוי

 1 . א אשדוד אין (נטו) 3,105
 בראשות אייל בן שמחון

 2 . אב אשדוד ביתנו 11,337
 3 . ב המפד״ל המפלגה דתית לאומית 1,563

 המזרחי הפוע״ז
 4 . ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל 6,195

 דגל התורה אשדוד
 5 . די בלי חשבון מנחם גלילי 1,699
 6 . זה אשדוד שלנו בראשות דייר שמיסט בלה 353
 7 . זך אשדוד אחרת בראשות דייר אלי לחמני 986

 8 . חץ קקטוס בראשות איתי ברנט 1,598
 9 . ט מולדת-אשדוד 1,281
 10 . יש שינוי באשדוד 2,749

 11 . כח ישר ולענין למועצת העיר 957
 12 . כן אופק בראשות דויד שושן 562

 13 . סו קהילת אשדוד בראשות בורים גיטרמן 3,390
 14 . מ אומץ והירוקים בראשות גיא מרגליות 1,573
 15 . מחל הליכוד 4,805
 16 . עם אשדוד חדשה בראשות אריה ללוש 2,437
 17 • ף תקווה בראשות יששכר מקונן 1,582
 18 . פ ״העוגן ״ בראשות סמי פינטו 1,246
 19 . פז דרך חדשה 3,065
 20 . צ אשדוד 1 בראשות צבי צילקר 10,041
 21 . קל קול הלב 4,246
 22 . רז אשדוד בתנופה בראשות יצחק גבאי 1,509
 23 . שס התאחדות הספרדים העולמית 8,951

 שומרי תורה
 24 . ת קול הגמלאים רשימת גמלאים 777

 למועצת עירית אשדוד

 604 ילקוט הפרסומים 5242, ביר בחשון התשס״ד, 19.11.2003



 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ו ת וכינוי

 אשדוד אין (נטו) 1
 בראשות אייל בן שמחון

 אשדוד ביתנו 5
 יהדות התורה והשבת אגודת ישראל 2

 דגל התורה אשדוד
 שינוי באשדוד 1
 קהילת אשדוד בראשות בוריס גיטרמן 2
 הליכוד 2
 אשדוד חדשה בראשות אריה ללוש 1
 דרך חדשה 1
 אשדוד 1 בראשות צבי צילקר 4
 קול הלב 2
 התאחדות הספרדים העולמית 4

 שומרי תורה

 1 . א

 2 . אב
 3 . ג

 יש
 םו

 מחל
 עם
 פז
 צ
 קל
 שם

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א

 1 . בן שמח ון אייל חיים

 אשדוד אין (נטו)
 בראשות אייל בן שמחון

 3. לנין לריסה
 אשד וד ביתנו

 2. פלדמן גרשון
 5. ברובר ארקדי

 מרשימת אב
 1. גרשוב ולדימיר

 4. ברוסקין מרי

 יהדות התורה והשבת אגודת ישראל
 דגל התורה אשדוד
 2. וובר אפרים

 מרשימת ג

 1. ליברמן מרדכי

 מרשימת יש שינוי באשדוד
 1. גל יצחק

 קהילת אשדוד בראשות בורים גיטרמן
 2. סל ו צק י מאיה

 מרשימת םו
 1. גיטרמן בורים
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 הליכוד
 2. בנלולו לאון

 מרשימת מחל
 1. דרי יצחק

 מרשימת עם אשדוד חדשה בראשות אריה ללוש
 1. ללוש אריה

 מרשימת פז דרך חדשה
 1. בוטרשוילי משה

 אשדוד 1 בראשות צבי צילקר
 2. לסרי יחיאל 3. רוז׳נקו מרינה

 מרשימת צ
 1. צילקר צבי יהושע

 4. בן אבו דניאל

 קול הלב
 2. אלבז שלמה

 מרשימת קל
 1. בן חמו אליהו

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. דהן עובדיה 3. טלקאר דוד

 מרשימת שס

 1. כנפו ארמנד (עמרם)
 4. אטיאס שמעון

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 יפרח אליהו
 מנהל/ת הבחירות

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

 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 אשדוד

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

 1. בן שמחון אייל חיים
 2. גבאי יצחק

 3. גיטרמן בורים
 4. דרי יצחק

 5. לחמני אלי אליאס
 6. ללוש אריה משה

 7. צילקר צבי יהושע

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 77,796

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 70,694

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 7,102

 , מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז יו

 1. בן שמחון אייל חיים 6,060 8.57
 2. גבאי יצחק 4,531 6.41
 3. גיטרמן בורים 5,082 7.19
 4. דרי יצחק 0 0.00
 5. לחמני אלי אליאס 2,823 3.99
 6. ללוש אריה משה 10,621 15.02
 7. צילקר צבי יהושע 41,577 58.81

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: צילקר צבי יהושע

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 יפרח אליהו

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

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

 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 בית שאן

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב המפדל התנועה דתית לאומי
 המזרחי הפוהמז

 2 . גל התחדשות
 3 . חי חי באהבת ישראל יחד למען
 4 . יד ביחד נתמכת ע״י עם אחד

 5 . ים התק ו ו ה
 6 . ל ניסים סיבוני למטצת העיר

 ד . מחל תנועת הליכוד
 8 . נץ שחר

 9 • ף אופק
 10 . פז בית שאן אחת

 11 . קא קרן אור
 12 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ל ניסים סיבוני למעצת העיר
 עם מחל תנועת הליכוד
 2 . פז בית שאן אחת

 עם שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,990

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 8,752

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 238

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות ו כ י נ ו י

 המפדל התנועה דתית לאומית 493
 המזרחי הפוהמז

 2 . גל התחדשות 442
 3 . חי חי באהבת ישראל יחד למען התורה 429

 4 . יד ביחד נתמכת ע״י עם אחד 1,272
 5 . ים התק ו ו ה 498
 6 . ל ניסים סיבוני למעצת העיר 774

 7 . מחל תנועת הליכוד 1,704
 8 . נץ שחר 498
 9 . ף אופק 728
 10 . פז בית שאן אחת 730
 11 . קא קרן אור 173

 התאחדות הספרדים העולמית 1,011
 שומרי תורה

 12 . שס

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 ביחד נתמכת ע״י עם אחד
 ניסים םיבוני למעצת העיר

 תנועת הליכוד
 אופק

 בית שאן אחת
 התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

ד  י

 ל
 מחל

 ף
 פז
 שס

1 
2 
3 
4 
5 
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 ביחד נתמכת ע״י עם אחד
 2. כהן זדה אליעזר

 מרשימת יד
 1. כהן צמח אפרים

 ניסים סיבוני למעצת העיר
 2. לוי משה

 מרשימת ל
 1. סיבוני נסים
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 3. יצחק מרדכי [מיקי]
 תנועת הליכוד

 2. בן שנורית רפאל
 מרשימת מחל

י אלי ק  1. לוי ז י

 מרשימת ף אופק
 1 . מבג רונן

 מרשימת פז בית שאן אחת
 1. קבלו פנחס פיני

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. פרץ ברוך

 מרשימת שס

 1. נגר שמעון

 א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 קרקליס דן
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 בית שאן

 ילקוט הפרסומים 5242. כ־ד בחשון התשם״ד, 1.2003 ז.9ז



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית בית שאן

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

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית שאן

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

 1. לו י ז יקי אלי

 2. קבלו פנחס פיני

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,989

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8,548

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 441

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחו ז ים
 1. לוי זיקי אלי 5,314 62.17
 2. קבלו פנחס פיני 3,234 37.83

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: לוי זיקי אלי

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)
 קרקליס דן

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 בית שאן

 ו 61

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

 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 בית שמש

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א בית שמש אחת בראשות שלום פד ידה
 2 . ב מפדל

 3 . ג יהדות התורה המאוחדת
 4 . ד חן דרכי נועם

 5 . ה דור אחר
 6 . חמד חמד-חילוניים מסורתיים דתיים

 ד . יש שי נ ו י בית - שמש
 8 . ל משפחה אחת

 9 . מחל הליכוד
 10 . נ שמש חדשה

 11 . צ יש עתיד לבית שמש בראשות דוד גוזלן
 12 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א בית שמש אחת בראשות שלום פדידה
 עם ב מפדל

 2 . ג יהדות התורה המאוחדת
 עס שם התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 3 . ה דור אחר
 עם נ שמש חדשה

 4 . ל משפחה אחת
 עם מחל הליכוד

ר בחשון התטס־ד, 2005.ו ו.9ו  ילקוט הפרסומים 5242, כ
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 20,468

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 20,017

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 451

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א בית שמש אחת בראשות שלום פדידה 1,087
 2 . ב מפדל 1,757
 3 . ג יהדות התורה המאוחדת 3,792
 4 . ד חן דרכי נועם 939

 5 . ה דור אחר 1,918
 6 . חמד חמד-חילונייס מסורתיים דתיים 561
 7 . יש שינוי בית - שמש 473

 8 . ל משפחה אחת 2,485
 9 . מחל הליכוד 2,623
 10 . נ שמש חדשה 777
 11 . צ יש עתיד לבית שמש בראשות דוד גוזלן 618

 12 . שס התאחדות הספרדים העולמית 2,987
 שומרי תורה

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . א בית שמש אחת בראשות שלום פדידה 1
 2 . ב מפדל 2
 3 . ג יהדות התורה המאוחדת 3
 4 . ד חן דרכי נועם 1
 5 . ה דור אחר 2
 6 . ל משפחה אחת 2
 7 . מחל הליכוד 3
 8 . שס התאחדות הספרדים העולמית 3

 שומרי תורה
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מוטצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א בית שמש אחת בראשות שלום פדידה
 1. פדידה שלום

 מפדל
 2. אדרעי ג׳ק

 מרשימת ב
 1. לרנר צרלס הרי

 3. גרינבוים אליעזר
 יהדות התורה המאוחדת

 2. מונטג משה
 מרשימת ג

 1. ו י י נר דוד

 מרשימת ד חן דרכי נועם
 1. ווליצקי צבי שלמה

 דור אחר
 2. מורציאנו אירית

 מרשימת ה
 1. בלעיש מאיר

 משפחה אחת
 2. שלפצ׳נקו אלכסנדר

 מרשימת ל
 1. ולטר סמלה

 3. מנורה שלום ירחמיאל
 הליכוד

 2. אדרי שרלי
 מרשימת מחל

 1. וקנין דניאל

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. שטרית מיכאל 3. מדיזדה יהודה

 מרשימת שס

 1. אב יטב ו ל משה

 •״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 אורן שמואל-יצחק
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 בית שמש
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית בית שמש

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

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

 1. ג ו ז לן ד ו ד
 2. וקנין דניאל
 3. פדידה שלום
 4. שטרית נתן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 20,443

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 19,762

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 681

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. גוזלן דוד 892 4.51
 2. וקנין דניאל 9,233 46.72
 3. פדידה שלום 1,803 9.12

 4. שטרית נתן 7,834 39.64

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: וקנין דניאל

 י״ח בחשון התשסי־ד (13 נובמבר 2003)
 אורן שמואל-יצחק
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 בית שמש

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

 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 בת יס

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א בת-י ס אחת-שינוי בראשות אלי יריב
 2 . ב מפד״ל

 3 . דנ בת ים שלנו בראשות דניאל שרעבי
 4 . ז עתידנו בידנו

 5 . חי תנועת חי ים לבת יס
 6 . ים בת ים בראש מורם

 בראשות שלמה לחיאני
 7.כן סולידריות

 8 . ל ישראל ביתנו
 9 . ס ויקטור טל למועצת העיר עם אחד

 10 . מחל הליכוד בראשות ששון אליהו
 11 . מרצ בראשות ריקי נאור

 12 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 13 . ת תושבים למען העיר מוטי בן סימון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א בת-ים אחת-שינוי בראשות אלי יריב
 עם כן סולידריות

 2 . ב מפד״ל
 עם שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 3 . דנ בת ים שלנו בראשות דניאל שרעבי

 עם ים בת ים בראש מורם
 בראשות שלמה לחיאני
 4 . חי תנועת חי ים לבת ים

 עם ת תושבים למען העיר מוטי בן סימון
 5 . ל ישראל ביתנו

 עם מחל הליכוד בראשות ששון אליהו
 6 . ם ויקטור טל למועצת העיר עם אחד

 עם מרצ בראשות ריקי נאור

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 45,179

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 43,396

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,783

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א בת-יס אחת-שינוי בראשות אלי יריב 7,802
 2 . ב מפד״ל 3,066
 3 . דנ בת ים שלנו בראשות דניאל שרעבי 1,689
 4 . ז עתידנו בידנו 365
 5 . חי תנועת חיים לבת ים 669

 6 . ים בת ים בראש מורם 9,000
 בראשות שלמה לחיאני

 7 . כן סולידריות 548
 8 . ל ישראל ביתנו 5,549
 9 . ם ויקטור טל למועצת העיר עם אחד 1,871
 10 . מחל הליכוד בראשות ששון אליהו 4,801
 11 . מרצ בראשות ריקי נאור 1,664
 12 . שס התאחדות הספרדים העולמית 5,521

 שומרי תורה
 13 . ת תושבים למען העיר מוטי בן סימון 851
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 בת-ים אחת-שינוי בראשות אלי יריב 5
 מפד״ל 2
 בת ים שלנו בראשות דניאל שרעבי 1
 בת ים בראש םורם 6

 בראש!ת שלמה לחיאני
 ישראל ביתנו 3
 ויקטור טל למועצת העיר עם אחד 1
 הליכוד בראשות ששון אליהו 3
 בראשות ריקי נאור 1
 התאחדות הספרדים העולמית 3

 שומרי תורה

 א
 ב
 דנ
 ים

 ל
 ס

 מחל
 מרצ
 שס

1 
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 בת-ים אחת-שינוי בראשות אלי יריב
 2. קל י נ גר םשה 3. חבתון גילה שמחה

 5. ונה אלה יעל

 מרשימת א
 1. יריב אלי
 4. כ הן אסף

 מפד״ל
 2. טורק יצחק

 מרשימת ב
 1. ושדי יצחק

 מרשימת דנ בת ים שלנו בראשות דניאל שרעבי
 1. שרעבי דניאל

 3. הוני מאיר
 6. ק ג נ ו ב י ץ יורי

 בת ים בראש מורם
 בראשות שלמה לחיאני

 2. בוסקילה אורי אברהם
 5. דריקס יצחק

 מרשימת ים

 1. לחיאני שלמה
 4. פרון אסתר

 3. נ וזלמן אירינה
 ישראל ביתנו

 2. ברצלוור מיכאל
 מרשימת ל

 1. גנין אירינה
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 מרשימת ם ויקטור טל למועצת העיר עם אחד
 1. טל ויקטור

 הליכוד בראשות ששון אליהו
 2. בן עטיה אורי 3. בן חמו אלברט

 מרשימת מחל
 1. אליהו ששון

 מרשימת מרצ בראשות ריקי נאור
 1. נאור רבקה

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. חכים רמון 3. כהן סבן שמעון

 מרשימת שס

 1. ברנז רפאל

 רם אירית
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 בת יס

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 ילקוט הפרסומים 5242, ב״ד בחשון התשס״ד, 9.11.2003 ו 9ו6



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית בת ים

1 
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתס), 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 בת ים

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

 1. אליהו ששון
 2. ברנז רפאל
 3. טל חיים
 4. יריב אלי

 5. לחיאני שלמה
 6. נאור רבקה

 7. שרעבי דניאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 45,177

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 42,366

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2,811

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. אליהו ששון 9,495 22.41
 2. ברנז רפאל 0 0.00
 3. טל חיים 0 0.00
 4. יריב אלי 12,709 30.00
 5. לחיאני שלמה 19,361 45.70
 6. נאור רבקה 801 1.89
 7. שרעבי דניאל 0 0.00

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: לחיאני שלמה

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)
 רם אירית

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 1 סייח התשכ״ה, טמ׳ 248
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית גני 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 גני תקווה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . את אמת תלג״ת
 2 . ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל

 3 . דפ יחד-תפנית
 4 . טב מיטב

 5 . מחל הליכוד
 6 . ק גנ י תקוה של נ ו

 ד . רצ רוצ
 8 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 ! . את אמת תלג״ת
 עם שם התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 2 . דפ יחד-תפנית

 עם מחל הליכוד
 3 . טב מיטב
 עם רצ רוצ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,860

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,704

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 156
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 א י ?/1_ות וכינוי

 1 . את אמת תלג״ת ד2,04
 2 . ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל 154
 3 . דפ יחד-תפנ ית 963
 4 . טב מיטב 358
 5 . מחל הליכוד 742
 6 • ק גני תקוה שלנו 246
 7 . רצ ר וצ 416
 התאחדות הספרדים העולמית 778

 שומרי תורה
 8 . שס

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :  ו

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . את אמת תלג״ת 4
 2 . דפ יחד-תפנית 2
 3 . מחל הליכוד 2
 4 . רצ רוצ 1
 5 . שס התאחדות הספרדים העולמית 2

 שומרי תורה

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת את אמת תלג״ת
 1. לוין אבישי 2. חייקין אילן אברהם 3. דלהריציה ליזי

 4. אלבחרי בקי

 מרשימת דפ יחד-תפנית
 1. פליישמן דב גבריאל 2. מועלם מעין

 מרשימת מחל הליכוד
 1. צוריאל ידידיה 2. אוחיון ציון

 מרשימת רצ רוצ
 1. ביטון יובל
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 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. בניאל גלעד

 מרשימת שס

 1. עדני בנימין

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 קוצ׳רו פירחה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 גני תקווה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית גני תקווה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), הוזשכ״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 גני תקווה

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

 1. דורון י ו סף
 2. לוין אבישי

 3. פליישמן דב גבריאל
 4. צוריאל ידידיה

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,860

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,610

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 250

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

8.48 
57.52 
33.99 
0.00 

476 
3,227 
1,907 

0 

 1. דורון יוסף
 2. לוין אבישי

 3. פליישמן דב גבריאל
 4. צוריאל ידידיה

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: לוין אבישי

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)
 קוצ׳רו פירחה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 גני תקווה

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

 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 זכרון יעקב

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א זכרון שבלב
 2 . ב המפלגה הדתית לאומית המפדל המזרחי

 הפועל המזרחי
 3 . חישסג הרשימה המאוחדת יהדות התורה
 התאחדות הספרדים שומרי תורה

 ותושבים למען זכרון יעקב
 4 . יש עתיד

 5 . כן זכרון יעקב שלנו
 6 . מחל הליכוד

 ד . רק זה הזמן הירוקים

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . מחל הליכוד
 עם רק זה הזמן הירוקים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 6,974

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6,742

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 232
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

1,507 
574 

1,297 

1,078 
1,092 
430 
764 

 זכרון שבלב
 המפלגה הדתית לאומית המפדל המזרחי

 הפועל המזרחי
 הרשימה המאוחדת יהדות התורה
 התאחדות הספרדים שומרי תורה

 ותושבים למען זכרון יעקב
 עתיד

 זכרון יעקב שלנו
 הליכוד

 זה הזמן הירוקים

 זזישסג

 יש
 כן

 מחל
 רק

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 זכרון שבלב 3
 המפלגה הדתית לאומית המפדל המזרחי 1

 הפועל המזרחי
 הרשימוד המאוחדת יהדות התורה 2

 התאחדות הספרדים שומרי תורה
 ותושבים למען זכרון יעקב

 עתיד 2
 זכרון יעקב שלנו 2
 זה הזמן הירוקים 1

 חישסג

 יש
 כן
 רק

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 3. בלה יצחק אליהו
 זכרון שבלב

 2. צוק אפרים
 מרשימת א

 1. אבוטבול אלי

 המפלגה הדתית לאומית המפדל המזרחי
 הפועל המזרחי

 מרשימת ב

 1. שרעבי ניסיס
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 הרשימה המאוחדת יהדות התורה
 התאחדות הספרדים שומרי תורה

 ותושבים למען זכרון יעקב
 2. אוחיון מימון

 מרשימת חישסג

 1. בר עזר איתמר

 עתיד
 2. צאי ר י אמיר

 מרשימת יש
 1. קרמר ארנון

 זכרון יעקב ש5נו
 2. בלומנפלד מישה

 מרשימת כן
 1. שגב יצחק

 מרשימת רק זה הזמן הירוקים
 1. ליפא חי ים

 י״ח בחשון התשם״ד (13 נובמבר 2003)

 שושן שרה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 זכרון יעקב
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית זכרון 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 זכרון יעקב

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

 1. אבוטבול אלי
 2. ליפא חי ים
 3. קרמר ארנון
 4. שאול יוסי
 5. שגב יצחק

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 6,970

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6,660

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 310

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אבוטבול אלי 3,266 49.04
 2. ליפא חיים 906 13.60
 3. קרמר ארנון 578 8.68
 4. שאול יוסי 0 0.00
 5. שגב יצחק 1,910 28.68

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אבוטבול אלי

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)
 שושן שרה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 זכרון יעקב

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

 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 טובא-זנגריה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת מפלגת העבודה הישראלית
 2 . ץ הרשימה לשינוי ושוויון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,395

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,203

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 192

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . אמת מפלגת העבודה הישראלית 1,339
 2 . ץ הרשימה לשינוי ושוויון 864

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמת מפלגת העבודה הישראלית 5
 2 . ץ הרשימה לשינוי ושוויון 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אמת מפלגת העבודה הישראלית
 1. הייב ח ו סין 2. הייב פ יאד 3. ז נגר י גאז

 4. הייב טלאל 5. חומיידה עאטף
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 מרשימת ץ הרשימה לשינוי ושוויון
 1. היינ יחיא 2. היינ מוניו 3. היינ איימן

 4. מוחיאדין עמר מוחמד

 ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 ג׳בארין נזאר
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 טובא-זנגריה

 ילקוט הפרסומים 5242, כ־ד בדושון התשס״ר, 19.11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית טובא-זנגריה

 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 טובא-זנגריה

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

 1. הייב חוםין

 2. הייב יחיא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,395

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,276

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 119

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות.
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. הייב חוסין 1,480 65.03
 2. הייב יחיא 796 34.97

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: הייב חוסין

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)
 ג׳בארין נזאר

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 טובא-זנגריה

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

 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 טורעאן

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ד בל״ד
 2 . דק אלתור יה
 3 . הן אלעהד

 4 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ולשוויון
 5 . ז העבודה והאחווה

 6 . ט אלתאאח׳י
 ד . ך אלסדק ואל אמאנה

 8 . כן אלוחדה
 9 . נר אלאמל
 10 . עד אלאוחוה
 11 . פ אלעדאלה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,696

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,404

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 292

 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשס״ד, 19.11.2003
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 א ו ת/י ות וכינוי

 1 . ד בל״ד 320
 2 . דק אלחור יה 567
 3 • הן אלעהד 600

 4 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ולשוויון 1,007
 5 . ז העבודה והאחווה 284
 6 . ט אלתאאח׳ י 461

 7 • ד אלסדק ואל אמאנה 7
 8 . כן אלוחדה 544
 9 . . נר אלאמל 916
 10 . עד אלאוחוה 690

 11 . פ אלעדאלה 8

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ו ת וכינוי

 אלחוריה 1
 אלעהד 2
 החזית הדימוקרטית לשלום ולשוויון 2
 אלתאאח׳י 1
 אל וחדה 1
 אלאמל 2
 אלאוחוה 2

 דק
 הן
 ו
 ט
 כן
 נר
 עד

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת דק אלחוריה
 1. סבאח פח׳ר י

 אלעהד
 2. סבאח בסאם

 מרשימת הן
 1. סבאח מוחמד

 החזית הדימוקרטית לשלום ולשוויון
 2. זירעיני פתחי

 מרשימת ו
 1. ח׳יראללה מחמוד
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 מרשימת ט אלתאאח ׳ י
 1. ח׳ורי מוריס

 מרשימת כן אל וחדה
 1. גבן באסם

 אלאמל
 2. נסאר מוחמד

 מרשימת נר
 1. נסאר מוסא

 אלאוחוה
 2. עדוי מוחמד

 מרשימת עד
 1. עדוי עאטף

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 טריף לביב
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 טורטאן

1 . 2 0 0 * . ד ״ ס ש ת ן ה ר 1 ^ ח ד ב ״ , כ 5 2 4 ם 2 י מ ו ס ר פ ט ה ר ק י ק 6 י 3 4 



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית טורעאן

 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 טורעאן

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

 1. דחלה עימאד

 2. עדוי מאזן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 5,701

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,513

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 188

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. דחלה עימאד 2,641 47.90
 2. עדוי מאזן 2,872 52.10

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: עדוי מאזן

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)
 טריף לביב

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 טורעאן
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית יקנעם עילית

 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 יקנעם עילית

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אס יקנעם שבלב בראשות סימון אלפסי
 2 . דן ישי-יחד שבטי ישראל
 3 . יש שינוי יקנעם עילית

 4 . מחל הליכוד
 5 • ן יקנעם פלוס
 6 . פז יקנעם שלנו

 ד . שר יקנעם לאן ? ! בראשות אורי שמואל

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אס יקנעם שבלב בראשות סימון אלפסי
 עם ן יקנעם פלוס

 2 . דן ישי-יחד שבטי ישראל
 עם מחל הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 7,827

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7,546

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 281

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248

 636 ילקוט הפרסומים 5242, כ׳ד בחשון התשס״ה ל19.11.200



 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ו ת וכינוי

 יקנעם שבלב בראשות סימון אלפסי 2,213
 ישי-יחד שבטי ישראל 557
 שינוי יקנעם עילית 271

 הליכוד 1,324
 יקנעם פלוס 1,470
 יקנעם שלנו 864
 יקנעם לאן ? ! בראשות אורי שמואל 847

 אס
 דן
 יש
 מחל

 ן
 פז
 שר

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 יקנעם שבלב בראשות סימון אלפסי 4
 ישי-יחד שבטי ישראל 1
 הליכוד 2
 יקנעם פלוס 3
 יקנעם שלנו 2
 יקנעס לאן ? ! בראשות אורי שמואל 1

 אס
 דן

 מחל
 ן

 פז
 שר

1 
2 
3 
4 
5 
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 יקנעם שבלב בראשות סימון אלפסי
 2. עמוס יוסף 3. פדידה בן שיטרית לאה

 מרשימת אס
 1. אלפסי סימון
 4. גבעתי שמואל

 מרשימת דן ישי-יחד שבטי ישראל
 1. סירי דניאל

 הליכוד
 2. זיגמן מיכאל

 מרשימת מחל
 1. קרובי עמירם ארמו

 3. נוי "ליאת מאירה
 יקנעם פלוס

 2. פרס רומן
 מרשימת ן

 1. מגנר יורי

 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בהשון התשס״ד. 1.2003ו.19 637



 מרשימת פז יקנענז שלנו
 1. דקל יצחק צחי 2. קורנברג חנה

 מרשימת שר יקנעם לאן ? ! בראשות• אורי שמואל
 1. שמואל אורי

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 בן עזרא דורית
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 יקנעם עילית
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית יקנעם עילית

 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 יקנעם עילית

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

 1. אלפסי סימון
 2. דקל יצחק צחי

 3. שמואל אורי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 7,827

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7,462

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 365

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחו ז ים

 1. אלפסי סימון 4,851 65.01
 2. דקל יצחק צחי 1,237 16.58
 3. שמואל אורי 1,374 18.41

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אלפסי סימון

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)
 בן עזרא דורית
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 יקנעם עילית
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כוכב יאיר-צור יגאל

 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 כוכב יאיר-צור יגאל

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . גל הצוות שיוביל את האיחוד
 בראשות יעקב ממן

 2 . חד יחד כוכב יאיר צור יגאל
 עם יונתן רימון

 3 . יש שינוי בראשות אביטל (טלי) שחר
 4 . כן אביב חדש בראשות אביבה מנצור

 5 . לב אזרחים למען איכות חיים
נ כוכביאירנטו . 6 

 7 . רק סיעת תנופה בראשות גרשון גרשון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . חד יחד כוכב יאיר צור יגאל
 עם יונתן רימון

 עם כן אביב חדש בראשות אביבה מנצור
 2 . נ כוכב יאיר נטו

 עם רק סיעת תנופה בראשות גרשון גרשון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,937

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 4,834

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 103

 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 . גל הצוות שיוביל את האיחוד 1,665
 בראשות יעקב ממן

 2 . חד יחד כוכב יאיר צור יגאל 1,027
 עם יונתן רימון

 3 . יש שינוי בראשות אביטל (טלי) שחר 506
 4 . כן אביב חדש בראשות אביבה מנצור 583
 5 . לב אזרחים למען איכות חיים 387
 6 . נ כוכב יאיר נטו 219
 7 . רק סיעת תנופה בראשות גרשון גרשון 447

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . גל הצוות שיוביל את האיחוד 4
 בראשות יעקב ממן

 2 . חד יחד כוכב יאיר צור יגאל 3
 עם יונתן רימון

 3 . יש שינוי בראשות אביטל (טלי) שחר 1
 4 . כן אביב חדש בראשות אביבה מנצור 1
 5 . לב אזרחים למען איכות חיים 1
 6 . רק סיעת תנופה בראשות גרשון גרשון 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת גל הצוות שיוביל את האיחוד
 בראשות יעקב ממן

 1. מאמאן יעקב 2. שיינין דוד 3. שוברט ענת
 4. שפר חגי

 מרשימת חד יחד כוכב יאיר צור יגאל
 עם יונתן רימון

 1. ראש דוד 2. רימון יונתן דוד 3. הורנפלד סיגל אדל

 מרשימת יש שינוי בראשות אביטל (טלי) שחר
 1. שחר אביטל
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 מרשימת כן אביב חדש בראשות אביבה מנצור
 1. מנצור אביבה יעל

 מרשימת לב אזרחים למען איכות חיים
 1. ניב יאיר

 מרשימת רק סיעת תנופה בראשות גרשון גרשון
 1. גרשון גרשון

 לגו עמליה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כוכב יאיר-צור יגאל

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 642 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשם״ד, 2003.י ז.9 י



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כוכב יאיר-צור יגאל

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 כוכב יאיר-צור יגאל

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

 1. גרשון גרשון
 2. מאמאן יעקב

 3. ניב יאיר
 4. ראש דוד

 5. שחר אביטל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,934

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,810

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 124

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. גרשון גרשון 321 6.67
 2. מאמאן יעקב 2,045 42.52
 3. ניב יאיר 297 6.17

 4. ראש דוד 1,938 40.29
 5. שחר אביטל 209 4.35

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: מאמאן יעקב

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)
 לגו עמליה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית
 כוכב יאיר-צור יגאל

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

 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 כפר ברא

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

 א, אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 אלאסלאח ואלאעמאר
 סולידריות

 שי נ ו י ים
 אלפג ׳ר

 פרח
 יחדי ו
 אלנ ו ר

 אל וחדה
 השלום
 ההבנה

 1 . אע
 2 . בר
 3 . וד
 4 . ים
 5 . מע

 6 . מעא
 ד . על
 8 . עת
 9 . פמ
 10 . תמ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,221

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,210

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 11

 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשס״ד, 19.11.2003

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אע אלאסלאח ואלאעמאר 0
 2 . בר סולידריות 152
 3 . וד שינויים 153
 4 . ים אלפג׳ר 164

 5 . מע פרח 1
 6 . מעא יחדי ו 145
 ד . על אלנור 148
 8 . עת אלוחדה 155
 9 . פמ השלום 154
 10 . תמ ההבנה 138

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . בר סולידריות 1
 2 . וד שינויים 1
 3 . יס אלפג׳ר 1
 4 . מעא יחדי ו 1
 5 . על אלנור 1
 6 . עת אלוחדה 1
 ד . פמ השלום 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 1. עאצי מאגד

 מרשימת וד
 1. רייאן גאלב

 מרשימת יס
 1. ריאן עבד אל רחיס
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 מרשימת מעא יחדי ו
 1. ריאן וואיל

 מרשימת על אלנ ור
 1 . ארצי יוסף

 מרשימת עת אלוחדה
 1. ר יאן א י בראה ים

 מרשימת פמ השלום
 1. ר י אן פ ו אד

 י״ח בחשון התשם״ד (13 נובמבר 2003)

 אבו חג׳לה טארק
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר ברא
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כפר ברא

 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 כפר ברא

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

 1. עאסי איוב

 2. עאסי סל ימאן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,220

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,212

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 8

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. עאסי איוב 614 50.66
 2. עאסי סלימאן 598 49.34

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: עאסי איוב

 י״ח בחשון התשם״ד (13 נובמבר 2003)
 אבו חג׳לה טארק
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר ברא

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
2 1 . עלז׳ 1 ה ״ נ ש ת  2 סייח ה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כפר תבור

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . יש שינוי
 2 . מפ קול המושבה

 3 . ס כפר תבור אחת
 4 . ק חברה תורמת

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ס כפר תבור אחת
 עם ק חברה תורמת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,222

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,190

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 32

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . יש שינוי 287
 2 . מפ קול המושבה 100
 3 . ס כפר תבור אחת 440
 4 . ק חברה תורמת 363
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 מספר המנדטים

2 
3 
2 

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אזזת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי

 שי נ ו י
 כפר תבור אחת

 חברה תורמת

 1 . יש
 2 . ס
 3 • ק

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 שי נ ו י
 2. כהן משה יעקב

 מרשימת יש
 1. גרשון אשרה

 3, חכם יונה יחזקאל
 כפר תבור אחת

 2. כהן ליאורה
 מרשימת ס

 1. דולה יוסף

 חברה תורמת
 2. מויאל סעדיה

 מרשימת ק
 1. מועלם רחמים

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 הרוש מרי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר תבור
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית בפר תבור

 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 כפר תבור

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

 1. גרשון אשרה

 2. דולה יוסף

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,222

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 1,177

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 45

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר יס באחTJ ים
 1. גרשון אשרה 292 24.81
 2. דולה יוסף 885 75.19

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: דולה יוסף

 כ״א בחשון התשם״ד (16 נובמבר 2003)
 הרוש מרי

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 כפר תבור

 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשס״ד, 19.11.2003
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כרמיאל

 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 כרמיאל

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . בשס המפדל ושם ביחד למען כרמיאל
 2 . זך למען אחי

 3 . יש שינוי בכרמיאל
 4 . ל כרמיאל ביתנו

 5 . מחל הליכוד
 6 . מרצ מרצ הבחירה הדמוקרטית

 ד . עד כרמיאל שלנו
 8 . פ ״יחד״

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . בשס המפדל ושס ביחד למען כרמיאל
 עם ל כרמיאל ביתנו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 17,359

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16,756

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 603
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אית/1 יי1 21י?21 מספר הקולות
 1 . בשס המפדל ושס ביחד למען כרמיאל 1,451
 2 . זך למען אחי 1,343
 3 . יש שינוי בכרמיאל 1,020
 4 . ל כרמיאל ביתנו 1,429
 5 . מחל הליכוד 2,068

 6 . מרצ מרצ הבחירה הדמוקרטית 986
 7 . עד כרמיאל שלנו 7,934

 8 . פ ״יחד״ 525

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינ וי מספר המנדטים

 1 . בשס המפדל ושס ביחד למען כרמיאל 2
 2 . זך למען אחי 1
 3 . יש שינוי בכרמיאל 1
 4 . ל כרמיאל ביתנו 1
 5 . מחל הליכוד 2
 6 . מרצ מרצ הבחירה הדמוקרטית 1
 ל . עד כרמיאל שלנו 7

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 1. לוגסי דוד

 מרשימת יש
 1. חצבני דניאל

 מרשימת ל
 1. קוסונובסקי אלכסנדר

ן החשס־ו19.11.2003 חשו ו נ ־  652 ילקוט חפרסומים z524. , נ



 הליכוד
 2. ליטבינוב לודמילה

 מרשימת מחל
 1. אלוש רמי

 מרשימת מרצ מרצ הבחירה הדמוקרטית
 1. טייכר אליהו

 כרמיאל שלנו
 2. פיימן גרינברג רינה 3. פלד אלכסנדר
 5. פלדמן אברהם אבי 6. פרוביז ויטלי

 מרשימת עד
 1. אלדר עדי

 4. כהן שולמית שולה
 ד. מרקוביץ מרדכי

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 ספיר לאה
 מנהל/ת הבחירות

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

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 בואת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית כרמיאל

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

 1. אלדר עדי
 2. אלוש רמי

 3. צ׳שקין חיים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 17,366

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16,531

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 835

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזיס

 1. אלדר עדי 13,002 78.65
 2. אלוש רמי 2,827 17.10
 3. צ׳שקין חיים 702 4.25

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אלדר עדי

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)
 ספיר לאה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 כרמיאל
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית לוד

 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 לוד

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

 1. לוי יגיל
 2. אסרף גבריאל

 3. דהן נסים
 4. רגב בני

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 22,712

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 22,027

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 685

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. לוי יגיל 1,746 7.93
 2. אםרף גבריאל 7,966 36.16
 3. דהן נסים 319 1.45
 4. רגב בני 11,996 54.46

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: רגב בני

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)
 תלאו ו י סאמי

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 לוד

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית מגדל

 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 מגדל

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב המפד״ל התנועה דתית לאומית המזרחי
 הפוהמ״ז

 2 . הנ מגדל חדשה
 3 . מחל הליכוד

 4 . ש מגדל לשי נ ו י

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב המפד״ל התנועה דתית לאומית המזרחי
 הפוהמ״ז

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 783

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 757

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 26

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . ב המפד״ל התנועה דתית לאומית המזרחי 124
 הפוהמ״ז

 2 . הנ מגדל חדשה 102
 3 . מחל הליכוד 293
 4 . ש מגדל לשי נ ו י 238

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 המפד״ל התנועה דתית לאומית המזרחי 1
 הפוהמ״ז

 מגדל חדשה 1
 הליכוד 3
 מגדל לשינוי 2

 1 . ב

 2 . הנ
 3 . מחל
 4 . ש

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 המפד״ל התנועה דתית לאומית המזרחי מרשימת ב
 הפוהמ״ז

 1. רחמני דני

 מרשימת הנ מגדל חדשה
 1. עוקבי משה

 3. ויינר יעקב
 הליכוד

 2. עמר שמעון
 מרשימת מחל
 1. גינו י וסף

 מגדל לשינוי
 2. הראש שמעון

 מרשימת ש
 1. אמרוסי ישראל שושן

 י״ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)

 אלימלך איוט צפורה
 מנהל/ת הבחירות

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

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

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

 1. אמרוסי ישראל שושן
 2. ג י נ ו י ו סף
 3. עוקבי משה
 4. רחמני דני

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 783

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 763

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 20

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שס המועמד במספרים באחוזים

 1. אמרוסי ישראל שושן 279 36.57
 2. גינו יוסף 369 48.36
 3. עוקבי משה 13 1.70
 4. רחמני דני 102 13.37

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: גינו יוסף

 ד בחשון התשס״ד (09 נובמבר 2003)
 אלימלך איוט צפורה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 מגדל

2 4 י 8 מ , ע ה ״ כ ש ת  1 סייח ה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית מיתר

 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 מיתר

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אחת מיתר 1 בראשות סולומון כהן
 2 . מחל הליכוד
 3 . ק קהילה

 4 . ש שורשים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 715־,2

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,638

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים דל

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . אחת מיתר 1 בראשות סולומון כהן 1,035
 2 . מחל הליכוד 173
 3 . ק קהילה 981
 4 . ש שורשים 449

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אחת מיתר 1 בראשות סולומון כהן 4
 2 . ק קהילה 3
 3 . ש שורשים 2

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מיתר 1 בראשות סולומון כהן
 2. בן ארי שלום 3. אידל שרון

 מרשימת אחת
 1. כהן סלומון
 4. בשן אהרון

 3. יסינובסקי שחר
 קהילה

 2. בן גרא אבנר
 מרשימת ק
 1. נ ו ה אסף

 שורשים
 2. שמחון מאיר

 מרשימת ש
 1. אדלשטיין שלמה

 יא בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 שפירא מימון אורית אורה
 מנהל/ת הבחירות

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

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתנז), 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 מיתר

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

 1. גונן אסתר

 2. כהן סלומון

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

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,378

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 333

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. גונן אסתר 341 14.34
 2. כהן סלומון 2,037 85.66

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: כהן סלומון

 א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)
 שפירא מימון אורית אורה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 מיתר

 ו 66

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

 קוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשס״ד, 19.11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית מכבד״א

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אל תדאמון ואל תקדום
 2 . גא ג׳בהת אל אחראר

 3 . גמ ג׳בהת אל שאגור אל מוחדה
 4 . גת חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית

 5 . ד אל תג׳מוע אל ווטני אל דימוקראטי•
 בל״ד

 6 . דא ג׳בהת אל עמל אל וטני
 ד . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושוויון

 8 . וד הברית הדמוקרטית
 9 . ים רשימת אל הודא אל אסלאמיה

 10 . ך אל שבאב
 11 . לב אל בדיל אל.דימוקרטי

 12 . מ הרשימה המאוחדת
 13 . נ אל וחדה
 14 . ס אל אמאנה
 15 . פ אל סדאקה

 16 . פנ אל מוסתקבל
 17 . צ אל אחלאס
 18 . קל אל ויפאק

 19 . שא שותפות ואחווה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 14,187

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,737

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 450
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א אל תדאמון ואל תקדום 978
 2 . גא ג׳בהת אל אחראר 1,114

 3 . גמ ג׳בהת אל שאגור אל מוחדה 11
 4 . גת חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית 691

 5 . ד אל תג׳מוע אלי ווטני אל דימוקראטי- 1,239
 בל״ד

 6 . דא ג׳בהת אל עמל אל וטני 757
 7 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושוויון 710
 8 . וד הברית הדמוקרטית 588
 9 . יס רשימת אל הודא אל אסלאמיה 983
 10 . ך אל שבאב 743
 11 . לב אל בדיל אל דימוקרטי 403
 12 . מ הרשימה המאוחדת 481
 13 . נ אל וחדה 412
 14 . ס אל אמאנה 503
 15 . פ אל סדאקה 403
 16 . פנ אל מוסתקבל 299
 17 . צ אל אחלאס 787
 18 . קל אל ויפאק 758

 19 . שא שותפות ואחווה 1,877

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . א אל תדאמון ואל תקדוס 1
 2 . גא ג׳בהת אל אחראר 2
 3 . גת חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית 1
 4 . ד אל תג׳מוע אל ווטני אל דימוקראטי- 2

 בל״ד
 5 . דא ג׳בהת אל עמל אל וטני 1
 6 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושוויון 1
 7 . יס רשימת אל הודא אל אסלאמיה 1
 8 . ך אל שבאב 1
 9 . צ אל אחלאס 1
 10 . קל אל ויפאק 1
 11 . שא שותפות ואחווה 3
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 ז. שמות האנשים' שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א אל תדאמון ואל תקדוס
 1. תיתי עבאס

 ג ׳בהת אל אחראר
 2. בשר משה ו ר

 מרשימת גא
 1. בכרי עבד אל סלאם

 מרשימת גת חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית
 1. סנעאללה נסר

 אל תג׳מוע אל ווטני אל דימוקראטי-
 בל״ד

 2. כרי ים אחמד

 מרשימת ד

 1. מנסור זאהי

 מרשימת דא ג׳כהת אל עמל אל וטני
 1. סליבי סלים

 מרשימת ו החזית הדימוקרטית לשלום ושוויון
 1. חריכה עלי

 מרשימת יס רשימת אל הודא אל אסלאמיה
 1. סלאמה פאי ז

 מרשימת ך אל שבאב
 1. סרחאן עאמר

 מרשימת צ אל אחלאס
 1. טאהא אבראהים

 מרשימת קל אל ויפאק
 1. פרחאת דיאב
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 3. נזוסא פרג׳
 שותפות ואחווה
 2. עומר עלי

 מרשימת שא
 1. דבאח אחמד

 שלבי מוחמד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 מכבד״א

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית מכבד״א

 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 מכבד״א

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

 1. אסדי אבראהיס
 2. בדראן אחמד
 3. דבאח אחמד
 4. חריכה עלי

 5. מנאע מוחמד
 6. סנעאללה נסר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחוס הרשות המקומית : 14,174

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,573

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 601

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אסדי אבראהים 0 0.00
 2. בדראן אחמד 0 0.00

 3. דבאח אחמד 5,655 41.66
 4. חריכה עלי 1,644 12.11
 5. מנאע מוחמד 5,073 37.38
 6. םנעאללה נסר 1,201 8.85

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: דבאח אחמד

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)
 שלבי מוחמד

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 מכבד״א

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ראש העין

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

 בהתאס לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בזזירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ראש העין

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א עתיד חדש לראש העין
 בראשות משה סיני

 2 . ב המפד״ל המזרחי הפועל המזרחי
 3 . ג יהדות התורה

 4 . גל יוזמה בראשות משה בן טובים
 5 . הד לב אחד

 6 . זט חברים נכונים לעשייה
 7 . זך התנועה לאיכות החיים

 8 . חץ יעד תנועה חברתית
 9 . יש שינוי בראש העין

 10 . כן ראש העין בתנופה 2003
 11 . מחל הליכוד

 12 . מרצ מרצ עם סיגל שיינמן מיה אור
 ושרי סלע נציגת ש.ח.ר

 13 . ני נצח ישראל בראשות עוזיאל אשואל
 14 . נץ בונה עתיד בראשות עופר בביוף

 15 . עצ תנועת עצמה עשיה ציבורית מכל הלב
 16 . פ יחד עם משה סעדי

 17 . פז תנופה מנהיגות חזקה
 בראשות מיכאל עמרן

 18 . קם בהתחדשות חושבים קדימה
 19 . רז דרך חדשה

 20 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א עתיד חדש לראש העין
 בראשות משה סיני

 עם זך התנועה לאיכות החיים
 2 . גל יוזמה בראשות משה בן טובים

 עם זט חברים נכונים לעשייה
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 3 . הד לב אחד
 מם פז תנופה מנהיגות חזקה
 בראשות מיכאל עמרן
 4 . חץ יעד תנועה חברתית
 עם פ יחד עם משה סעדי
 5 . יש שינוי בראש העין

 עם עצ תנועת עצמה עשיה ציבורית מכל הלב
 6 . כן ראש העין בתנופה 2003

 עם מחל הליכוד
 ד . מרצ מרצ עם סיגל שיינמן מיה אור

 ושרי סלע נציגת ש.ח. ר
 עם נץ בונה עתיד בראשות עופר בביוף

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 17,246

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 16,853

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 393
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . א עתיד חדש לראש העין 2,457
 בראשות משה סיני

 2 . ב המפד״ל המזרחי הפועל המזרחי 612
 3 . ג יהדות התורה 532

 4 . גל יוזמה בראשות משה בן טובים 1,487
 5 . הד לב אחד 638
 6 . זט חברים נכונים לעשייה 877
 ד . זך התנועה לאיכות החיים 764
 8 . חץ יעד תנועה חברתית 476

 9 . יש שינוי בראש העין 1,095
 10 . כן ראש העין בתנופה 2003 964

 11 . מחל הליכוד 1,146
 12 .• מרצ מרצ עם סיגל שיינמן מיה אור 1,435

 ושרי סלע נציגת ש.ח.ר
 13 . נ י נצח ישראל בראשות עוזיאל אשואל 274
 14 . נץ בונה עתיד בראשות עופר בביוף 539
 15 . עצ תנועת עצמה עשיה ציבורית מכל הלב 136
 16 . פ יחד עם משה סעדי 578
 17 . פז תנופה מנהיגות חזקה 202

 בראשות מיכאל עמרן
 18 . קם בהתחדשות חושבים קדימה 807
 19 . רז דרך חדשה 467

 20 . שם התאחדות הספרדים העולמית 1,367
 שומרי תורה
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 עתיד חדש לראש העין 3
 בראשות משה סיני

 1 . א

 2 . גל יוזמה בראשות משה בן טובים 2
 3 . זט חבריס נכונים לעשייה 1
 4 . יש שינוי בראש העין 2
 5 . כן ראש העין בתנופה 2003 1
 6 . מחל הליכוד 2
 מרצ עם סיגל שיינמן מיה אור 2

 ושרי סלע נציגת ש.ח.ר
 7 . מרצ

 התאחדות הספרדים העולמית 2
 שומרי תורה

 8 . שס

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א עתיד חדש לראש העין
 בראשות משה סיני

 1. סיני משה 2. דראב שלום 3. אהרון כהן עדה

 מרשימת גל יוזמה בראשות משה בן טובים
 1. בן טובים משה 2. קוממי זכריה

 מרשימת זט חברים נכונים לעשייה
 1. דניאל פנחס

 מרשימת יש שינוי בראש העין
 1. דור קולן אילונה 2. סמובסקי אברהם

 מרשימת כן ראש העין בתנופה 2003
 1. יוסף יגאל

 מרשימת נוחל הליכוד
 1. יצחק מתניה 2. מלמוד יבגני

 670 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשס־ד, 19.11.2003



 מרצ עם סיגל שיינמן מיה אור
 ושרי סלע נציגת ש.ח.ר

 2. סלע שרה

 מרשימת מרצ

 1. שיינמן סיגלית

 מרשימת שם התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תודה

 1. אדמוני יעקב 2. מלמד מיכאל

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 רי י ז נר שגיא
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ראש העין
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ראש העין

 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 ראש העין

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

 1. אחרק רזיאל
 2. אשואל עוזיאל

 3. יוסף יגאל
 4. מדמוני שמשון

 5. סיני משה
 6. עוז חנון

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 17,244

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 16,342

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 902

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אחרק רזיאל 0 0.00
 2. אשואל עוזיאל 0 0.00
 3. יוסף יגאל 5,745 35.15
 4. מדמוני שמשון 2,295 14.04
 5. סיני משה 8,302 50.80
 6. ע ו ז חנוך 0 0.00

 ר י י ז נ ר שגיא
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ראש העין

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: סיני משה

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

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

 672 ילקוט הפרסומים 5242, כ״ד בחשון התשם״ר. 19.11.2005
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