
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 כ־ח בחשון התשס״ד 5245 23 בנובמבר 2003

 עמוד

 טמרה 615

 יסוד המעלה 623

 ירוחם 827

 כפר יאסיף 832

 כפר כנא 836

 כפר קרע 840

 נס עי וגה 845

 עמוד

 הודעות בדבר תוצאות הבחירות ברשויות המקומיות -

 אור יהודה 778

 בועיינה נוג׳ידאת 783

 ביר אל־מכסור 787

 גדרה 792

 דבוריה 797

 זמר 802

 חורפיש 807

 חצור הגלילית 811



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אור יהודה

 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 אור יהודה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אי תנועת ״אור חדש״ בראשות ליאת שוחט
 2 . ב בראשות שלמה אלמליח למען אור יהודה

 3 . דף דור צעיר בראשות עופר בוזי
 4 . יש שינוי באור יהודה

 5 . כן ״זו הדרך״ - אור יהודה משנה כיוון
 6 . ל אור יהודה ביתנו

 7 . ס התנועה לשינוי פני העיר -
 בראשות נ י סיס ענבי

 8 . מחל ליכוד
 9 . נצ סבח יוסף רשךמת נאמני ציבור

 10 . עז עוזי אהרון
 למען כל תושבי אור יהודה

 11 . פ רשימת נווה
 12 . רג נעים שמעון לקידום החינוך
 תנועה עצמאית בלתי מפלגתית

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אי תנועת ״אור חדש״ בראשות ליאת שוחט
 עם פ רשימת נווה

 2 . ב בראשות שלמה אלמליח למען אור יהודה
 עמכן ״זו הדרך״ - אור יהודה משנה כיוון

 3 . דף דור צעיר בראשות עופר בוז י
 עם מחל ליכוד

 4 . ל אור יהודה ביתנו
 עם עז עוזי אהרון

 למען כל תושבי אור יהודה

i11.200.J2 כ״ח בחשון התשס״ד, 5245ילקוט הפרסומים , 

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,692

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,194

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 498

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

_ מספר הקולות _  אות/י ו ת וכינוי _

 1 . אי תנועת ״אור חדש״ בראשות ליאת שוחט 1,221
 2 . ב בראשות שלמה אלמליח למען אור יהודה 843

 3 . דף דור צעיר בראשות עופר בווי 1,383
 4 . יש שינוי באור יהודה 453

 5 . כן ״זו הדרך״ - אור יהודה משנה כיוון 1,446
 6 . ל אור יהודה ביתנו 2,160
 ד . ם התנועה לשינוי פני העיר - 280

 בראשות ניסים ענבי
 8 . מחל ליכוד 1,417

 9 . נצ סבח יוסף רשימת נאמני ציבור 938
 10 . עז עוזי אהרון 1,722

 למען כל תושבי אור יהודה
 11 . פ רשימת נווה 1,117
 12 . דג נעים שמעון לקידום החינוך 214

 תנועה עצמאית בלתי מפלגתית

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אי תנועת ״אור חדש״ בראשות ליאת שוחט 2
 2 . ב בראשות שלמה אלמליח למען אור יהודה 1
 3 . דף דוד צעיר בראשות עופר בוזי 1
 4 . כן ״זו הדרך״ - אור יהודה משנה כ יוון 2
 5 . ל אור יהודה ביתנו 3
 6 . מחל ליכוד 2
 7 . נצ סבח יוסף רשימת נאמני ציבור 1
 8 . עז עוזי אהרון 2

 למען כל תושבי אור יהודה

 ילקוט הפרסומים 5245, ב״דו בחשון התשם״ד, 23.11.2003



 9 . פ רשימת נווה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 תנועת ״אור חדש״ בראשות ליאת שוח3ו
 2. חן ננה

 מרשימת אי
 1. שוחט ליאת

 מרשימת ב בראשות שלמה אלמליח למען אור יהודה
 1. אלמלח שלמה

 מרשימת דף דור צעיר בראשות עופר בוזי
 1. ב ו ז י עופר

 ״זו הדרך״ - אור יהודה משנה כיוון
 2. נחום יעקב

 מרשימת כן
 1. י ו סף ד ו ד

 3. בנימינוב מאיר חי
 אור יהודה ביתנו

 2. בורוכוב אברהם
 מרשימת ל

 1. בנימינוב חנניה

 ליכוד
 2. דדוש יצחק

 מרשימת מחל
 1. בוכבזה יצחק צוריאל

 מרשימת נצ סבח יוסף רשימת נאמני ציבור
 1. יוסף סבח

 עוזי אהרון
 למען כל תושבי אור יהודה

 2. שקד יחזקאל

 מרשימת עז

 1. אהרן עוזי ויצמן

 מרשימת פ רשימת נווה
 1. גוטמן אפרים צבי

 שבירו אפרים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אור יהודה

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית אור 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 אור יהודה

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

 1. אהרן עוזי
 2. בוכבזה יצחק צוריאל

 3. בנימינוב חנניה
 4. י ו סף ד ו ד
 5. שוחט ליאת

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,693

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,115

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 578

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז יו

 1. אהרן עוזי 992 56. 7
 2. בוכבזה יצחק צוריאל 4,888 37.27
 3. בנ ימי נוב חנ נ יה 2,095 97 .15
 4. י ו סף דוד 3,508 26.75
 5. שוחט ליאת 1,632 12.44

781 

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוםט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. בוכבזה יצחק צוריאל

 2. י ו סף ד ו ד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 10,690

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 10,529

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 161

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. בוכבזה יצחק צוריאל 5,985 56.84
 2. יוסף דוד 4,544 43.16

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: בוכבזה יצחק צוריאל

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 שבידו אפרים

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אור יהודה

j23.11.200 ,782 5245ילקוט הפרסומים , כ״ח בחשון התשס״ד 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית בועיינה-נוג׳ידאת

 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 בועיינה-נוג׳ידאת

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ה אלתעאון
 2 . ט אלתקוה
 3 . ך אלאימאן

 4 . מ אלמוסתקבל
 5 . נ אלאמל

 6 . ס של ום ושו ו י ון
 ד . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית

 8 . ף אלופא
 9 . פ הפתוח

 10 . ץ אלמוסאוה
 11 . ק אלאסתאקמה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,648

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,547

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 101
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות ובינוי מספר הקולות

 1 . ה אלתעאון 335
 2 . ט אלתקוה 344
 3 • ך אלא י מאן 0

 4 . מ אלמוסתקבל 389
 5 . נ אלאמל 322
 6 . ס שלום ושוויון 748
 7 . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 356
 8 אלופא 69
 9 . פ הפתוח 0

 10 • ץ אלמוסאוה 336
 11 • ק אלאסתאקמה 648

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . ה אלתעאון 1
 2 . ט אלתקוה 1
 3 . מ אלמוסתקבל 1
 4 . נ אלאמל 1
 5 . ס שלום ושוויון 2
 6 . ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 1
 7 • ץ אלמוסאוה 1
 8 • ק אלאסתאקמה 1

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ה אלתעאון
 פוקרא ג׳מאל

 מרשימת ט אלתקוה
 חמודה מוניר

 מרשימת מ אלמוסתקבל
 נאסר נאבלסי סלימאן

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח נחשון התשם״ד, 23.11.2003



 מרשימת נ אלאמל
 1. נוג׳ידאת אבראהים

 שלום ושוויון
 2. שאבר מוסא

 מרשימת ס
 1. סלימאן סעיד

 מרשימת ע המפלגה הדמוקרטית הערבית
 1. נוג׳ידאת פהד

 מרשימת ץ אלמוסאוה
 1. חמודה תייסיר

 מרשימת ק אלאסתאקמה
 1. דלאשה ג׳מיל

 חרייב עלי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 בועיינה-נוג ׳ידאת

 ״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם״ד, 11.2003 23 785



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית בועיינה-נוג׳ידאת

 ו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), הונשכ״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 בועיינה-נוג׳ידאת

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

 1. דלאשה מחמוד
 2. נוג ׳ ידאת אבראהיס

 3. סל י מאן סאלח

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,647

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,543

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 104

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. דלאשה מחמוד 1,428 40.30
 2. נוג׳ידאת אבראהים 20 0.56

 3. סלימאן סאלח 2,095 59.13

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: סלימאן סאלח
 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 חרייב עלי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ב ועי י נה-נ ו 1; ׳ י דאת

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ביר אל-מכסור

 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 ביר אל-מכסור

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א הצעירים
 2 . גד אלוחדה ואל תגייר
 3 . הד אתחאלף ולאתחאד
 4 . יא שלווה ופיתוח
 5 . כן כולנא אוח׳ואן

 6 . למ רשימת העבודה והשוו י ון
 7 . ע הרשימה הדמוקרטית הערבית

 8 • ק אל אמל
 9 . קפ קול השוויון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א הצעירים
 עם ע הרשימה הדמוקרטית הערבית

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,674

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 3,556

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 118
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . א הצעירים 649
 2 . גד אלוחדה ואל תגייר 237
 3 . הד אתחאלף ולאתחאד 440
 4 . יא שלווה ופיתוח 676
 5 . כן כולנא אוח׳ואן 12
 6 . למ רשימת העבודה והשוויון 529
 7 . ע הרשימה הדמוקרטית הערבית 459
 8 . ק אל אמל 13
 9 . קפ קול השוויון 541

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . א הצעירים 2
 2 . הד אתחאלף ולאתחאד 1
 3 . יא שלווה ופיתוח 2
 4 . למ רשימת העבודה והשוויון 1
 5 . ע הרשימה הדמוקרטית הערבית 1
 6 . קפ קול השו ו י ון 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 1. סאלח עבד אל רחמאן 2. סואלחה אבראהיס

 מרשימת הד אתחאלף ולאתחאד
 1. חוג ׳יראת מוסטפא

 מרשימת יא שלווה ופיתוח
 1. גדיר פואז 2. גדיר אחמד

 מרשימת למ רשימת העבודה והשוו
 1. גד י ר עאטף

 788 ילקוט הפרסומים 5245, ב״דו בחשון התשס״ד, 11.2003 2.5



 מרשימת ע הרשימה הדמוקרטית הערבית
 1. חוג׳יראת מחמוד

 חמוד סיאח
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ביר אל-מכסור

 קול השוויון
 2. גדיד דיאב

 מרשימת קפ
 1. גד י ר מחמוד

 ב״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם״.ד, 23.11.2003 789



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ביר אל-נזכסור

 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 ביר אל-מכסור

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

 1. גד י ר חסן
 2. גדיר פואז

 3. חוג׳יראת יאסר
 4. סאלח עבד אל רחמאן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,674

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,600

 4. המספר הכולל של הקולות בפסולים , 74

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שס המועמד במספרים באחוזים

 1. גד י ר חסן 1,354 37.61
 2. גדיר פואז 872 24.22
 3. חוג׳יראת יאסר 1,374 38.17
 4. סאלח עבד אל רחמאן 0 0.00

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוםט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. גד י ר חמן

 2. חוג׳יראת יאסר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,663

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,636

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 27

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. גד י ר חסן 2,043 56.19
 2. חוג׳יראת יאסר 1,593 43.81

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: גדיד חסן
 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 חמוד סיאח
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ביר אל-מכסור

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם־ד, 25.11.2005 791



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית גדרה

 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 גדרה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת העבודה
 2 . ב מפד׳ל
 3 . ה יחד

 4 . ט אחדות
 5 . לב למען בני גדרה

 6 . ם עם אחד
 בראשות שאלתיאל זכריה למועצה

 ד . מחל הליכוד
 8 . נ כיוון חדש
 9 . פ גדרה חדשה

 10 . צח עלייה בגדרה
 11 . קם גדרה אחת

 12 . ש עתיד לגדרה בראשות שרון כהן
 13 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי מסורת
 14 . ת תנופה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב מפד׳ל
 עם ת תנופה

 2 . נ כ י ו ון חדש
 עם קם גדרה אחת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 6,188

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,956

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 232

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248

23.11.2003 , ד ״ ם ש ת  792 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון ה



 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . אמת העבודה 395
 2 . ב מפד׳ל 476
 3 . ה יחד 202
 4 . ט אחדות 204
 5 . לב למען בני גדרה 126
 6 . ם עם אחד 301

 בראשות שאלתיאל זכריה למועצה
 7 . מחל הליכוד 931

 8 . נ כיוון חדש 1,060
 9 . פ גדרה חדשה 164
 10 . צח עלי יה בגדרה 371
 11 . קם גדרה אחת 778
 12 . ש עתיד לגדרה בראשות שרון כהן 95
 13 . שס התאחדות הספרדים העולמית 433

 שומרי מסורת
 14 . ת תנופה 420

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . ב מפד׳ל 1
 2 . מחל הליכוד 3
 3 . נ כיוון חדש 3
 4 . קם גדרה אחת 2
 5 . שם התאחדות הספרדים העולמית 1

 שומרי מסורת
 6 . ת תנופה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה;

 מרשימת ב מפד יל
 1. תנעמי יקותיאל

 מרשימת מחל הליכוד
 1. גמליאל יואל 2. קוך דוד 3. חנינה רפאל

ל 9  ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם״ד, ב200.ו 23.1 5



 3. סגל עדנה
 מרשימת נ כ י וון חדש

 1. בן נון ירון יצחק 2. שרעבי רן

 גדרה אחת
 2. רוזנצוויג מריס

 מרשימת קם
 1. הנקין גדעון

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי מסורת

 מרשימת שם

 1. צארום מיכאל

 מרשימת ת תנ ופה
 1. רדיע אליהו

 כ״ג בחשון התשס״ד (18 נובמבר 2003)

 בן יקר נסים
 מנהל/ת הבחירות

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

 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 גדרה

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

 1. בובה יחזקאל
 2. בן נון ידון יצחק

 3. ג י הסי משה
 4. גמליאל יואל
 5. הנק ין גדעון

 6. כהן שרון
 7. עורקובי נחמיה

 8. רדיע אליהו
 9. תנעמי יקותיאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 6,190

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 5,976

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 214

 . מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז יו

 1. בובה יחזקאל 100 1.67
 2. בן נון ירון יצחק 1,788 29.92
 3. גיהסי משה 0 0.00
 4. גמליאל יואל 2,113 35.36
 5. הנק ין גדעון 956 16.00
 6 . כהן שרון 78 1.31
 7. עורקובי נחמיה 107 1.79
 8. רדיע אליהו 834 13.96
 9. תנעמי יקותיאל 0 0.00

 1 סייח התשכ״ה', עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 211
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 הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוםט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. בן נון ירון יצחק

 2. גמליאל יואל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 6,086

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 6,009

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 77

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. בן נון ירון יצחק 3,069 51.07
 2. גמליאל יואל 2,940 48.93

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: בן נון ירון יצחק
 כ״ג בחשון התשס״ד (18 נובמבר 2003)

 בן יקר נסים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 גדרה

 796 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשס״ד, 23.11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית דבוריה

 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 דבוריה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אח אח ו ו ה
 2 . גד חזית דמוקרטית לשלום ולשיוויון

 3 . הן אלהודא
 4 . זן אלאמאנה
 5 . ט אלוחדה
 6 . יס אל אמל

 ד . כ אלנהדה ולאנתמאא
 8 . נ אלאתחאד

 9 . נג השיתוף והרפומה
 10 . נץ רשימת דבוריה אלמוסתקבל

 11 . עז הפועלים והפלחים
 12 . פ אלהדף

 13 . פז הרשימה העצמאית
 14 . צ אל אצלאח
 15 . קן אלכותלה
 16 . קץ מסאלחה

 ואלו הרשימות שהי ו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . יס אל אמל
 עם נץ רשימת דבוריה אלמוסתקבל

 2 . עז הפועלים והפלחים
 עם צ אל אצלאח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

4,205 

4,050 

155 

797 

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות נכ!_נו_̂י

 1 . אח אחווה 289
 2 . גד חזית דמוקרטית לשלום ולשיוויון 444
 3 . הן אלהודא 2
 4 . זן אלאמאנה 1

 5 . ט אל וחדה 306
 6 . יס אל אמל 469
 7 . כ אלנהדה ולאנתמאא 119
 8 . נ אלאתחאד 22
 9 . נג השיתוף והרפומה 318
 10 . נץ רשימת דבוריה אלמוסתקנל 342
 11 . עז הפועלים והפלחים 427
 12 . פ אלהדף 375
 13 . פז הרשימה העצמאית 11
 14 . צ אל אצלאח 342
 15 . קן אלכותלה 440
 16 . קץ מסאלחה 143

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . גד חזית דמוקרטית לשלום ולשיוויון 1
 2 . יס אל אמל 2
 3 . נץ רשימת דבוריה אלמוסתקבל 1
 4 . עז הפועלים והפלחים 2
 5 . פ אלהדף 1
 6 . צ אל אצלאח 1
 7 . קן אלכותלה 1

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם״ד, 11.2003.ג2

 דאוד באסם



 מרשימת נץ
 1. כנעאן סלים

 מרשימת עז
 1. עזאיזה ר יפעת

 מרשימת פ
 1. יאסין עיסא

 מרשימת צ
 1. מסאלחה גאנם

 מרשימת קן
 1. אבראהים עבד אלעזיז

 כ״ג בחשון התשס״ד (18 נובמבר 2003)

 סרחאן סאמי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 דבוריה

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשס״ד, 23.11.2003

 רשימת דבוריה אלמוסתקבל

 הפועלים והפלחים
 2. עזאיזה ג׳מאל

 אלהדף

 אל אצלאח

 אלכותלה



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית דבוריה

 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 דבוריה

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

 1. אטרש ר י זק
 2. יוסף מנסו ר

 3. י ו ספ י ה ז והי ר
 4. מסאלחה פיסל
 5. עזאיזה פיסל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,205

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,043

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 162

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אטרש ריזק 696 17.21
 2. י וסף מנסו ר 34 0.84
 3. יוספיה זוהיר 1,273 31.49
 4. מסאלחה פיסל 1,086 26.86
 5. עזאיזה פיסל 954 23.60

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ־יה, עמ׳ 211
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוםט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. יוספ יה זוהיר

 2. מסאלחה פיסל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,977

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,892

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 85

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. י ו ספ י ה ז והי ר 1,853 47.61
 2. מסאלחה פיסל 2,039 52.39

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: מסאלחה פיסל
 כ״ג בחשון התשס־יד (18 נובמבר 2003)

 סרחאן סאמי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 דבוריה

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם״ד, 23.11.2003 801



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית זמר

 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 זמר

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 אלתגמוע אלווטני בל״ד
 אלו ופא
 אחו ו ה

 סות אלחק
 אלה ודא
 אלכראמה
 אלאוס
 אל נ ו ר

 אלתקוא אקוא
 אלצדק ואלאכא

 מרצ -הבחירה הדמוקרטית-שחר

 1 . ד
 2 . זך
 3 . חן
 4 . יכ
 5 . ים
 6 . כן
 ד . פז
 8 • ץ
 9 . קם
 10 . קנ
 11 . רצ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,713

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,663

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 50

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם״ד, 23.11.2005

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 248
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 נזספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . ד אלתגמוע אלווטני בל״ד 3
 2 . זך אלו ופא 260
 3 . חן אח ו ו ה 337
 4 . יכ סות אלחק 4

 5 . ים אלהודא 245
 6 . כן אלכראמה 172
 7 . פז אלאום 469
 8 • ץ אלנ ור 305
 9 . קם אלתקוא אקוא 342
 10 . קנ אלצדק ואלאכא 279
 11 . רצ מרצ -הבחירה הדמוקרטית-שחר 247

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספד המנדטים

 1 . זך אלו ופא 1
 2 . חן אחו וה 1
 3 . ים אלה ודא 1
 4 . פז אלאום 2
 5 • ץ אלנ ור 1
 6 . קם אלתקוא אקוא 1
 7 . קנ אלצדק ואלאכא 1
 8 . רצ מרצ -הבחירה הדמוקרטית-שחר 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת זן אלו ופא
 1. קב עבד אל סלאם

 מרשימת חן אחו ו ה
 1. חרזאללה באדי

 מרשימת ים אלהודא
 1. זידאן ג׳האד
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 אלאום
 2. חלילית עבד אל סלאס

 מרשימת פז
 גאנס גאזי

 מרשימת ץ אלנ ור
 עומר מו:־ר

 מרשימת קם אלתקוא אקוא
 זידאן עקל

 מרשימת קנ אלצדק ואלאכא
 דקה צובחי

 מרשימת רצ מרצ -הבחירה הדמוקרטית-שחר
 גאנם עאדל

 בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003)

 נאטור מוחמד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 זמר

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשס׳׳ד, 25.11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית זמר

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו .־ההונתס), 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 זמר

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

 1. גאנס דיאב

 2. דקה פתחי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,714

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 2,646

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 68

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שס המועמד במספרים באחוזים
 1. גאנם דיאב 1,323 50.00
 2. דקה פתחי 1,323 50.00
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 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 ב. הואיל ושני המועמדים קיבלו מספר שווה של קולות, שהוא 50% מהקולות הכשרים
 יערכו ביוסט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן :

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. גאנס דיאב

 2. דקה פתחי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,808

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,772

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 36

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. גאנס דיאב 1,269 45.78
 2. דקה פתחי 1,503 54.22

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: דקה פתחי
 כ״ד בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003)

 נאטו ר מ וחמד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 זמר
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית חורפיש

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

 בהתאם למטיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (נחירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודטה על תוצאות הבחירות למוטצת הרשות המקומית חורפיש

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

 א. אושרו רשימות המוטמדים כלהלן:

 אחדות
 אחווה ושיוויון

 אלאחלאס
 הגליל
 התק ו ו ה
 אל נור

 רשימת הצדק והשוויון
 טיקרון
 השיתוף
 אלטהד

 הרשימה המשותפת

 1 . אי
 2 . אמ
 3 . דר
 4 . טה
 5 . יד
 6 • ד
 י . נמ
 8 . סמב
 9 . טי
 10 . פז
 11 . צ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,893

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 2,823

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 70
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אי אחדות 290
 2 . אמ אחווה ושיוויון 259
 3 . דר אלאחלאס 271
 4 . טה הגליל 4

 5 . יד התק ו ו ה 274
 6 • ד אל נור 241
 7 . נמ רשימת הצדק והשוויון 273
 8 . סמב עיקרון 338
 9 . עי השיתוף 306
 10 . פז אלעהד 260
 11 . צ הרשימה המשותפת 307

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אי אחדות 1
 2 . אמ אחווה ושיוויון 1
 3 . דר אלאחלאס 1
 4 . יד התקווה 1
 5 . נמ רשימת הצדק ויחש ו ו י ון 1
 6 . סמב עיקרון 1
 7 . עי השיתוף 1
 8 . פז אלעהד 1
 9 . צ הרשימה המשותפת 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אי אחדות
 1. עאמר מוחסן

 מרשימת אמ אחווה ושיוויון
 1. פארם יוסף

 מרשימת דר אלאחלאס
 1. בדר רפיק
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 מרשימת יד התקווה
 1. ח׳יר אדין רכאד

 מרשימת נמ רשימת הצדק והשוויון
 1. מוראד נואף

 מרשימת סמב עיקרון
 1. מרעי סלים

 מרשימת עי השיתוף
 1. עאמר סאלח

 מרשימת פז אלעהד
 1. רבאח נוליע

 מרשימת צ הרשימה המשותפת
 1. ג׳דבאן ג׳אסר

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 סיף סלים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 חורפיש

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשם׳־ד, 23.11.2003 809



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית חורפיש

 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 חורפיש

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

 1. בדר מאלכ
 2. מוראד נואף
 3. מרעי סלים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 2,893

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,796

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 97

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. בדר מאלכ 1,955 69.92
 2. מוראד נואף 841 30.08
 3. מרעי סלים 0 0.00

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: בדר מאלכ
 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 סיף סלים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 חורפיש

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״דו בדושון התשם״ד, ג11.200.ג2

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

 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 חצור הגלילית

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב המפדל בראשות יורם כמיסה
 2 . ג אגודת ישראל
 3 . זך חצור שלנו

 4 . ח חצור הבית שלנו
 5 . כ חזית דתית ציונית

 6 . ל חצו ר אחת
 ד . ם שמע ון ס ו י סה כי הגיע ה ז מן

 8 . מחל הליכוד
 9 . 3 אחדות

 10 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב המפדל בראשות יורם כמיסה
 עם ל חצו ר אחת
 2 . זך חצור שלנו

 עם פ אחדות
 3 . ח חצור הבית שלנו

 עם מחל הליכוד
 4 . כ חזית דתית ציונית

 עם ם שמעון סויסה כי הגיע הזמן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,925

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,764

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 161
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 א ו ת/יו ת וכי נ וי

 1 . ב המפדל בראשות יורם כמיסה 278
 2 . ג אגודת ישראל 548
 3 . זן חצור שלנו 451
 4 . ח חצור הבית שלנו 452
 5 . כ חזית דתית ציונית 203
 6 . ל חצו ר אחת 631
 7 . ם שמעון סויסה כי הגיע הזמן 762
 8 . מחל הליכוד 311
 9 . פ אחדות 665
 התאחדות הספרדים העולמית 463

 שומרי תורה
 10 . שס

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . ג אגודת ישראל 2
 2 . זך חצו ר שלנו 1
 3 . ח חצור הבית שלנו 1
 4 . ל חצו ר אחת 2
 5 . ס שמעון סויסה כי הגיע הזמן 2
 6 . פ אחדות 2
 התאחדות הספרדים העולמית 1

 שומרי תורה
 ד• . שס

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 אגודת ישראל
 2. טסלר יהונתן שמשון

 מרשימת ג
 1. ברלנד משה

 מרשימת זך חצו ר שלנו
 1. לוי אשר

 מרשימת ח חצור הבית שלנו
 1. מרגוליס רינה
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 חצו ר אחת
 2. שיטרית מאיר

 מרשימת ל
 1. כמיסה רז שאול

 שמעון סויסה כי הגיע הזמן
 2. צווה אהובה

 מרשימת ם
 1. סויסה שמעון

 אחדות
 2. צווה אורי

 מרשימת פ
 1. יוספי גבריאל

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 מרשימת שס

 1. מלכה יצחק

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 שפול אלקס
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 חצור הגלילית
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית חצור הגלילית

 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 חצור הגלילית

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

 1. אשרף שמעון
 2. כמיסה שאול

 3. לוי אשר
 4. סויסה שמעון

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,926

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,698

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 228

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שס המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אשרף שמעון 603 12.84
 2. כמיסה שאול 2,087 44.42
 3. לוי אשר 687 14.62
 4. סויסה שמעון 1,321 28.12

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: במיסה שאול

 י״ח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003) _
 שפול אלקס

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 חצור הגלילית

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

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 טמרה

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

 1. אבו אל ה י ג יא עאדל
 2. אבו רומי מוסא

 3. ד י אב חוסאס
 4. ד יאב סוהייל
 5. חג׳אזי מחמוד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,802

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,541

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 261

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אבו אל היג׳א טאדל 4,469 33.00
 2. אבו רומי מוסא 3,254 24.03
 3. דיאב חוסאם 1,966 14.52
 4. דיאב סוהייל 2,744 20.26
 5. חג׳אזי מחמוד 1,108 8.18
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 הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוםט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. אבו אל היג׳א עאדל

 2. אבו רומי מוסא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,080

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 12,871

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 209

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. אבו אל הי ג׳א עאדל 7,201 55.95
 2. אבו רומי מוסא 5,670 44.05

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אבו אל היג׳א עאדל
 כ״ב בחשון התשם״ד (17 נובמבר 2003) _____

 חג׳אג׳רה ראפע
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 טמרה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית טמרה

 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 טמרה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן :

 1 . אה אל נ ג ׳אח
 2 . גט חזית טמרה הדמוקרטית

 3 . ד בל״ד
 U . 4 אלוופאא

 5 . דק תמרה ללג׳מיע
 6 . ה אלאנסאן ולמקאן

 ד . ו חזית דמוקרטית לשלום ושוויון חדש
 8 . ז אלחי אלשמאלי

 9 . ט אלפג ׳ר
 10 . ד אלרסאלה
 11 . למ אלופאק

 12 . נ אלטריק אלסחיח
 13 . נר אלנ ור

 14 . ס אלשורוק
 15 . ע אלהודא

 16 . פ התנועה המתקדמת
 17 . צק עהד אלג׳מאהיר

 18 . ק אלתנמיה ולתטויר
 19 . ר אלאזדהאר

 20 . תד תחאלוף טמרה אלדימוקרטי

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אה אלנג ׳אח
 עם למ אל ו פאק
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,824

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,589

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 235

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אה אלנג׳אח 1,213
 2 . גט חזית טמרה הדמוקרטית 1,714
 3 . ד בל״ד 498
 4 . דן אלוופאא 399
 5 . דק תמרה ללג׳מיע 2
 6 . ה אלאנ סאן ולמקאן 3
 7 . ו חזית דמוקרטית לשלום ושוויון חדש 0
 8 . ז אלחי אלשמאלי 4

 9 . ט אלפג׳ר 761
 10 . ן אלרסאלה 1,148
 11 . למ אלופאק 899
 12 . נ אלטריק אלםחיח 724
 13 . נר אלנור 904
 14 . ס אלשורוק 240
 15 . ע אלהודא 904
 16 . פ התנועה המתקדמת 798

 17 . צק עהד אלג׳מאהיר 1,598
 18 . ק אלתנמיה ולתטויר 1,198
 19 . ר אלאזדהאר 582
 20 . תד תחאלוף טמרה אלדימוקרטי 0
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . אה אלנג׳אח 2
 2 . גט חזית טמרה הדמוקרטית 2
 3 . ך אלרסאלה 1
 4 . למ אלופאק 1
 5 . נר אלנור 1
 6 . ע אלהודא 1
 ד . פ התנועה המתקדמת 1
 8 . צק עהד אלג ׳מאה י ר 2
 9 . ק אלתנמיה ולתטויר 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 1. אבו אל היג׳א אחמד 2. אבו אל היג׳א נביל

 מרשימת גט חזית טמרה הדמוקרטית
 1. עואד סמיר 2. בוקאעי עבד אל עזי

 מרשימת ך אלרסאלה
 1. חג׳אז י אחמד

 מרשימת למ אלופאק
 1. חג׳אז י אחמד

 מרשימת נר אלנור
 1. אבו אל היג׳א ראיק

 מרשימת ע אלהודא
 1. מוסטפא אחמד

 מרשימת פ התנועה המתקדמת
 1. ע ואד וידאן
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 עהד אלג׳מאהיר
 2. זידאני זאהר

 מרשימת צק
 1. יאמין גאנמ

 אלתנמיה ולתטויר
 2. ח׳טיב ראפג1

 מרשימת ק
 1. מג׳דוב מחמוד

 חג׳אגירה ראפע
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 טמרה

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

s11.200.s2 820 , כ־ח בחשון התשס״ד, 5245ילקוט הפרסומים 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית טמרה

 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), הת14ל״ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ממרה

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

 1. אבו אל היג׳א עאדל
 2. אבו רומי מוסא

 3. ד יאב חומאס
 4. דיאב םוהייל
 5. חג׳אזי מחמוד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,821

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,560

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 261

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. אבו אל הי ג׳א עאדל 4,478 33.02
 2. אבו רומי מוסא 3,256 24.01
 3. דיאב חוסאם 1,969 14.52
 4. דיאב סוהייל 2,749 20.27
 5. חג׳אזי מחמוד 1,108 8.17
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 הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערנו ביוםט״ז בחשון התשם״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 ב

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. אבו אל היג׳א עאדל

 2. אבו רומי מוסא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,080

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 12,871

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 209

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. אבו אל היג׳א עאדל 7,201 55.95
 2. אבו רומי מוםא 5,670 44.05

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אבו אל היג׳א עאדל
 כ״נ בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003) •

 חג׳אג׳רה ראפע
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 טמרה

23.11.?003 , ד ״ ס ש ת ן ה ו ש ח ח ב ״ ם 5245, כ י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  822 י



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית יסוד המעלה

 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 יסוד המעלה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . יש יסוד אחת
 2.כן שינוייסודי

 3 . לב יסוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 748

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 724

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 24

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . יש יסוד אחת 270
 2 . כן שינוי יסודי 274
 3 . לב יסוד 180

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . יש יסוד אחת 2
 2.כן שינוייסודי 3
 3 . לב יסוד 2
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 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 יסוד אחת
 2. ברזילי נעמי

 מרשימת יש
 1. שביט יהודה

ר ז ע י ל  3. יוחנן א
 שינוי יסודי

 2. קדוש שלמה
 מרשימת כן

 1. זמירי שרה

 יסוד
 2. צור רם

 מרשימת לב
 1. מזרחי גור אהרון

 בייר מדי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 יסוד המעלה

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 824 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשס״ד, ג200.וו.ל2



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית יסוד המעלה

 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 יסוד המעלה

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

 1. זמירי שרה
 2. מזרחי גור אהרון

 3. שביט יהודה

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 749

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 731

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 18

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. זמירי שרה 267 36.53
 2. מזרחי גור אהרון 181 24.76
 3. שביט יהודה 283 38.71
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוסט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. זמירי שרה

 2. שביט יהודה

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 736

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 715

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 21

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. זמירי שרה 334 46.71
 2. שביט יהודה 381 53.29

ה ד ו ה ט י י ב  6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: ש

 כ״ב בחשון התשסי־ד (17 נובמבר 2003)
 ב י י ר מד י

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 יסוד המעלה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ירוחם

 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 ירוחם

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב המפלגה הדתית לאומית - המפד״ל
 2 . זד ירוחם זקוקה לעתיד

 3 . ל ירוחם ביתנו
 4 . מחל הליכוד תנועה לאומית ליברלית

 5 . ני ירוחם הולכת להצליח
 6 . סו יחד

 ד . פז לקידום ירוחם בראשות דוד דידי
 8 . קנ רעים למען העדה

 9 . שסג התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה מורשת ירוחם

 ויהדות התורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב המפלגה הדתית לאומית - המפד״ל
 עם ני ירוחם הולכת להצליח
 2 . זן ירוחם זקוקה לעתיד

 עם קנ רעיס למען העדה
 3 . ל ירוחם ביתנו

 עם שסג התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה מורשת ירוחם

 ויהדות התורה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,648

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,510

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 138

827 
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 א ות/יות וכינו י

 1 . ב המפלגה הדתית לאומית - המפד״ל 420
 2 • זך ירוחם זקוקה לעתיד 197
 3 . ל ירוחם ביתנו 367

 4 . מחל הליכוד תנועה לאומית ליברלית 1,330
 5 . ני ירוחם הולכת להצליח 776
 6 . סו יחד 313
 7 . פז לקידום ירוחם בראשות דוד דידי הרפז 148
 8 . קנ רעים למען העדה 277
 9 . שסג התאחדות הספרדים העולמית 682

 שומרי תורה מורשת ירוחם
 ויהדות התורה

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ו ת וכינוי

 המפלגה הדתית לאומית - המפד״ל 1
 הליכוד תנועה לאומית ליברלית 4
 ירוחם הולכת להצליח 2
 התאחדות הספרדים העולמית 2

 שומרי תורה מורשת ירוחם
 ויהדות התורה

 1 . ב
 2 . מחל
 3 . ני

 4 . שסג

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ב המפלגה הדתית לאומית - המפד״ל
 1. ב ו סקי לה יעקב

 מרשימת מחל הליכוד תנועה לאומית ליברלית
 1. אביסרור מרדכי (מוטי) 2. אלחדד יעקב 3. קלוגין ויטלי

 4. בנישתי דוד

 ירוחם הולכת להצליח
 2. אטיאס רחמים (רמי)

 מרשימת ני
 1. אלמקייס ברוך
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 מרשימת שסג התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה מורשת ירוחם

 ויהדות התורה
 בטיטו מרדכי 2. שלום יוסף

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 מסע וד מאהר
 מנהל/ת הבחירות

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

 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 ירוחם

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

 1. אביסרור מרדכי (מוטי)
 2. אלמקייס ברוך
 3. בטיטו מרדכי

 4. הר-פז דוד-דידי

 5. חיימוביץ׳ ארתור

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,649

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,491

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 158

5 
 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז יו

 1. אביסרור מרדכי (מוטי) 1,719 38.28
 2. אלמקייס ברוך 1,653 36.81
 3. בטיטו מרדכי 569 12.67
 4 . הר-פז דוד-דידי 203 4.52
 5. חיימוביץ׳ ארתור 347 7.73

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביום ט״ ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. אביסרור מרדכי (מוטי)

 2. אלמקייס ברוך

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,669

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,581

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 88

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר יס באחו ז יס
 1. אביסרור מרדכי (מוטי) 2,261 49.36
 2. אלמקיים ברוך 2,320 50.64

ך ו ר ס ב י י ק מ ל  6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: א

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 מסע וד מאהר

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 ירוחם
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כפר יאסיף

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 ג מגד מוםתקבל ג׳דיד דימוקרטי
 2 ה אלבושרא

 3 ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון
 4 יד אלכראמה פי תחאלף אלאחראר

 5 כ אלמוסתקלה
 6 אל אסלאח

 ד לא אלעהד אל אסלאמי
 8 נ כותלת כפר יסיף המאוחדת

 9 פ אלמוראד
ץ העתיד של כפר יסיף  10 . ק

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

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,076

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 103

23.11.2003 , ד ״ ס ש ת ן ה ו ש ח  ילקוט הפרסומים 5245, כ׳יח ב

 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

 1 . ג מגד מוסתקבל ג׳דיד דימוקרטי 436
 2 . ה אלבושרא 1,101
 3 . ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון 450
 4 . יד אלכראמה פי תחאלף אלאחראר 668
 5 . כ . אלמוסתקלה 594
 6 . ל אל אסלאח 929
 ד . לא אלעהד אל אסלאמי 334
 8 . נ כותלת כפר יסיף המאוחדת 563
 9 . פ אלמוראד 1
 10 • קץ העתיד של כפר יסיף 0

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . ג מגד מוסתקבל ג׳דיד דימוקרטי 1
 2 . ה אלבושרא 2
 3 . ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון 1
 4 . יד אלכראמה פי תחאלף אלאחראר 1
 5 . כ אלמוםתקלה 1
 6 . ל אל אסלאח 2
 ד . נ כותלת כפר יסיף המאוחדת 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ג מגד מוסתקבל ג׳דיד דימוקרטי
 1. סמארה נאסר

 מרשימת ה אלבושרא
 1. ח׳טיב פהד 2. ספייה פארוק

 מרשימת ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון
 1. סעד מופיד
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 מרשימת יד אלבראמה פי תחאלף אלאחדאר
 1. ספ י ה עפיף

 מרשימת כ אלמוסתקלה
 1. מיח׳איל קאססורו

 אל אםלאח
 2. פרח פרזזאת

 מרשימת ל
 1. שחאדה סלים

 מרשימת נ כותלת כפר יסיף המאוחדת
 1. שחאדה נעים

 אשקר ל ודא
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר יאסיף

 א בחשון התשם״ד (16 נובמבר 2003)

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשס״ד, ג200.וו.ג2



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כפר יאסיף

 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 יאסיף

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

 1. ג ׳ ירים אמיל
 2. דיראוי עומר

 3. תומא ע ו נ י

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

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5,044

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 134

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. ג׳יריס אמיל 1,849 36.66
 2. דיראוי עומר 70 1.39

 3. ת ומא עוני 3,125 61.95

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: תומא עוני
 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 אשקר לורא
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר יאסיף

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

 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 כפר בנא

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ד תג׳מוע כ-קנא אלוטני
 2 . ה אלמוסתקבל

 3 . ו חזית כ-קנא הדימוקרטית
 4 . י ז אלאסלאח ואלאמאנה

 5 . כ כ-קנא אלגד
 6 . עת מדע ופיתוח
 ד . רא סמל האחדות

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,198

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7,904

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 294

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר הקולות

 1 . ד תג׳מוע כ-קנא אלוטני 1,049
 2 . ה אלמוסתקבל 1,168
 3 . ו ׳חזית כ-קנא הדימוקרטית 1,070
 4 . י ז אלאסלאח ואלאמאנה 1,512

 5 . כ כ-קנא אלגד 0
 6 . עת מדע ופיתוח 1,310
 7 . רא סמל האחדות 1,795
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 מטפי המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

1 
2 
1 
2 
2 
3 

 תג׳מוע כ-קנא אלוטני
 אלמוסתקבל

 חזית כ-קנא הדימוקרטית
 אלאסלאח ואלאמאנה

 מדע ופיתוח
 סמל האחדות

 1 . ד
 2 . ה
 3 . ו
 4 . יז
 5 . עת
 6 . רא

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ד תג׳מוע כ-קנא אלוטני
 1. ע ואו דה בכר

 אלמוסתקבל
 2. נוג׳ידאת מחמוד

 מרשימת ה
 1. טאהא עבד אלחכים

 מרשימת ו חזית כ-קנא הדימוקרטית
 1. אבו דאהוד נביל

 אלאסלאח ואלאמאנה
 2. עבאס זוהייר

 מרשימת י ז
 1. ח׳טיב חוסיין

 מדע ופיתוח
 2. ח׳מאיסה פאיז

 מרשימת עת
 1. עואודה מוג׳אהד

 3. ח׳מאיםי ח׳ליל
 סמל האחדות

 2. חמזה סלאח
 מרשימת רא

 1. אמארה ריבחי

 זידאן סלים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר כנא

 כ״ב בחשון התשס־יד (17 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כפר כנא

 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 כנא

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

 1. אבו דאהוד נביל
 2. אמארה ריבחי
 3. ח׳טיב חוםיין

 4. טאהא עבד אלחכיס
 5. סעיד עומר

 6. ע ואו דה מוג׳אהד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,195

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 7,916

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 279

 מספר הקולות הכשרים שנ יתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחו ז י

 1 . אבו דאהוד נביל 457 5.77
 2. אמארה ריבחי 2,265 28.61
 3. ח׳טיב חוסיין 1,477 18.66
 4 . טאהא עבד אלחכים 1,208 15.26
 5. סעיד עומר 897 11.33
 6 . עואודה מוג׳אהד 1,612 20.36

23.11.2003 , ד י ־ ס ש ת ן ה ו ש ח ח ב ״ ם 5245, כ י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוסט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן :

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. אמארה ריבחי

 2. עואודה מוג׳אהד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעה בתחום הרשות המקומית : 1,701

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,691

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 10

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. אמארה ריבחי 1,644 97.22
 2. עואודה מוג׳אהד 47 2.78

י ח ה ר י ב ר א מ  6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: א

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 זידאן סלים

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 כפר כנא

839 23.11.2005 , ד ״ ם ש ת ן ה ו ש ח ח ב ״ זומינז 5245. כ  ילקרנו הפר־י



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כפר קרע

 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 קרע

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמ אלבנאא
 2 . גד אלתחאלוף
 3 . חק אלריסאלה

 4 . כף אלתגמוע אלראאד
 5 . נא רשימת אלנהדה

 6 . נר אל נ ור
 ל . ס אל-סלאם
 8 . סר אלמםירה
 9 . עד אלאסלאח
 10 . ק אלביאן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 7,469

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 7,248

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 221

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח נחשון התשס״ד, 25.11.2005
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אמ אלבנאא 544
 2 . גד אלתחאלוף 675
 3 . חק אלריסאלה 263
 4 . כף אלתגמוע אלראאד 898
 5 . נא רשימת אלנהדה 796
 6 . נר אל נור 733
 7 . ס אל-סלאם 523
 8 . סר אלמסירה 756
 9 . עד אלאסלאח 941

 10 • ק אלביאן 1,119

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמ אלבנאא 1
 2 . גד אלתחאלוף 1
 3 . כף אלתגמוע אלראאד 1
 4 . נא רשימת אל נ הדה 1
 5 . נר אל נ ור 1
 6 . ס אל-סלאם 1
 7 . סר אלמסירה 1
 8 . עד אלאסלאח 2
 9 . ק אלביאן 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אמ אלבנאא
 1. אבו פנה גמאל

 מרשימת גד אלתחאלוף
 1. זחאלקה נדיר

 מרשימת כף אלתגמוע אלראאד
 1. עסלי מחסן

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשס״ד, 2003.ו 23.1 841



 מרשימת נא רשימת אלנהדה
 1. מסאלחה אחמד

 מרשימת נר אל נור
 1. מסארוה נזיה

 מרשימת ס אל-סלאם
 1. זחאלקה עבד אלפתאח

 מרשימת סר אלמסירה
 1. מסארוה גאנס

 אלאסלאח
 2. זייד ג׳מאל

 מרשימת עד
 1. עתאמנה חסן

 אלביאן
 2. בנעאני עאהד

 מרשימת ק
 1. יחייה זוהיר

 י־יח בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 בדרי יה סלמאן
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר קרע

 842 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשון התשס״ד, 2003.י 23.1



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כפר קרע

 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 קרע

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

 1. אבו פנה גמאל
 2. זחאלקה עבד אלפתאח

 3. יחייה זוהיר
 4. מסאלחה אחמד
 5. מסארוה גאנם
 6. מסארוה נ ז יה
 7. מסארוה עיסאם

 8. עסלי מוחסן
 9. עתאמנה חסן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 7,473

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7,281

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 192

 . מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז יו

 1. אבו פנה גמאל 0 0.00
 2. זחאלקה עבד אלפתאח 377 5.18
 3. יחייה זוהיר 2,473 33.97
 4. מסאלחה אחמד 767 10.53
 5. מםארוה גאנם 860 11.81
 6. מסארוה נ ז יה 693 9.52
 7. מסארוה עיסאס 20 0.27
 8. עסלי מ ו חסן 1,084 14.89
 9. עתאמנה חסן 1,007 13.83

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
 2 סייח התשכ״ה, עמ׳ 211
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוסט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן :

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. יחייה זוהיר

 2. עסלי מוחסן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 6,893

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6,781

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 112

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. יחייה זוהיר 3,812 56.22
 2. עסלי מוחסן 2,969 43.78

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: יחייה זוהיר
 בחשון התשס״ד (13 נובמבר 2003)

 בדרי יה סלמאן
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר קרע
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית נס ציונה

 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 נס ציונה

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

 א. אושרו רשימות סמועמדיס כלהלן :

 1 . אמת העבודה בראשות רמי יהב
 2 . בשס יהדות מאוחדת מפדל ש״ס

 3 . טל נס ציונה נטו בראשות יוסי
 4 . יש שינוי ננס ציונה

 5 . כן קשת
 6 . ם מפלגת עם אחד

 ד . מרצ מרצ נראשות סמדר אחרוני
 8 . נר יושרה - יוסי יוספי

 9 . עז עז - בראשות חורש יעקב
 10 . רק לב לצעירים ולירוקים

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ניניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת העבודה בראשות רמי יהב
 עם יש שינוי בנס ציונה

 2 . טל נס ציונה נטו נראשות יוסי שבו
 עם רק לב לצעירים ולירוקים

 נ. המספר הבולל של הנוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 12,822

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 12,482

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 340

845 

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 נזספו הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות_ וכינוי

 1 . אמת העבודה בראשות רמי יהב 1,101
 2 . בשס יהדות מאוחדת מפדל ש״ס 1,081
 3 . טל נס ציונה נטו בראשות יוסי שבו 5,026
 4 . יש שינו י בנס צי ונה 896
 5 . כן קשת 139
 6 . ס מפלגת עם אחד 672
 7 . מרצ מרצ בראשות סמדר אהרוני 641
 8 . נר יושרה - יוסי יוספי 467

 9 . עז עז - בראשות חורש יעקב 1,021
 10 . רק לב לצעירים ולירוקים 1,438

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 _אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמת העבודה בראשות רמי יהב 2
 2 . בשם יהדות מאוחדת מפדל ש״ס 1
 3 . טל נס ציונה נטו בראשות יוסי שבו 6
 4 . יש שי נ ו י בנס צי ונה 1
 5 . ס מפלגת עם אחד 1
 6 . מרצ מרצ בראשות סמדר אחרוני 1
 7 . עז עז - בראשות חורש יעקב 1
 8 . רק לב לצעירים ולירוקיס 2

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 ילקוט הפרסומים 5245, כ״ח בחשין התשם״ד, 23.11.2003
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 מרשימת יש שינוי בנס ציונה
 1. הפנר יצחק

 מרשימת ס מפלגת טס אחד
 1. לוגסי עמוס

 מרשימת מרצ מרצ בראשות סמדר אהרוני
 1. אהרוני סמדר

 מרשימת עז עז - בראשות חורש יעקב
 1. חורש יעקב

 לב לצעירים ולירוקיס
 2. חיט אבירז טלי

 מרשימת רק
 1. רובין שחר

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 ואזה נדיה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 נס ציונה

ו 25.1 847 . 2 0 0 , ג ד ״ ם ש ת ן ה ו ש ח ם 3245, ב״דו ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית נס ציונה

 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 נס ציונה

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

 1. יהב רמי

 2. שבו יוסף

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 12,799

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 11,869

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 930

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. יהב רמי 2,218 18.69
 2. שבו יוסף 9,651 81.31

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: שבו יוסף
 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 ואזה נדיר•
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 נס ציונה

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