
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 כ״ח בחשון התשס״ד 5246 23 בנובמבר 2003

 עמוד עמוד

 הודעות בדבר תוצאות הבחירות ברשויות המקומיות -

 מגאר 850 קציר-חריש ו87

 משהד 855 ראשון לציון 875

 פרדס חנה-כרכור 60« רחובות 880

 ערד 866



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית מגאר

 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 מגאר

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמ אלתדמאן
 2 . אצר אלתחאלף אל אהל י

 3 . ד ברית לאומית דמוקרטית (בל״ד)
 4 . הנ תחאלף אלמעאר אלדימוקרטי

 5 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון
 6 . זה אלמע׳אר מוחדה

 ד . זד התרבות והספורט
 8 . ט אלקריה

 9 ר האופקים החדשים
 10 . מחל הליכוד
 11 . נ אלתעאון

 12 . נד מגאר המאוחדת
 13 . סר הנצחון
 14 . עב העתיד
 15 . פ אל ו פאק
 16 . פז אל ו פא
 ל1 . פנ אל אמל
 18 . צ אלאנסאף

 19 . צפ תאוחיד אלצף
 20 • ק רשימה לקידום מגאר

 21 . קס אלתסאמוח
 22 . תא פתוח הכפר

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 9,129

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8,684

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 445

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . אמ אלתדמאן 416
 2 . אצר אלתחאלף אל אהל י 161
 3 . ד ברית לאומית דמוקרטית (בל״ד) 307
 4 . הנ תחאלף אלמעאר אלדימוקרטי 337
 5 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון 701
 6 . זה אלמע׳אר מוחדר! 9

 7 . זד התרבות והספורט 497
 8 . ט אלקריה 21
 9 י האופקים החדשים 9

 10 . מחל הליכוד 237
 11 . נ אלתעאון 774
 12 . נד מגאר המאוחדת 919
 13 . סר הנצחון 688
 14 . עב העתיד 290
 15 . פ אלופאק 895
 16 . פז אל ו פא 46
 17 . פנ אל אמל 233
 18 . צ אלאנסאף 27
 19 . צפ תאוחיד אלצף 913
 20 • ק רשימה לקידום מגאר 19
 21 . קם אלתסאמוח 587
 22 . תא פתוח הכפר 598

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . ו החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון 2
 2 . נ אלתעאון 2
 3 . נד מגאר המאוחדת 2
 4 . סר הנצחון 1
 5 . פ אלופאק 2
 6 . צפ תאוחיד אלצף 2
 7 . קס אלתסאמוח 1
 8 . תא פתוח הכפר 1
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 ז. שמות האנשים שנבחרו זזברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 החזית הדימוקרטית לשלום ושיוויון
 2. שחאדה נאגי

 מרשימת ו
 1. עסאקלה מג׳יד

 אלתעאון
 2. עראידה ריאד

 מרשימת נ
 1. סרחאן מג׳יד

 מגאר המאוחדת
 2. חאמד סאמי

 מרשימת נד
 1. דגש זיאד

 מרשימת סר הנצחון
 1. סל י מאן אל יאס

 אל ו פאק
 2. ח יורי גסאן

 מרשימת פ
 1. אבו זידאן קאסם

 תאוחיד אלצף
 2. מוסא חוסי ין

 מרשימת צפ
 1. ח׳טיב נביה

 מרשימת קם אלתסאמוח
 1. חלב י ה אחמד

 מרשימת תא פתוח הכפר
 1. מטאנס אליאס

 אסילי סוהייל
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 מגאר

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

 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 מגאר

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

 1. בלעוס זיאד
 2. גאנם האיל

 3. גאנם מופיד
 4. גאנם פריד
 5. דגש זיאד
 6. דגש נאיף

 7. הזימה מהנא
 8. עסאקלה מג׳יד
 9. עראידה נעים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 9,127

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8,712

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 415

 . מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז יו

 1. בלעוס זיאד 573 6.58
 2. גאנם האיל 376 4.32
 3. גאנם מופיד 1,075 12.34
 4. גאנם פריד 1,457 16.72
 5. דגש ז יאד 1,680 19.28
 6. דגש נאיף 249 2.86
 7. הזימה מהנא 1,623 18.63
 8. עסאקלה מג׳יד 865 9.93
 9. עראידה נעים 814 9.34

 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 ביוםט״ז בחשון התשס״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. דגש ז יאד

 2. הזימה מהנא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 7,609

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7,455

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 154

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. דגש זיאד 3,956 53.07
 2. הזימה מהנא 3,499 46.93

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

 אסילי סוהייל
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 מגאר
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 הודעה בדבר תוצאות הבזזירות
 למועצת הרשות המקומית משהד

 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 משהד

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת העבודה
 2 . ה שויון אל מוסאוא

 3 . הנ משהד מאוחדת לשינוי
 4 . ומ אחדות משהד
 5 . ט צעירי משהד

 6 . כן אלקאימה אלוטניה
 ד . נ משהד בלדנא

 8 . ע קידמה ואחווה
 9 . פ דרך השלום

 10 . פז עתיד
 11 • ץ הרשימה הערבית המאוחדת

 12 . ק חזית החופשיים
 13 . . רצ שינוי ושויון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 3,151

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,037

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 114

855 
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . אמת העבודה 0
 2 . ה שויון אל מוסאוא 237
 3 . הנ משהד מאוחדת לשינוי 52
 4 . ומ אחדות משהד 314

 5 ט צעירי משהד 0
 6 • כן אלקאימה אלוטניה 598
 7 . נ משהד בלדנא 377
 8 . ע קידמה ואחווה 390
 9 . פ דר! השלום 352
 10 פז עתיד 154

 11 ץ הרשימה הערבית המאוחדת 0
 12 ק חוית החופשיים 316
 13 דצ שינוי ושויון 247

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 ומ אחדות משהד 1
 2 . כן אלקאימה אלוסניה 2
 3 נ משהד בלדנא 2
 4 ע קידמה ואחווה 2
 5 . פ דרך השלום 1
 6 ק חזית החופשיים 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ומ אחדות משהד
 1. סלימאן מוחמד

 מרשימת כן אלקאימה אלוטניה
 1. חסן מוחמד 2. כריים אבראהים

 מרשימת נ משהד בלדנא
 1. סלימאן עבדאללה 2. בהותי חיאלד
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 קידמה ואחווה
 2. סאלח סל ימאן

 מרשימת ע
 1. פריד אבראהים

 מרשימת פ דרך השלום
 1. רביע ח׳אלד

 מרשימת ק חזית החופשיים
 1. חסן פח׳ר י

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 עזאם אליאס
 מנהל/ת הבחירות

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

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

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

 !. אבו אסמאעיל מחמוד
 2. חסן מוחמד
 3 . חסן פח ׳ ר י
 4. חסן רד ואן
 5. מרעי יוסף
 6. מרעי פח׳רי

 7. סל י מאן חוסי ין
 8. סל ימאן מוחמד

 9. סל ימאן עבדאללה
 10. שחאדה עבד אלרחמאן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 3,151

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3,068

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 83

 . מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז יו

 1. אבו אסמאעיל מחמוד 16 0.52
 2. חסן מ ו חמד 637 20.76
 3. חסן פח ׳ ר י 153 4.99
 4. חסן רד ו אן 173 5.64
 5. מרעי יוסף 437 14.24
 6 . מרעי פח׳רי 231 7.53
 7. סל ימאן חוסי ין 511 16.66
 8. סל י מאן מ וחמד 0 0.00
 9 . סלימאן עבדאללה 409 13.33
 10. שחאדה עבד אלרחמאן 501 16.33

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

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. חסן מ וחמד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 444

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 442

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. חסן מוחמד 436 98.64

ד מ ח ו ן מ ס  6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: ח

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 עזאס אליאס

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 משהד
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית פרדס חנה-כרכור

 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 פרדס חנה-כרכור

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ב מפד״ל - מפלגה דתית לאומית
 2 . ה ביחד למען המושבה בראשות אור לביא

 3 . יש יש שינוי בפרדס חנה-כרכור
 4 . ל עתיד

 5 . ס מפלגת עם אחד בראשות ישראל וזאן
 6 . מחל ליכוד

 ד . פז נתיב הרשימה העצמאית
 בפרדס חנה כרכור

 8 . ץ די
 9 . רק כולנו עם אורי ושמרית

 תנועה על מפלגתית
 למען פרדס חנה - כרכור

 10 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 11 . ת תלמ

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ב מפד״ל - מפלגה דתית לאומית
 עם מחל ליכוד

 2 . ה ביחד למען המושבה בראשות אור לביא
 עם ץ די

 3 . יש יש שינוי בפרדס חנה-כרכור
 עם ת תלמ

 4 . ס מפלגת עם אחד בראשות ישראל וזאן
 עם רק כולנו עם אורי ושמרית

 תנועה על מפלגתית
 למען פרדס חנה - כרכור
 5 . פז נתיב הרשימה העצמאית

 בפרדס חנה כרכור
 עם שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביטו בתחום הרשות המקומית : 11,043

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10,580

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 463

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . ב מפד״ל - מפלגה דתית לאומית 829
 2 . ה ביחד למען המושבה בראשות אור לביא 541
 3 . יש יש שינוי בפרדס חנה-ברכור 391
 4 . ל עתיד 763
 5 . ם מפלגת עם אחד בראשות ישראל וזאן 741

 6 . מחל ליכוד 1,373
 7 . פז נתיב הרשימה העצמאית 1,428

 בפרדס חנה כרכור
 8 . ץ די 488
 9 . רק כולנו עם אורי ושמרית 638

 תנועה על מפלגתית
 למען פרדס חנה - כרכור

 10 . שס התאחדות הספרדים העולמית 789
 שומרי תורה

 11 . ת תלמ 2,599
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 מפד״ל - מפלגה דתית לאומית 1
 ביחד למען המושבה בראשות אור לביא 1
 עתיד 1
 מפלגת עם אחד בראשות ישראל וזאן 1
 ליכוד 1
 נתיב הרשימה העצמאית 3

 בפרדס חנה כרכור
 כולנו עם אורי ושמרית 1

 תנועה על מפלגתית
 למען פרדס חנה - כרכור

 התאחדות הספרדים העולמית 1
 שומרי תורה

 תלמ 4

 ב
 ה
 ל
 ם

 מחל
 פז

 רק

 8 . שם

 9 . ת

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ב מפד״ל - מפלגה דתית לאומית
 1. מנצור נחמיה

 מרשימת ה ביחד למען המושבה בראשות אור לביא
 1. לביא אור

 מרשימת ל עתיד
 1. עמנואל מצליח

 מרשימת ם מפלגת עם אחד בראשות ישראל וזאן
 1. וזאן ישראל שמעון

 ליכוד
 2. בר כוכבא אלדד

 מרשימת מחל
 1. קעטבי יואב
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 3. זריהס יוסף

 נתיב הדשימה העצמאית
 בפרדס חנה כרכור
 2. קשתי שמעון

 מרשימת פז

 1. הירשברג אייל עמוס יו

 מרשימת רק כולנו עס אורי ושמרית
 תנועה על מפלגתית

 למען פרדס חנה - כרכור
 1. מנגס אורי

 מרשימת שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 1. פרץ דוד

 מרשימת ת תלמ
 1. געש חייס-דוד 2. גידרון כוכבה 3. כחלון עמוס

 4. אנויאס אליהו

 כי־ב בחשון התשם״ד (17 נובמבר 2003)

 פלד אלון
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 פרדס חנה-כרכור
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית פרדס חנה-כרכור

 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), התשלי־ה 1975

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית פרדס חנה-כרכור

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

 1. געש חיים
 2. הירשברג אייל עמוס יוסף

 3. וזאן ישראל
 4. לביא אור
 5. מנגס אורי

 6. עמנואל מצליח
 7. קעטבי יואב

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 11,050

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10,513

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 537

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. געש חיים 3,542 69. .33
 2. הירשברג אייל עמוס יוסף 2,061 60. .19
 3. וזאן ישראל 1,062 10. .10
 4 . לביא אור 544 17. .5
 5. מנגם אורי 602 73. .5
 6. עמנואל מצליח 856 14. .8
 7. קעטבי יואב 1,846 56. .17

 ילקוט הפרסומים 5246, כ״ח בדושון ההשם־ד, 1.2003 ו.23

 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. געש חיים

 2. הירשברג אייל עמוס יוסף

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 9,504

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9,375

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 129

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. געש חיים 5,098 54.38
 2. הירשברג אייל עמוס יוסף 4,277 45.62

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

 פלד אלון
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 פרדס חנה-כרכור
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ערד

 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 ערד

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אב עבודה -עם אחד בראשות איציק בנישתי
 2 . דא עשייה לערד

 3 . די כיוון אחר בראשות מרדכי בריל
 4 . חי חזית דתית בערד יחד למען ערד

 5 . ט מולדת
 6 . יש שינוי בערד
 7 . כ עולים לערד

 8 . ל ישראל ביתנו עליה -
 עמנו למען ישראל המתחדשת

 9 . מחל הליכוד
 10 . מרצ מרצ - הבחירה הדמוקרטית שחר

 11 . נה אזרחים בערד
 12 . סע ספורט למען ערד

 13 . עש ערד שלנו
 14 • קן ערד עירנו בראשות איראידה גרנדה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אב עבודה -עם אחד בראשות איציק בנישתי
 י עם מרצ מרצ - הבחירה הדמוקרטית שחר

 2 . דא עשייה לערד
 עסקן ערד עירנו בראשות איראידה גרנדה

 3 . ט מולדת
 עם ל ישראל ביתנו עליה -

 עמנו למען ישראל המתחדשת
 4 . יש שינוי בערד

 עם עש ערד שלנו
 5 . כ עולים לערד

 עם מחל הליכוד

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 ב. המספר הבולל של הבוחריס שהצביעו בתחוס הרשות המקומית : 10,444

 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים 10,111

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 333

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אב עבודה -עס אחד בראשות איציק בנישתי 1,002
 2 . דא עשייה לערד 521

 3 . די כיוון אחר בראשות מרדכי בריל 2,144
 4 . חי חזית דתית בערד יחד למען ערד 957
 5 . נו מולדת 281
 6 . יש שינוי בערד 713

 7 . כ עולים לערד 1,216
 8 . ל ישראל ביתנו עליה - 352

 עמנו למען ישראל המתחדשת
 9 . מחל הליכוד 1,486
 10 . מרצ מרצ - הבחירה הדמוקרטית שחר 331
 11 . נה אזרחים בערד 28
 12 . סע ספורט למען ערד 394
 13 . עש ערד שלנו 255
 14 . קן טרד עירנו בראשות איראידה גרנדה 431

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות ובינוי מספר המנדטים

 1 . אב עבודה -עם אחד בראשות איציק בנישתי 2
 2 . דא עשייה לערד 1
 3 . די כיוון אחר בראשות מרדכי בריל 4
 4 . חי חזית דתית בערד יחד למען ערד 2
 5 . יש שינוי בערד 1
 6 . כ עולים לערד 2
 7 . מחל הליכוד 3
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 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אב עבודה -עם אחד בראשות איציק בנישתי
 . בנישתי איציק יצחק 2. הובר יוסף

 כיוון אחר בראשות מרדכי בריל
 2. אוקנין מקסים 3. פלוסקוב טלי

 חזית דתית בערד יחד למען ערד
 2. טייב דניאל (פליקס)

 עולים לערד
 2. לוין סמיון

 מרשימת כ
 שכנוביץ הילל

 הליכוד
 2. דמרי ארביב לילך נוזי 3. גינצל מיכאל

 מרשימת מחל
 אדרי משה

 בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 גלברט דב
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ערד

ו 23.1 .2003 , ד ״ ס ש ת ן ה י ח בחעז ״ ם 5246, כ י מ ו ס ר פ  ילקרכז ה

 מרשימת דא עשי יה לערד
 אוחנונה דוד מרדכי

 מרשימת די
 . בריל מרדכי

 . שי דוד

 מרשימת חי
 טננבוים שמעיה

 מרשימת יש שינוי בערד
 ביחובסקי סרגיי



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ערד

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

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

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ערד

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

 1. אדרי משה
 2. ביחובסקי סרגיי

 3. בנישתי איציק יצחק
 4. בדיל מרדכי

 5. גרנדה איראידה
 6. קמינר אברהם מרדכי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 10,444

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9,996

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 448

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים

 1. אדרי משה 3,273 32.74
 2. ביחובסקי סרגיי 424 4.24

 3. בנישתי איציק יצחק 1,468 14.69
 4. בדיל מרדכי 2,967 29,68
 5. גרנדה איראידה 463 4.63
 6. קמינר אברהם מרדכי 1,401 14.02
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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. אדרי משה

 2. בריל מרדכי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,457

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 8,281

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 176

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים
 1. אדרי משה 3,645 44.02
 2. בר י ל מרדכי 4,636 55.98

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: בריל מרדכי

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 גלברט דב

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 ערד
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית קציר-חריש

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

 בהתאם למטיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודטה טל תוצאות הבחירות למוטצת הרשות המקומית קציר-חריש

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

 א. אושרו רשימות המוטמדים כלהלן:

 1 . זד חיים חדשים-בראשות חיים קופל
 2 . יש חייבים שינוי בקציר -חריש

 3 . כן כן אנחנו כח ביחד
 4 . מחל הליכוד

 5 . פ יטד לתנופה בקציר חריש
 6 . פז תושבים למליאה

 ד • ק התאחדות הספרדים הטולמית
 שומרי תורה

 8 . רב הרוב טס סנדרוב

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 ! . זך חיים חדשים-בראשות חיים קופל
 עם ק התאחדות הספרדים הטולמית

 שומרי תורה
 2 . כן כן אנחנו כח ביחד

 עם רב הרוב עם סנדרוב
 3 . מחל הליכוד

 עם פ יעד לתנופה בקציר חריש

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,356

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,291

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 65
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . ז! חיים חדשים-בראשות חיים קופל 101
 2 . יש חי יביס שינוי בקציר -חריש 93
 3 . כן כן אנחנו כח ביחד 45
 4 . מחל הליכוד 137
 5 . פ יעד לתנופה בקציר חריש 325
 6 . פז תושבים למליאה 311
 7 • ק התאחדות הספרדים העולמית 117

 שומרי תורה
 8 . רב הרוב עם סנדרוב 162

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 יעד לתנופה בקציר חריש
 תושבים למליאה
 הרוב עם סנדרוב

 1 . פ
 2 . פז
 3 . רב

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 3. מרקמן י בגני
 יעד לתנופה בקציר חריש

 2. ג ו ז לן דוד
 מרשימת פ

 1. אמור יעקב

 3. ינקוביץ צפורה
 תושבים למליאה
 2. אשחר אילן

 מרשימת פז
 1. שער אשר

 מרשימת רב הרוב עם סנדרוב
 1. סנדרוב דב

 שמש משה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 קציר-חריש

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות. המקומית קציר-חריש

 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 קציר-חריש

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

 1. אמור יעקב
 2. גלעד אריה
 3. דגן ליאור
 4. סנדרוב דב

 5. קופל חי ים דוד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,355

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 1,258

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 97

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שס המועמד במספרים באחוזים

 1. אמור יעקב 458 36.41
 2. גלעד אריה 110 8.74

 3. דגן ליאור 329 26.15
 4. סנדרוב דב 361 28.70
 5. קופל חי ים דוד 0 0.00

873 

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

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. אמור יעקב

 2. סנדרוב דב

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,282

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,235

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 47

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. אמור יעקב 718 58.14
 2. סנדרוב דב 517 41.86

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: אמור יעקב

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 שמש משה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 קציר-חריש
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית ראשון לציון

 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 ראשון לציון

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת העבודה
 2 . בד חזית דתית מאוחדת

 3 . גף שילוב קהילתי
 4 . דה ראשון שלנו בראשות מיכאל רייף

 5 . ז דרך אחרת
 6 . זד זך בראשות רמי חדד

 ד . טק נווה ים שלנו
 8 . יש ראשון בשינוי בראשות דב צור

 9 . כן צבר- צעירים בעד ראשון
 10 . ל ראשונים למען ראשון ביתנו
 11 . ם עם אחד בראשות אבי דנינו

 12 . מחל הליכוד
 13 . מרצ מרצ - בראשות קובי דהן

 14 . ע עוצמה לתושב - אלי חג׳בי
 15 . פה תנופה -צעירים בתנועה מתמדת

 16 . פז אסף דעבול למועצת העיר
 17 • ץ בן סימון וימין מנווה ים

 18 . צ צוות בראשות ציון כהן
 19 • ק יוזמה אזרחית

 20 . רנ ראשונים עם ניצן
 21 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 ! . אמת העבודה
 עם ר נ ראשונים עם ניצן

 2 . דה ראשון שלנו בראשות מיכאל רייף
 עם ע עוצמה לתושב - אלי חג׳בי

 3 . זך זך בראשות רמי חדד
 עם ל ראשונים למען ראשון ביתנו

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 4 . יש ראשון בשינוי בראשות דב צור
 עס מחל הליכוד

 5 . כן צבר- צעירים בעד ראשון
 עם פז אסף דעבול למועצת העיר

 6 . ם עם אחד בראשות אבי דנינו
 עם שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 ל . מרצ מרצ - בראשות קובי דהן
 עם צ צוות בראשות ציון כהן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 75,400

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 73,238

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2,162

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אמת העבודה 3,635

 2 . בד חזית דתית מאוחדת 2,424
 3 • גף שילוב קהילתי 431

 4 . דה ראשון שלנו בראשות מיכאל רייף 3,578
 5 . ז דרך אחרת 537

 6 . זד זך בראשות רמי חדד 1,277

 7 . טק נווה ים שלנו 1,944
 8 . יש ראשון בשינוי בראשות דב צור 10,395
 9 . כן צבר- צעירים בעד ראשון 2,527
 10 . ל ראשונים למען ראשון ביתנו 3,924
 11 . ם עם אחד בראשות אבי דנינו 5,198
 12 . מחל הליכוד 5,893
 13 . מרצ מרצ - בראשות קובי דהן 1,913
 14 . ע עוצמה לתושב - אלי חג׳בי 2,986
 15 . פה תנופה -צעירים בתנועה מתמדת 1,452
 16 . פז אסף דעבול למועצת העיר 5,697
 17 • ץ בן סימון וימין מנווה ים 732

 18 . צ צו ות בראשות ציון כהן 3,858
 19 • ק יוזמה אזרחית 764

 20 . רנ ראשונים עם ניצן 9,001
 21 . שס התאחדות הספרדים העולמית 5,072

 שומרי תורה
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . אמת העבודה 1
 2 . בד חזית דתית מאוחדת 1
 3 . דה ראשון שלנו בראשות מיכאל רייף 2
 4 . יש ראשון בשינוי בראשות דב צור 4
 5 . כן צבר- צעירים בעד ראשון 1
 6 . ל ראשונים למען ראשון ביתנו 2
 ד . ם עם אחד בראשות אבי דנינו 2
 8 . מחל הליכוד 3
 9 . ע עוצמה לתושב - אלי חג׳בי 1
 10 . פז אסף דעבול למועצת העיר 2
 11 . צ צוות בראשות ציון כהן 2
 12 . רנ ראשונים עם ניצן 4
 התאחדות הספרדים העולמית 2

 שומרי תורה
 13 . שס

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אמת העבודה
 1. עגמי מרדכי

 מרשימת בד חזית דתית מאוחדת
 1. יבלון אליעזר חונה

 ראשון שלנו בראשות מיכאל רייף
 2. אלשנסקי מיכאל

 מרשימת דה
 1. רייף מיכאל

 ראשון בשינוי בראשות דב צור
 2. ברדה אחרונה 3. ריבלין יוסף

 מרשימת יש
 1. צור דב

 4. אופלטקה יזהר

 מרשימת כן צבר- צעירים בעד ראשון
 1. קינסטליך רז
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 ראשונים למען ראשון ביתנו
 2. בלן סופיה

 מרשימת ל
 1. מיסז ׳ניקוב סטס

 עם אחד בראשות אבי דנינו
 2. מימון יהושוע

 מרשימת ם
 1. דנינו אברהם

 3, גרינברג שלמה
 הליכוד

 2. לוי שלמה
 מרשימת מחל
 1. ביטן דוד

 מרשימת ע עוצמה לתושב - אלי חג׳בי
 1. חגבי אליהו

 אסף דעבול למועצת העיר
 2. ו ו י ינבוים מנחם

 מרשימת פז
 1. דענו ל אסף

 צוות בראשות ציון כהן
 2. דוד שלמה

 מרשימת צ
 1. כהן ציון

 3. טומשין שמואל
 ראשונים עס ניצן
 2. אלימלך דוד

 מרשימת רנ
 1. נ יצן מאיר

 4. שי נ פלד משה

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. עקיבא מאיר

 מרשימת שם

 1. כהן אריה

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 חגבי עמליה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ראשון לציון
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית ראשון לציון

 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 ראשון לציון

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

 1. ביטן דוד
 2. ניצן מאיר

 3. צור דב

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 75,256

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 70,120

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 5,136

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. ביטן דוד 7,155 10.20
 2. ניצן מאיר 36,704 52.34
 3. צור דב 26,261 37.45

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

 חגבי עמליה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 ראשון לציון

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

 ילקוט הפרסומים 5246, כ־ח בחשון התשס״ד, 2003.ו1.ג2



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית רחובות

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

 בהתאם לסעיף 1ל(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית רחובות

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת אמת בראשות זוהר בלום
 2 . ב איחוד דתי לאומי

 3 . ד אחדות לקידום ושלוב ליוצאי אתיופיה
 4 . חי עצמה בראשות רחמים מלול

 ועציון כוכבי
 5 . חץ הליכוד ובלתי מפלגתיים

 בראשות שוקי פורר
 6 . טו עידן חדש ברחובות

 ד . יש שינוי ברחובות
 8 . ך מבט לעתיד

 9 . כל כולנו יחד בראשות מרה קנבל
 10 . מרצ מרצ בראשות שוקי קריומר

 11 . עז עוז למען רחובות והשכונות
 12 . פז שרות לתושב

 13 . רק קול הרחובותים בראשות רות ברודי
 14 . שסג היהדות הדתית המאוחדת

 שם אגודת ישראל דגל תורה
 15 . תן יחד בראשות שמעון קהלני

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת אמת בראשות זוהר בלום
 עם כל כולנו יחד בראשות מרה קנבל

 2 . ב איחוד דתי לאומי
 עם חץ הליכוד ובלתי מפלגתיים

 בראשות שוקי פורר
 3 . ד אחדות לקידום ושלוב ליוצאי אתיופיה

 עם ט ו עידן חדש ברחובות
 4 . יש שינוי ברחובות

 עם פז שרות לתושב
 5 . מרצ מרצ בראשות שוקי קרומר

 עם רק קול הרחובותיס בראשות רות ברודי

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 6 . עז עוז למען רחובות והשכונות
 עם תן יחד בראשות שמעון קהלני

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 34,627

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 33,700

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 927

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . אמת אמת בראשות זוהר בלום 2,450
 2 . ב איחוד דתי לאומי 2,690

 3 . ד אחדות לקידום ושלוב ליוצאי אתיופיה 880
 4 . חי עצמה בראשות רחמים מלול 1,814

 ועציון כוכבי
 5 . חץ הליכוד ובלתי מפלגתיים 4,657

 בראשות שוקי פורר
 6 . טו עידן חדש ברחובות 772

 7 . יש שינוי ברחובות 2,670
 8 . ך מבט לעתיד 323

 9 . כל כולנו יחד בראשות מרה קנבל 3,285
 10 . מרצ מרצ בראשזת שוקי קרומר 2,235
 11 . עז עוז למען רחובות והשכונות 1,576
 12 . פז שרות לתושב 3,408

 13 . רק קול הרחובותים בראשות רות ברודי 809
 14 . שסג היהדות הדתית המאוחדת 4,347

 שס אגודת ישראל דגל תורה
 15 . תן יחד בראשות שמעון קהלני 1,784
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 מספר המנדטים•

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ו ת וכינוי

 אמת בראשות זוהר בלום
 איחוד דתי לאומי

 עצמה בראשות רחמים מלול
 ועציון כוכבי

 הליכוד ובלתי מפלגתיים
 בראשות שוקי פורר

 שינוי ברחובות
 כולנו יחד בראשות מרה קנבל

 מרצ בראשות שוקי קרומר
 עוז למען רחובות והשכונות

 שרות לתושב
 היהדות הדתית המאוחדת

 שס אגודת ישראל דגל תורה
 יחד בראשות שמעון קהלני

 אמת
 ב

 חי

 חץ

 יש
 כל

 מרצ
 עז
 פז

 שסג

5 
6 
 ד
8 
9 
10 

 11 . תן

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 אמת בראשות זוהר בלום
 2. בוטניק יעקב

 מרשימת אמת
 1. בלום זהר זיגברד

 איחוד דתי לאומי
 2. לבי שאול

 מרשימת ב
 1. קליין מנחם אליעזר

 עצמה בראשות רחמים מלול
 ועציון כוכבי

 מרשימת חי

 1. מלול רחמים

 3. אוהנונה-אברהמי אורלי

 הליכוד ובלתי מפלגתיים
 בראשות שוקי פורר
 2. אברהם חיים

 מרשימת חץ

 1. פורר יהושוע שוקי

 שינוי ברחובות
 2. דז ׳נשוילי איליה

 מרשימת יש
 1. רביב רועי

s1 1.200.s2 882 , כ״ח בחשון התשס״ד, 5246ילקוט הפרסומים 
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 כולנו יחד בראשות מרה קנבל
 2. גרינזייד אברהם מיכאל

 מרשימת כל
 1. קנבל מרה (מרים)

 מרצ בראשות שוקי קרומר
 2. בר-ניר לואיס

 מרשימת מרצ
 1. קרומר יהושע

 מרשימת עז עוז למען רחובות והשכונות
 1. זאודה אבא

 מרשימת פז שרות לתושב
 1. וויינברגר חנניה ליפא 2. מלמד משה

 3. מלכה שמעון

 היהדות הדתית המאוחדת
 שם אגודת ישראל דגל תורה

 2. שגורן שלמה

 מרשימת שמג

 1. אקוע אבנר

 מרשימת תן יחד בראשות שמעון קהלני
 1. קהלני שמעון

 והבה אלי
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 רחובות

 כ״ג בחשון התשס״ד (18 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית רחובות

 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 רחובות

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

 1. ברודי רות
 2. ו ו י י נברגר חננ יה ליפא

 3. פורר יהושוע שוקי
 4. פישר שמואל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 34,595

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 30,737

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 3,858

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. ברודי רות 2,399 7.80
 2. וויינברגר חנניה ליפא 8,067 26.25:
 3. פורר יהושוע שוקי 17,367 56.50
 4. פישר שמואל 2,904 9.45

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: פורר יהושוע שוקי

 נ״ג בחשון התשס״ד (18 נובמבר 2003)
 והבה אלי

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 רחובות

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