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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אילת

 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 אילת

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אילת אחת
 2 . ב אהבה

 3 . חי חי באילת בראשות גבי קדוש
 רשימה עירונית על מפלגתית

 4 . יד כיוון חדש
 5 . יש שינוי אילת
 6 . כן אילת החדשה

 ד . ל איחוד הלאומי
 8 . לב לב חדש לאילת

 9 . ס תנופה למועצת העיר
 10 . מחל הליכוד

 11 . מרצ אילת החופשית
 12 . נ אמא
 13 . פה סדר

 14 . צ אילתיס טובים
 15 • ק הבחירה שלנו

 16 . רק אילת חוזרת לשגשג
 17 . שמה צ.מ.ד.

 18 . שס יחד חילונים דתיים

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א אילת אחת
 עם ב אהבה

 2 . חי חי באילת בראשות גבי קדוש
 רשימה עירונית על מפלגתית

 עם מחל הליכוד
 3 . יד כיוון חדש

 עם שס יחד חילונים דתיים
 4 . יש שינוי אילת

 עם נ אמא
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 5 . ל איחוד הלאומי
 עם פה סדר

 6 . ס תנופה למועצת העיר
 עם רק אילת חוזרת לשגשג

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 18,628

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 18,148

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 480

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר הקולות

 1 . א אילת אחת 519
 2 . ב אהבה 371
 חי באילת בראשות גבי קדוש 910

 רשימה עירונית על מפלגתית
 3 . חי

 4 . יד כיוון חדש 2,760
 5 . יש שינוי אילת 489
 6 . כן אילת החדשה 175
 7 . ל איחוד הלאומי 996

 8 . לב לב חדש לאילת 1,236
 9 . ם תנופה למועצת העיר 1,706
 10 . מחל הליכוד 722
 11 . מרצ אילת החופשית 423
 12 . נ אמא 967

 13 . פה סדר 1,010
 14 . צ אילתים טובים 378
 15 • ק הבחירה שלנו 519

 16 . רק אילת חוזרת לשגשג 2,659
 17 , . שמה צ.מ.ד. 578

 18 . . שס יחד חילונים דתיים 1,730

 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשם״ד, 27.11.2003 1ו9



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 חי באילת בראשות גבי קדוש 1
 רשימה עירונית על מפלגתית

 1 . חי

 2 . יד כיוון חדש 4
 3 . ל איחוד הלאומי 1
 4 . לב לב חדש לאילת 2
 5 . ם תנופה למועצת העיר 2
 6 . נ אמא 1
 ד . פה סדר 1
 8 . רק אילת חוזרת לשגשג 3
 9 . שם יחד חילונים דתי ים 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 מרשימת חי

 1. קדוש גבי גבריאל

 חי באילת בראשות גבי קדוש
 רשימה עירונית על מפלגתית

 3. סלטי חן
 כיוון חדש

 2. לנקרי אלי
 מרשימת יד

 1. יצחק הלוי מאיר
 4. בן שמואל דוד

 מרשימת ל איחוד הלאומי
 1. צ׳רנומורץ אולג

 לב חדש לאילת
 2. רגב יניב

 מרשימת לב
 1. אוחנה מרדכי

 תנופה למועצת העיר
 2. אל על חיים

 מרשימת ס
 1. אזולאי אבי

 מרשימת נ אמא
 1. שיש אורי
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 מרשימת פה סדר
 1. נמיר סימה

 3. מורדי יהודה
 אילת חוזרת לשגשג

 2. גבעתי ערן
 מרשימת רק

 1. הוכמן רפאל

 יחד חילונ ים דתי ים
 2. מזרחי יפתח

 מרשימת שם
 1. אלמקיס משה

 כ״ג בחשון התשס״ד (18 נובמבר 2003)

 שניצר חיים
 מנהל/ת הבחירות

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

 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 אילת

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

 1. בן שושן רוני
 2. ה ו כמן רפאל

 3. יצחק הלוי מאיר
 4. נמיר סימה

 5. קדוש גבי גבריאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 18,591

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 17,782

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 809

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שס המועמד במספרים באחוז ים

 1. בן שושן רוני 665 3.74
 2. הוכמן רפאל 6,099 34.30
 3. יצחק הלוי מאיר 5,536 31.13
 4. נמיר סימה 2,079 11.69
 5. קדוש גבי גבריאל 3,403 19.14

 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשס״ד, ג200
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 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 נובמבד 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. הוכמן רפאל

 2. יצחק הלוי מאיר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 17,042

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16,894

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 148

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. הוכמן רפאל 8,192 48.49
 2. יצחק הלוי מאיר 8,702 51.51

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: יצחק הלו י מאיר

 כ״ג בחשון התשס״ד (18 נובמבר 2003)
 שניצר חיים

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אילת
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית אשקלון

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

 בהתאם לסנ1יף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אשקלון

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א אשקלון אלף
 2 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית המזרחי

 הפועל המזרחי בארץ ישראל
 3 . דש אשקלון נטו בראשות יוסי אסידו

 4 . ה יחד בראשות יורם גניש
 5 . זך יוזמה

 6 . חי אשקלון בתנופה בראשות שבתאי צור
 7 . יד המהפך בראשות חיים ברדה

 8 . יש שינוי באשקלון
 9 . כן אקצנט
 10 . כף קדימה

 11 . ל אשקלון ביתנו
 12 . ם עם אחד בראשות רמי גואטה

 13 . נץ אשקלון חדשה בראשות רוני מהצרי
 14 . ע האיחוד באשקלון בראשות אבי עייש

 15 . פ סופר רמי אחוות אשקלון למועצת העיר
 16 . ץ עוצמה

 17 . ק אבי וקנין למועצת העיר
 18 . ר הסתדרות הגמלאים באשקלון

 19 . רצ רשימת צעירים
 20 . רק אור והירוקים

 21 . שסג התאחדות הספרדים שומרי תורה
 יהדות התורה המאוחדת

 22 . ת בשביל הפרנסה שלך בראשות אלי דיין

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . א אשקלון אלף
 עם חי אשקלון בתנופה בראשות שבתאי צור

 2 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית המזרחי
 הפועל המזרחי בארץ ישראל

 עסק אבי וקנין למועצת העיר
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 3 . דש אשקלון נטו בראשות יוסי אסידו
 עם ר הסתדרות הגמלאים באשקלון

 4 . ז ך יוזמה
 עם כף קדימה

 5 . יד המהפך בראשות חיים ברדה
 עם ץ עוצמה
 6 . כן אקצנט

 עם רצ רשימת צעירים
 ד . ל אשקלון ביתנו

 עם ע האיחוד באשקלון בראשות אבי עייש
 8 . ם עם אחד בראשות רמי גואטה

 עם ת בשביל הפרנסה שלך בראשות אלי דיין
 9 . נץ אשקלון חדשה בראשות רוני מהצרי

 עם שסג התאחדות הספרדים שומרי תורה
 יהדות התורה המאוחדת

 בתחום הרשות המקומית : 43,259

42,049 

1,210 

 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/י ות וכינוי

 1 . א אשקלון אלף 2,065
 המפדל המפלגה הדתית לאומית המזרחי 1,748

 הפועל המזרחי בארץ ישראל
 2 . ב

 3 . דש אשקלון נטו בראשות יוסי אסידו 770
 4 . ה יחד בראשות יורם גניש 451
 5 . זך י ו ז מה 72

 6 . חי אשקלון בתנופה בראשות שבתאי צור 4,891
 7 . יד המהפך בראשות חיים ברדה 1,168
 8 . יש שינוי באשקלון 1,275
 9 . כן אקצנט 1,828
 10 . כף קדימה 422

 11 . ל אשקלון ביתנו 2,735
 12 . ם עם אחד בראשות רמי גואטה 1,537
 13 אשקלון חדשה בראשות רוני מהצרי 4,490
 14 . ע האיחוד באשקלון בראשות אבי עייש 2,818
 15 . פ סופר רמי אחוות אשקלון למועצת העיר 1,127
 16 • ץ עוצמה 1,371
 17 • ק אבי וקנין למועצת העיר 2,591
 18 . ר הסתדרות הגמלאים באשקלון 1,575
 19 . רצ רשימת צעירים 1,723
 20 • יק אור והירוקים 1,289
 התאחדות הספרדים שומרי תורה 4,473

 יהדות התורה המאוחדת
 21 . שסג

 22 . ת בשביל הפרנסה שלן בראשות אלי דיין 1,630
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 אשקלון אלף 1
 המפדל המפלגה הדתית לאומית המזרחי 1

 הפועל המזרחי בארץ ישראל
 אשקלון בתנופה בראשות שבתאי צור 3
 אקצנט 1
 אשקלון ביתנו 1
 עם אחד בראשות רמי גואטה 1
 אשקלון חדשה בראשות רוני מהצרי 3
 האיחוד באשקלון בראשות אבי עייש 2
 אבי וקנין למועצת העיר 2
 הסתדרות הגמלאים באשקלון 1
 רשימת צעירים 1
 התאחדות הספרדים שומרי תורה 3

 יהדות התורה המאוחדת
 בשביל הפרנסה שלך בראשות אלי דיין 1

 1 . א
 2 . ב

 חי
 כן
 ל
 ם

 נץ

 ק
 ר

 רצ
 שסג

3 
4 
5 
6 
 ד
8 
9 
10 
11 
12 

 13 . ת

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת א אשקלון אלף
 1. ביילין סופיה

 המפדל המפלגה הדתית לאומית המזרחי
 הפועל המזרחי בארץ ישראל

 מרשימת ב

 1. בן-דוד עמרם

 אשקלון בתנופה בראשות שבתאי צור
 2. שבי אליהו 3. כהן חיים הקטור

 מרשימת חי
 1. צור שבתאי

 מרשימת כן אקצנט
 1. ארמן יצחק

 מרשימת ל אשקלון ביתנו
 1. זמושצ׳יק יורי
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 מרשימת ס עם אחד בראשות רמי גואטה
 1. גויטע אברהם רמי

 אשקלון חדשה בראשות רוני מהצרי
 2. ורון יורם אבי 3. שפרן מריוס לוי

 מרשימת נץ
 1. מהצרי רוני

 האיחוד באשקלון בראשות אבי עייש
 2. רוזנר דוד

 מרשימת ע
 1. עי יש אבי

 אבי וקנין למועצת העיר
 2. וקנין פרוספר

 מרשימת ק
 1. וקנין אברהם

 מרשימת ר הסתדרות הגמלאים באשקלון
 1. מכלוף שמעון

 מרשימת רצ רשימת צעירים
 1. שני אורן

 התאחדות הספרדים שומרי תורה
 יהדות התורה המאוחדת

 2. כהן שמעון 3. בוכניק יהושע

 מרשימת שסג

 1. כלפון נסים

 מרשימת ת בשביל הפרנסה שלן בראשות אלי דיין
 •1. דיין אלי

 אלבו יוסף
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 אשקלון

 כ״ד בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית אשקלון

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 אשקלון

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

 1. דיין אלי
 2. מהצרי רוני

 3. עי יש אב י אברהם
 4. צור שבתאי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 43,252

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 40,409

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2,843

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחו ז ים

 1. דיין אלי 4,334 10.73
 2. מהצרי רוני 12,624 31.24
 3. עייש אבי אברהם 10,797 26.72
 4. צור שבתאי 12,654 31.31
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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. מהצרי רוני

 2. צור שבתאי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 39,976

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 39,572

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 404

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחו ז ים
 1. מהצרי רוני 21,466 54.25
 2. צור שבתאי 18,106 45.75

י נ ו  6. שמו של המועמד שנבחר לראש ׳הרשות: מהצרי ר

 כ״ד בחשון התשסי־ד (19 נובמבר 2003)
 אלבז יוסף

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 אשקלון

 922 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשם״ד, ב27.11.200



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית בנימינה-גבעת עדה

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), הונשכ״ה 1965 ,
 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בנימינה-גבעת עדה

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

 א. אושר! רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת מפלגת העבודה ובלתי מפלגתיים
 2 . ב המפד״ל

 3 . גע יחד גבעת עדה
 4 . יש שינוי בנימינה - גבעת עדה

 5 . ם בצלאל שרון לחברות במועצה המקומית
 עם אחד
 6 . מחל הליכוד
 ד . ף ינשופים

 8 . פז בקול רם בראשות רם פיין
 9 . ק בנימינה גבעת עדה אחת
 בראשות בני ארנס ארד

 10 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . מחל הליכוד
 עם ף ינשופים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,392

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,239

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 153
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 מספר הקולות

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/ י!ת וכינוי

 1 . אמת מפלגת העבודה ובלתי מפלגתיים 544
 2 . ב המפד״ל 390
 3 . גע יחד גבעת ;71ה 583
 4 . יש שינוי בנימינה - גבעת עדה 89
 5 . ם בצלאל שרון לחברות במועצה המקומית 92

 עם אחד
 6 . מחל הליכוד 362
 ד . ף ינשופים 960
 8 . פז בקול רם בראשות רם פיין 486
 9 . ק בנימינה גבעת עדה אחת 550

 בראשות בני ארנס ארד
 10 . שם התאחדות הספרדים העולמית 183

 שומרי תורה

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמת מפלגת העבודה ובלתי מפלגתיים 1
 2 . ב המפד״ל 1
 3 . גע יחד גבעת עדה 2
 4 . מחל הליכוד 1
 5 . ף ינשופים 2
 6 . פז בקול רם בראשות רם פיין 1
 ל . ק בנימינה גבעת עדה אחת 1

 בראשות בני ארנס ארד

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אמת מפלגת העבודה ובלתי מפלגת
 1. זיתו נ י אריה

 מרשימת ב המפד״ל
 1. שיחי אהרן
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 יחד גבעת עדה
 2. ו י יל עמוס

 מרשימת גע
 1. עבו בנימין

 מרשימת מחל הליכוד
 1. לוי ליקה רחל

 י נשופים
 2. מוצני אשר

 מרשימת ף
 1. אשד יוסף

 מרשימת פז בקול רם בראשות רם פיין
 1. פיין רם

 בנימינה גבעת עדה אחת
 בראשות בני ארנס ארד

 מרשימת ק

 1. ארנס ארד בנ ימין

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 ו י י סמן חנה
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 בנימינה-גבעת עדה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית בנימינה-גבעת עדה

 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 בנימינה-גבעת עדה

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

 1. אונס ארד בנימין
 2. זיתוני אריה

 3. לוי ליקה רחל
 4. פ י ין רם

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,392

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,090

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 302

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחוזים

 1. ארנס ארד בנימין 1,226 29.98
 2. זיתוני אריה 1,516 37.07
 3. לוי ליקה רחל 403 9.85

 4. פיין רם 945 23.11

 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשס״ד, ג200.ו 27.1

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

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. ארנס ארד בנימין

 2. זיתוני אריה

 2. המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,071

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,008

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 63

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. ארנס ארד בנימין 2,003 49.98
 2. זיתוני אריה 2,005 50.02

ה ו נ י ארי ת י  6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: ז

 כ״ד בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003) .
 וייסמן חנה

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 בנימינה-גבעת עדה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית דאלית אל-כרמל-עספיא

 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 דאלית אל-כרמל-עספיא

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אג אבנאא אל ג׳בל
 2 . אמת רשימת אמת העבודה
 3 . אנ אלבנאא אלג׳דיד

 4 . הא אלוחדה
 5 . חנ למען תושבי כפרי

 6 . יד קידמה ופיתוח
 ל . ים דלית אל כרמל

 8 . יש שינוי
 9 . כרמ רשימת הכרמל

 10 . ם עם אחד בראשות עמיר פרץ
 11 . מחל הליכוד

 12 . נכ סיעת התקווה והאחווה עוספיא
 13 . סט אח ו ה ושלום
 14 . סע אלמוסתקבל

 15 . עד אלנהג אלגדיד
 16 . פ אבנאא אלכרמל

 17 . ץ אלמנאר
 18 . צן אהליית מרכז הכרמל

 19 . ק דלית אלכרמל הדימוקרטית
 20 . ש אלמסאר אלג׳דיד

 21 . ת התק ו ו ה

 ואלו הרשימות שהי ו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . הא אלוחדה
 עם ת התק ו ו ה

 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשס״ד, 27.11,2005

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 14,285

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,808

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים דד4

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי י מספד הקולות

 1 . אג אבנאא אל ג׳בל 939
 2 . אמת רשימת אמת העבודה 976
 3 . אנ אלבנאא אלג׳דיד 32
 4 . הא אלוחדה 684
 5 . חנ למען תושבי כפרי 16

 6 . יד קידמה ופיתוח 1,170
 7 . יס דלית אל כרמל 754
 8 . יש שי נ ו י 9
 9 . כרמ רשימת הכרמל 6
 10 . ם עס אחד בראשות עמיר פרץ 17
 11 . מחל הליכוד 715

 12 . נכ סיעת התקווה והאחווה עוספיא 1,068
 13 . סט אחוה ושלום 1,128
 14 . סע אלמוסתקבל 946

 15 . עד אלנהג אלגד י ד 1,268
 16 . פ אבנאא אלכרמל 13
 17 • ץ אלמנאר 641

 18 . צן אהליית מרכז הכרמל 1,108
 19 . ק דלית אלכרמל הדימוקרטית 11

 20 . ש אלמסאר אלג׳דיד 1,190
 21 . ת התק ו ו ה 1,117
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ו ת וכינוי

 1 . אג אבנאא אל ג ׳בל 1
 2 . אמת רשימת אמת העבודה 1
 3 . יד קידמה ופיתוח 2
 4 . נכ סיעת התקווה והאחווה עוספיא 1
 5 . סט אח ו ה ושלום 1
 6 . סע אלמוסתקבל 1
 ד . עד אלנהג אלגדיד 2
 8 . צן אהליית מרכז הכרמל 1
 9 . ש אלמסאר אלג׳דיד 2
 10 . ת התקווה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 1. אבו סאלח חוסין

 מרשימת אמת
 1. סאלח עאדל

 מרשימת יד
 1. קדור רפיק

 מרשימת נכ
 1. מנסור מועין

 מרשימת סט
 1. מנסור פרג

 מרשימת סע
 1. מקלדה סאמי
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 אלנהג אלגדיד
 2. חלבי סלים

 מרשימת עד
 1. אבו רוכן סל י מאן

 מרשימת צן אהליית מרכז הכרמל
 1. נסר אלדין יונס

 מרשימת ש אלמסאר אלגידיד
 1. חדיד סמיח 2. כמאל באסם

 מרשימת ת התקווה
 1. כיוף וגיה

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 אבראהיס ריאד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 דאלית אל-כרמל-עספיא

 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשס״ד 27.11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית דאלית אל-כרמל-עספיא

 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 דאלית אל-כרמל-עספיא

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

 1. חלבי אחמד
 2. חלבי ח׳ליל
 3. חלבי פהמי
 4. חלבי רמזי
 5. חסון אכרם
 6. כיוף וגיה

 7. מנסור וליד
 8 . עטש י ז י י דאן

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 14,302

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,849

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 453

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז יו

 1. חלבי אחמד 70 0.51
 2. חלבי ח׳ליל 1,139 8.22
 3. חלבי פהמי 2,213 15.98
 4. חלבי רמזי 2,907 20.99
 5. חסון אכרם 2,706 19.54
 6. כיוף וגיה 1,785 12.89
 7. מנסור וליד 1,320 9.53

 8. עטשי זיידאן 1,709 12.34

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
 2 סייח התשכ״ה, עמי 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. חלבי רמזי

 2. חסון אכרם

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 13,222

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,038

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 184

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז י ס
 1. חלבי רמזי 6,045 46.36
 2. חסון אכרם 6,993 53.64

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: חסון אכרם

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 אבראהים ריאד

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית
 דאלית אל-כרמל-עספיא
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית חדרה

 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 חדרה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת העבודה הרשימה החדשה
 למועצת העיר חדרה

 2 . ב הרשימה המאוחדת מפד״ל יהדות התורה
 צדק ותקווה עולים ושכונות

 בראשות אברהם בלדב
 3 . ה עתיד

 4 . זך למען חדרה לקידום הספורט והחיני>1.
 5 . יד איכפת לנו מחדרה

 6 . יש שינוי
 7 . כן רשימת עולים לאומית יחד

 8 . ל האיחוד הלאומי חדרה ביתנו
 9 . מ חדרה בתנופה

 10 . מחל הליכוד
 11 . ע כל חדרה

 12 . פ השכונה שלנו בראשות מרדכי אנגל
 13 . ץ אחדות

 14 . ק איחוד אחים
 15 . ר שחר

 16 . שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת העבודה הרשימה החדשה
 למועצת העיר חדרה

 עם יש שי נ ו י
 2 . ב הרשימה המאוחדת מפד״ל יהדות התורה

 צדק ותקווה עולים ושכונות
 בראשות אברהם בלדב
 עם יד איכפת לנו מחדרה

 3 . ה עתיד
 עם ץ אחדות

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 4 . זך למען חדרה לקידום הספורט והחינוך

 עס ע כל חדרה
 5 . כן רשימת עוליס לאומית יחד

 עם ק איחוד אחים
 6 . ל האיחוד הלאומי חדרה ביתנו

 עם ר שחר
 ד . מ חדרה בתנופה

 עס שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 8 . מחל הליכוד
 עם פ השכונה שלנו בראשות מרדכי אנגל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 30,172

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 29,250

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 922
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 א1ינ/נ1^ וכינוי

 העבודה הרשימה החדשה 1,684
 למועצת העיר חדרה

 1 . אמת

 הרשימה המאוחדת מפד״ל יהדות התורה 3,284
 צדק ותקווה עולים ושכונות

 בראשות אברהם בלדב

 2 . ב

 3 ה עתיד 439
 4 . זד למען חדרה לקידום הספורט והחינוך 1,352
 5 . יד איכפת לנו מחדרה 2,717
 6 . יש שי נ ו י 1,496
 ד . כן רשימת עולים לאומית יחד 1,329
 8 . ל האיחוד הלאומי חדרה ביתנו 2,052

 9 מ חדרה בתנופה 192
 10 מחל הליכ וד 3,702

 11 . ע כל חדרה 467
 12 פ השכונה שלנו בראשות מרדכי אנגל 2,121

 13 ץ אחדות 489
 14 ק איחוד אחים 1,094
 15 ר שחר 2,851
 16 שס התאחדות הספרדים העולמית 3,981

 שומרי תורה

 936 ילקוט הפרסומים 3248 ב׳ בכסלו התשם״ד, ג200.ו 27.1



 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 העבודה הרשימה החדשה 1
 למועצת העיר חדרה

 הרשימה המאוחדת מפד״ל יהדות התורה 2
 צדק ותקווה עולים ושכונות

 בראשות אברהם בלדב
 למען חדרה לקידום הספורט והחינוך 1
 איכפת לנו מחדרה 2
 שינוי 1
 רשימת עולים לאומית יחד 1
 האיחוד הלאומי חדרה ביתנו 2
 הליכוד 3
 השכונה שלנו בראשות מרדכי אנגל 1
 שחר 2
 התאחדות הספרדים העולמית 3

 שומרי תורה

 1 . אמת

 2 . ב

 זך
 יד
 יש
 כן
 ל

 מחל
 פ
 ר

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

 העבודה הרשימה החדשה מרשימת אמת
 למועצת העיר חדרה

 1. גנץ דורון

 הרשימה המאוחדת מפד״ל יהדות התורה
 צדק ותקווה עולים ושכונות

 בראשות אברהם בלדב
 2. נורדמן בן-ציון

 מרשימת ב

 1. בלדב אברהם

 מרשימת זך למען חדרה לקידום הספורט והחינוך
 1. שורץ שלום

 איכפת לנו מחדרה
 2. גמליאל אריה

 מרשימת יד
 1. סדן ישראל
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 מרשימת יש שינוי
 יעקבי יגאל

 מרשימת כן רשימת עולים לאומית יחד
 סולומון חנוכה

 האיחוד הלאומי חדרה ביתנו
 2. גולדשטיין אלה

 מרשימת ל
 גישר רומן

 3. מימון אתי
 הליכוד

 2. פסח אלכסנדר
 מרשימת מחל
 אביטן חיים

 מרשימת פ השכונה שלנו בראשות מרדכי אנגל
 אנגל מרדכי

 שחר
 2. יחזקאלי חדוה

 מרשימת ר
 שחר גיורא

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. יהושע יואל 3. תורגמן מימון

 מרשימת שס

 לוי שמואל

 בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 לנדאו אבנר
 מנהל/ת הבחירות

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

1 

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

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

 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית חדרה

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

 1. אביטן חיים
 2. מרגי מוטי
 3. סדן ישראל
 4. שחר גיורא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 30,179

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 28,403

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,776

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה

 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אביטן חיים 11,367 40.02
 2. מרגי מוטי 365 1.29
 3. סדן ישראל 12,386 43.61
 4. שחר גיורא 4,285 15.09

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: סדן ישראל

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 לנדאו אבנר

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 חדרה

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

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

1 

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . א בראשות רוני לניאדו
 2 . ב המפד״ל בראשות אריה פרג׳ון

 3 . זך תנועה למען טירת כרמל
 בראשות אלעזר רפאל רפי

 4 . ט לתת
 5 . יש שינוי בטירת כרמל

 6 . ל טירת כרמל הבית שלנו
 ד . ם עתיד בטוח

 8 . מחל הליכוד בראשות אריה טל
 9 . נר הרשימה לקידום עסקים מקומיים

 תרבות וספורט
 10 . על עיר למופת

 11 . פ כיוון לאמינות ויושר
 12 . ץ מיכאל כהן למועצת העיר

 13 . צפ הכח העולה
 14 . ק טירת כרמל החדשה

 בראשות ע ו״ד אסף אלעזר
 15 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה
 16 . ת אהבה ואחוה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ל טירת כרמל הבית שלנו
 עם ץ מיכאל כהן למועצת העיר

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 10,383

 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 10,043

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 340

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר הקולות

 1 . א בראשות רוני לניאדו 531
 2 . ב המפד״ל בראשות אריה פרג׳ון 1,513
 3 . זן תנועה למען טירת כרמל 226

 בראשות אלעזר רפאל רפי
 4 . ט לתת 393
 5 . יש שינוי בטירת כרמל 257
 6 . ל טירת כרמל הבית שלנו 741
 7 . ם עתיד בטוח 714

 8 . מחל הליכוד בראשות אריה טל 1,634
 9 . נר הרשימה לקידום עסקים מקומיים 642

 תרבות וספורט
 10 . על עיר למופת 467
 11 . פ כיוון לאמינות ויושר 620
 12 . ץ מיכאל כהן למועצת העיר 420
 13 . צפ הכח העולה 346
 14 . ק טירת כרמל החדשה 431

 בראשות עו״ד אסף אלעזר
 15 . שם התאחדות הספרדים העולמית 912

 שומרי תורה
 16 . ת אהבה ואחוה 196
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי

 1 . ב המפד״ל בראשות אריה פרג׳ון 3
 2 . ל טירת כרמל הבית שלנו 2
 3 . ם עתיד בטוח 1
 4 . מחל הליכוד בראשות אריה טל 3
 5 . נר הרשימה לקידום עסקים מקומיים 1

 תרבות וספורט
 6 . פ כ י וון לאמי נות וי ושר 1
 ד . שס התאחדות הספרדים העולמית 2

 שומרי תורה

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ב המפד״ל בראשות אריה פרג׳ון
 1. פרג׳ון אריה 2. אליהו רוני 3. סקורי רפאל

 מרשימת ל טירת כרמל הבית שלנו
 1. מריומה ברוך 2. מזרחי דורון

 מרשימת ם עתיד בטוח
 1. דביר זוראב

 מרשימת מחל הליכוד בראשות אריה טל
 1. טל אריה 2. אברהם פריד 3. שחר דוד

 מרשימת נר הרשימה לקידום עסקים מקומיים
 תרבות וספורט

 1. ונונו יצחק

 מרשימת פ כיוון לאמינות ויושר
 1. בנימין מורים
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 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. אוחנה עירן

 מרשימת שס

 1. גואטה יוסף

 כ״ב בחשון התשס״ד (ל1 נובמבר 2003)

 גלזר מרים
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 טירת כרמל
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית טירת כרמל

 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 טירת כרמל

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

 1. אלעזר אסף
 2. אלעזר רפאל רפי

 3. דביר זוראב
 4. טל אריה

 5. ישראל יגאל
 6. מריומה ברוך
 7. פרג׳ון אריה

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 10,382

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9,895

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 487

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אלעזר אסף 472 4.77
 2'. אלעזר רפאל רפי 183 1.85
 3. דביר זוראב 808 8.17
 4. טל אריה 3,427 34.63
 5. ישראל יגאל 395 3.99
 6. מריומה ברוך 1,110 11.22
 7. פרג׳ון אריה 3,500 35.37

j27.11.200 ,5248ילקוט הפרסומים , ב׳ בכסלו התשס״ד 

 1 סייח התשכ״ה, עמי 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. טל אריה

 2. פרג׳ון אריה

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומימ : 9,689

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9,568

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 121

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. טל אריה 4,421 46.21
 2. פרג׳ון אריה 5,147 53.79

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: פרג יון אריה

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 גלזר מריס

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 טירת כרמל

945 j27.11.200 ,5248ילקוט הפרסומים , ב׳ בכסלו התשס״ד 

http://27.11.200j


 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית יבנה

 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 יבנה

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת העבודה יבנה
 2 . ב המפ״דל המפלגה דתית לאומית

 המזרחי הפוה״מז
 3 . ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל

 דגל התורה
 4 . זך יבנה נטו

 5 . יש שינזי ביבנה
 6 . ם ציון בן שטרית למועצת העיר עם אחד

 ד . מחל הליכוד
 8 . ע עתיד ליבנה התנועה לאיכות החיים

 בראשות שמעון עשור
 9 . פה יחד

 10 . צג יבנה שלנו בראשות צבי גוב ארי
 11 . שס התאחדות הספרדים העולמית

 שומרי תורה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת העבודה יבנה
 עס ס ציון בן שטרית למועצת העיר עם אחד

 2 . זך יבנה נטו
 עס מחל הליכוד

 3 . יש שינוי ביבנה
 עם ע עתיד ליבנה התנועה לאיכות החיים

 בראשות שמעון עשור
 4 . צג יבנה שלנו בראשות צבי גוב ארי

 עם שס התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 14,103

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13,790

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 313

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר הקולות

 1 . אמת העבודה יבנה 748
 2 . ב המפ״דל המפלגה דתית לאומית 378

 המזרחי הפוה״מז
 3 . ג יהדות התורה והשבת אגודת ישראל 348

 דגל התורה
 4 . זך יבנה נטו 953
 5 . יש שינוי ביבנה 946

 6 . ס ציון בן שטרית למועצת העיר עם אחד 1,438
 7 . מחל הליכוד 853
 8 . ע עתיד ליבנה התנועה לאיכות החיים 732

 בראשות שמעון עשור
 9 . פה יחד 485

 10 . צג יבנה שלנו בראשות צבי גוב ארי 4,718

 11 . שס התאחדות הספרדים העולמית 2,191

 שומרי תורה

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/יות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמת העבודה יבנה 1
 2 . זך יבנה נטו 1
 3 . יש שינוי ביבנה 1
 4 . ס ציון בן שטרית למועצת העיר עם אחד 2
 5 . מחל הליכוד 1
 6 . ע עתיד ליבנה התנועה לאיכות החייס 1

 בראשות שמעון עשור
 7 . צג יבנה שלנו בראשות צבי גוב ארי 5
 8 . שס התאחדות הספרדים העולמית 3

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

 מרשימת אמת העבודה יבנה
 1. בן הרוש מאיר

 מרשימת זך יבנה נטו
 1. מוסא י י צחק

 מרשימת יש שי נ ו י ביבנה
 1. ארנפרוינד כהן רונית

 ציון בן שטרית למועצת העיר עם אחד
 2. מסלה ברהנו אורי

 מרשימת ם
 1. בן שטרית ציון

 מרשימת מחל הליכוד
 1. כהן יחיאל

 עתיד ליבנה התנועה לאיכות החיים
 בראשות שמעון עשור

 יבנה שלנו בראשות צבי גוב ארי
 2. חזות משה 3. הובר חנה

 מרשימת ע

 1. עשור שמעון

 מרשימת צג
 1. גוב ארי צבי

 4. הרשקוביץ מאיר בנימין 5. רוזן אלון איסר

 התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה

 2. מוסאי יצחק 3. נעמן אהרון

 מרשימת שס

 1. כהן רפאל

 כ״ד בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003)

 רגב ליאור
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית יבנה

 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 בדאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית יבנה

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

 1. ארנפרוינד כהן רונית
 2. גוב ארי צבי
 3. עשור שמעון

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 14,108

 3. המספר הכולל של הקולות הבשרים 12,905

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,203

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. ארנפרוינד כהן רונית 582 4.51
 2. גוב ארי צבי 10,645 82.49
 3. עשור שמעון 1,678 13.00

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: גוב ארי צבי

 כ״ד בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003)
 רגב ליאור

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 יבנה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כאוכב אבו אל-היג׳א

 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 כאוכב אבו אל-היג׳א

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן :

 1 גד אלוחדה
 2 ד ברית לאומית דימוקראטית
 3 . ו חזית כאוכב הדימוקראטית

 4 ר אלתבאת
 5 ך אלמוסתקבל

 6 . ע אלתעאון ואלשורה
 ד פ הרשימה הלאומית המקומית

 8 ץ אלדוחא
 9 ק ראבטת אלעמל אלבלדי

 10 ר אלחק

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ד ברית לאומית דימוקראטית
 עם ץ אלדוחא
 2 . י אלתבאת

 עם ר אלחק

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,620

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 1,595

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 25

 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשס״ד, 27.11.2003

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי

 1 . גד אל וחדה 5
 2 . ד ברית לאומית דימוקראטית 221
 3 ו חזית כאוכב הדימוקראטית 389
 4 אלתבאת 290
 5 ד אלמוסתקבל 133

 6 ע אלתעאון ואלשורה 2
 ד פ הרשימה הלאומית המקומית 1

 8 ץ אלדוחא 302
 9 ק ראבטת אלעמל אלבלדי 1

 10 ר אלחק 251

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/יות וכינוי

 ברית לאומית דימוקראטית
 חזית כאוכב הדימוקראטית

 אלתבאת
 אלדוחא

 אלחק

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת ד ברית לאומית דימוקראטית
 1. ח׳ליל ח וסין

 חזית כאוכב הדימוקראטית
 2. חג׳וג׳ מוחמד

 מרשימת ו
 1. חג׳וג׳ קאסס

 אלתבאת
 2. ח ׳ ל י ל י ו סף

 מרשימת י
 1. חג׳וג׳ סוהיל

 מרשימת ץ אלדוחא
 1. אבו אל היג׳א ראיד
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 מרשימת ר אלחק
 1. סאלח יונס

 מלחס סיהאס
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כאוכב אבו אל-היג׳א

 כ׳ בחשון התשס״ד (15 נובמבר 2003)

 952 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשסי׳ד, 27.11.2003



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כאוכב אבו אל-היג׳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 כאוכב אבו אל-היג׳א

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

 1. אבו אל היגיא מוסטפא
 2. חג׳וגי נואף
 3. מנסור יוסף

 4. עלי נאיף

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,620

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,593

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 27

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 1. אבו אל היג׳א מוסטפא 401 25.17
 2. חג׳וג׳ נואף 721 45.26
 3. מנסור יוסף 0 0.00
 4. עלי נאיף 471 29.57

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: חג׳ וגי נואף

 כ׳ בחשון התשס״ד (15 נובמבר 2003)
 מלחם סיהאם

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית
 כאוכב אבו אל-היגיא

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

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . ח יחדי ו
 2 . יד מפנה-סיעת בת של מפלגת העבודה

 3 . פז אדיגה
 4 . ץ ח׳אסה אדיגה

 5 . ק הצדק

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . ח יחדי ו
 עם פז אדיגה

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

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,445

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 152

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר הקולות

 1 . ח יחדי ו 265
 2 . יד מפנה-סיעת בת של מפלגת העבודה 296
 3 . פז אדיגה 400
 4 . ץ ח׳אסה אדיגה 195
 5 . ק הצדק 289

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248
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 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . ח יחדי ו 1
 2 . יד מפנה-םיעת בת של מפלגת העבודה 2
 3 . פז אדיגה 2
 4 . ץ ח׳אסה אדיגד! 1
 5 . ק הצדק 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מועצת הרשות המקומית

 1. חאכו יחיא

 מרשימת יד מפנה-סיעת בת של מפלגת העבודה
 1. אשמוז נאלצ׳יק 2. לבי גמאל

 מרשימת פז אדיגה
 1. נאבסו גלאל 2. תחאוכה הארון

 מרשימת ץ ח׳אסה אדיגה
 1. נאש אזוף

 מרשימת ק הצדק
 1. תחאוכה בסם

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 סבאג פירוז
 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המ

 כפר כמא
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כפר כבוא

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 כפר כמא

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

 1. אשמו ז נאלצ׳יק
 2. חאכו יחיא
 3. נאבסו גלאל
 4. נאש אזוף

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

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,472

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 125

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחו ז ים

 1. אשמוז נאלצ׳יק 403 27.38
 2. חאכו יחיא 341 23.17
 3. נאבסו גלאל 544 36.96
 4. נאש אזוף 184 12.50
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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. אשמוז נאלצ׳יק

 2. נאבסו גלאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 1,605

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,519

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 86

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוז ים
 1. אשמוז נאלצ׳יק 703 46.28
 2. נאבסו גלאל 816 53.72

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: נאבסו גלאל

 כ״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)
 סבאג פירוז

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 בפר כמא
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כפר סבא

 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 סבא

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אמת עבודה בראש אחד
 2 . אר רשימת דנ י אלדר

 3 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית
 4 . די כפר סבא מתחדשת בראשות גרנות

 5 . זץ כפר סבא 1 ולתמיד
 6 . יש שינוי כפר סבא

 ד . כן שביל הזהב בראשות יואל ברוך
 8 . מחל סיעת הליכוד למועצה
 בראשות יעקב אוחיון

 9 . מרצ פז-מרצ בראשות רינה פז
 10 . פ תנועת מעוף בראשות יהודה בן חמו

 11 . ק ראש צעיר ומנהיגות מנוסה
 12 . שס חזית דתית מאוחדת תנועה שם״ה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1 . אמת עבודה בראש אחד
 עם מחל סיעת הליכוד למועצה
 בראשות יעקב אוחיון

 2 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית
 עם שס חזית דתית מאוחדת תנועה שס״ה
 3 . די כפר סבא מתחדשוג בראשות גרנות

 עם פ תנועת מעוף בראשות יהודה בן חמו
 4 . כן שביל הזהב בראשות יואל ברוך

 עסק ראש צעיר ומנהיגות מנוסה
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 32,121

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 31,102

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1,019

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר הקולות

 1 . אמת עבודה בראש אחד 4,902
 2 . אר רשימת דני אלדר 406

 3 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית 2,018
 4 . די כפר סבא מתחדשת בראשות גרנות 2,112
 5 . זץ כפר סבא 1 ולתמיד 725

 6 . יש שינוי כפר סבא 3,113
 7 . כן שביל הזהב בראשות יואל ברוך 1,441
 8 . מחל סיעת הליכוד למועצה 5,012

 בראשות יעקב אוחיון
 9 . מרצ פז-מרצ בראשות רינה פז 1,858
 10 . פ תנועת מעוף בראשות יהודה בן חמו 7,365
 11 . ק ראש צעיר ומנהיגות מנוסה 192

 12 . שם חזית דתית מאוחדת תנועה שס״ה 1,958

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ות וכינוי מספר המנדטים

 1 . אמת עבודה בראש אחד 3
 2 . ב המפדל המפלגה הדתית לאומית 2
 3 . די כפר סבא מתחדשת בראשות גרנות 1
 4 . יש שינוי כפר סבא 2
 5 . כן שביל הזהב בראשות יואל ברוך 1
 6 . מתל סיעת הליכוד למועצה 3

 בראשות יעקב אוחיון
 7 . מרצ פז-מרצ בראשות רינה פז 1
 8 . פ תנועת מעוף בראשות יהודה בן חמו 5
 9 . שס חזית דתית מאוחדת תנועה שס״ה 1
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 3. יואל יצחק
 עבודה בראש אחז

 2. זיידנברג אהרן
 מרשימת אמת

 1. גבריאלי עמוס

 המפדל המפלגה הדתית לאומית
 2. אבן חן משה

 מרשימת ב
 1. כברה בנימין

 מרשימת די כפר סבא מתחדשת בראשות גרנות
 1. גר נות אב י נ ועם

 שינוי כפר סבא
 2. בן גל גיא

 מרשימת יש
 1. גולדמן שמעון סימון

 מרשימת כן שביל הזהב בראשות יואל ברוך
 1. ברוך יואל הרצל

 3. אלגוב יפתח

 סיעת הליכוד למועצה
 בראשות יעקב אוחיון
 2. גבע אמיר משה

 מרשימת מחל

 1. אוחיון יעקב

 מרשימת מרצ פז-מרצ בראשות רינה פז
 1. פז רינה

 תנועת מעוף בראשות יהודה בן חמו
 2. יוניאן אייל 3. ציש ברוך

 5. מולה אברהם

 מרשימת פ
 1. בן חמו יהודה

 4. קוגמן טל

 960 ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשס״ד, 27.11.2003



 מרשימת שם חזית דתית מאוחדת תנועה שס״ה
 1. פרץ שמעון

 לשם אהוד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר סבא

 כ״ד בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כפר סבא

 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 סבא

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

 1. אוחיון יעקב
 2. אלדר דניאל

 3. בן חמו יהודה
 4. גבריאלי עמוס

 5. גולדמן שמעון סימון
 6. גרנות אבינועם

 7. כברה בנימין
 8. פז ר י נה

 9. רוקח שירלי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 32,111

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 30,687

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 1,424

 מספר הקולות הכשרים שנ יתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחו ז יו

 1. אוחיון יעקב 7,326 23.87
 2. אלדר דניאל 508 1.66
 3. בן חמו יהודה 12,043 39.24
 4 . גבריאלי עמוס 6,648 66 .21
 5. ג ו לדמן שמעון סימון 0 0.00
 6. גרנות אב י נ ועם 2,353 7.67
 7. כברה בנימין 686 2.24
 8. פז רינה 937 3.05
 9 . רוקח שירלי 186 0.61

2 4 , עמי 8 ה ״ כ ש ת  1 סייח ה
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביוםט״ז בחשון התשם״ד (11 נובמבר 2003)

 בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 1. אוחיון יעקב

 2. בן חמו יהודה

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 23,778

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 23,546

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 232

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחוזים
 1. אוחיון יעקב 6,457 27.42
 2. בן חמו יהודה 17,089 72.58

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: בן חמו יהודה
 כ״ד בחשון התשס״ד (19 נובמבר 2003)

 לשם אהוד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר סבא
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כפר קאסכו

 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 קאסס

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אז הרשימה המאוחדת אלעזה
 2 . בר הבניין והפיתוח

 3 . דא דאר טאהא
 4 . דב אלבהגיה

 5 . הים אל עמאר המטרה
 6 . ו חזית כפר קאסס הדימוקרטית

 ד . חק העתיד
 8 . טה אלאזדהאר השגשוג
 9 . כף אלעאא׳לה המשפחה
 10 . נס אלנהדה התעוררות

 11 . נץ אלו וחדה
 12 . סק אלבדיר אלמואחדה-אלסלאם וולחק

 13 . עפ ה ודא אלאסלאם
 14 • ף אל עיסא

 15 . פז אלנ ור
 16 . קם אלתקוא ואל אסלאח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,333

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים : 8,161

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 172
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 מספר הקולות

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

 1 . אז הרשימה המאוחדת אלעזה 606
 2 . בר הבניין והפיתוח 590
 3 . דא דאר טאהא 743
 4 . דב אלבהג ׳ה 739
 5 . הים אל עמאר המטרה 691
 6 . ו חזית כפר #אסם הדימוקרטי ת 469
 7 . חק העתיד 612
 8 . טה אלאזדהאר השגשוג 561
 9 . כף אלעאא׳לה המשפחה 500
 10 . נס אל נ הדה התעוררות 746
 11 . נץ אלו וחדה 1

 12 . סק אלבדיר אלמואחדה-אלסלאם וולחק 669
 13 . עפ הודא אלאסלאס 483
 14 • ף אל עיסא 319
 15 . פז אלנור 2

 16 . קם אלתקוא ואל אסלאח 430

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים :

 אות/י ו ת וכינוי מספר המנדטים

 1 . אז הרשימה המאוחדת אלעזה 1
 2 . בר הבניין והפיתוח 1
 3 . דא דאר טאהא 2
 4 . דב אלבהגיה 1
 5 . הים אל עמאר המטרה 1
 6 . חק העתיד 1
 7 . טה אלאזדהאר השגשוג 1
 8 . נס אל נהדה התעוררות 2
 9 . סק אלבדיר אלמואחדה-אלסלאם וולחק 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה.•

 מרשימת אז הרשימה המאוחדת אלעזה
 1. אבו גאבר חסין
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 מרשימת בר הבניין והפיתוח
 1. עיסא סלימן

 דאר טאהא
 2. טאהא מוניר

 מרשימת דא
 1. טאהא מחמוד

 מרשימת דב אלבהגיה
 1. אפריג׳ פריג

 מרשימת הים אל עמאד המטרה
 1. עאמר עיסה

 מרשימת חק העתיד
 1. חיר אללה עלי

 מרשימת טה אלאזדהאר השגשוג
 1. טהה עאצם

 אל נהדה התעוררות
 2. סרסור מוחמד

 מרשימת נס
 1. סרסור שוכרי

 מרשימת סק אלבדיר אלמואחדה-אלסלאם וולחק
 1. חי ר אללה עארף

 כ״א בחשון התשס״ד (16 נובמבר 2003)

 כיוף נשאת
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 כפר קאסס
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 לראש הרשות המקומית כפר קאסם

 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 קאסם

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

 1. עיסא סאמי

 2. עיסא פטין

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 8,330

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 8,140

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 190

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. עיםא מאמי 4,366 53.64
 2. עיסא פטין 3,774 46.36

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: עיסא סאמי

 כ״א בחשון התשם״ד (16 נובמבר 2003)
 כיוף נשאת

 מנהל/ת הבחירות
 מועצת הרשות המקומית

 כפר קאסם
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית כחף

 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 נחף

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1 . אה אלמחבה
 2 . בנ אלביאן

 3 . ד ברית לאומית דימוקרטית
 4 . ה אלנהדא
 5 . הל אלהלאל

 6 . יד החרות והשלום
 7 . כ נחף בלדנא

 8 . מ אלהודא
 9 . נ אלנ ור
 10 • ף אלפג ׳ר
 11 • ץ אלופאק
 12 • ק אל חק

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,662

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 4,513

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 149
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 מספר הקולות

 הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

 וכינוי

 ה. מספר

 אות/יות

 1 . אה אלמחבה 417
 2 . בנ אלביאן 7

 3 . ד ברית לאומית דימוקרטית 306
 4 . ה אלנהדא 514
 5 . הל אלהלאל 758
 6 . יד החרות והשלום 371

 7 . כ נחף בלדנא 5
 8 . מ אלה ודא 9

 9 . נ אלנ ור 489
 10 • ף אלפג ׳ר 641
 11 • ץ אל ו פאק 460
 12 אל חקי 536

 מספר המנדטים

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים

 אות/י ות וכינוי

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

 אלמהבה
 אלנהדא
 אלהלאל
 אלנ ור

 אלפג ׳ר
 אל ו פאק
 אל חק

 אה
 ה

 הל
 נ
 ף
 ץ
 ק

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 מרשימת אה אלמחבה
 1. סע י ד חסן

 מרשימת ה אלנהדא
 1. עבד אל גני מוחמד

 אלהלאל
 2. עבד אל גני יחיא

 מרשימת הל
 1. סרחאן סאמי
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 מרשימת נ אלנ וו
 1. מטר עומר

 אלפג ׳ר
 2. ח וסין מחמוד

 מרשימת ף
 1. אסמאעיל פריד

 מרשימת ץ אלופאק
 1. שבאט יחיא

 מרשימת ק אל חק
 1. סרחאן סלים

 טאהא אחמד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 נ חף

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

 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 נחף

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

 1. אי וב עלי
 2. מטר עומר

 3. מסרי מוחמד
 4. סע י ד חסן

 5. סרחאן בדר
 6. סרחאן סאמי

 7. קיס עבד אל באסט

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,670

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4,532

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים : 138

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספר ים באחוזים

 1. איוב עלי 509 11.23
 2. מטר עומר 824 18.18
 3. מסרי מוחמד 719 15.86
 4. סע י ד חסן 503 11.10
 5. סרחאן בדר 140 3.09
 6. סרחאן סאמי 1,087 23.98
 7. קיס עבד אל באסט 750 16.55

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

9 7  ילקוט הפרסומים 5248, ב׳ בכסלו התשס״ד, 27.11.2005 1



 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. מטר עומר

 2. סרחאן םאמי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית : 4,524

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים : 4,396

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 128

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 1. מטר עומר 2,224 50.59
 2. סרחאן סאמי 2,172 49.41

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: מטר עומר
 ב״ב בחשון התשס״ד (17 נובמבר 2003)

 טאהא אחמד
 מנהל/ת הבחירות

 מועצת הרשות המקומית
 נ חף
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