רשומות

ילקוט הפרסומים
א׳ באדר ב׳ תשל״ח

2420

 10במרס 1978
עמוד

רשימת הזכאים להשתתף בכל אחד מכנסי הבחירות לשם בחירת הנציגים לאסיפה
הבוחרת למועצת הרבנות הראשית
הודעה

לפי פקודת הדוברות
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תקנות הבחירות למועצת הרבמת הראשית ,תשל״ב972-ו
רשימת הזכאים להשתתף בכל אחד מכנסי הבחירות לשם בחירת הנציגים לאסיפה הבוחרת
ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית מפרסמת בזאת את רשימת הזכאים להשתתף בכל אחד מכנסי הבחירות לשם בחירת
הנציגים לאסיפה הנוחרת )מלכד רשימה רבני השכונות בשלוש העדים הגדולות ,שהתפרסם בנפרד(.
הרואה עצמו נפגע מכך ששמו איבו בכלל באחת הרשימות דלקמן )למעט רשימת  16רבני עיר מן הערים הגדולות ,רשימת ראשי
הערים הגדולות ורשימת ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות( רשאי ,תוך  10ימים מיום פרסומן ,לערוד על כך לפני ועדת הערר
לפי המען :לשכת המנהל הכלל״ ,משרד הדתות ,רחוב יפו  ,30ירושלים.
בכנסי

א 16 .רבני העיר שהם חברי האסיפה הבוחרת
)על פי פסקה ) (1לתקנה  3לתקנות(:

ירושלים

.1
.2

הרב בצלאל ז׳ולטי
הרב שלום משאש

ירושלים

.3

הרב חיים דוד הלוי

.4
.5

הרב יצחק ידידיה פרנקל
הרב אליהו בקשי דורון

תל־אביב־יפו
תל ־אביב־ יפו
חיפה

הבחירות:

 .18הרב אהרון קלר
 .19הרב אליהו אכוחצירא
 .20הרב פינחס מילר
 .21הרב ישראל אריה זלמנוביץ
 .22הרב שלום לופס
 .23הרב פרץ ציוני
 .24הרב יהודה שטרית
 .25הרב דוד דיין

נהריה
נצרת עלית
נצרת עלית
עבו
עכו
עפולה
עפולה
צפת
צפת
קרית־אתא

 .6הרב שאר ישוב כהן
ד.
הרב מנחם יהודה אושפזאי
 .8הרב פסח קוקים
 .9הרב ברוך רבינוביץ
 .10הרב משה מלכה

בת־ים
חולון
פתוז־תקוה

 .26הרב שמחה א׳ קפלן
 .27הרב לוי יצחק מילר
 .28הרב משה מימון
 .29הרב שמואל שולזינגר

קדיח־אתא
קרית־אתא

 .11הרב מישאל דהאן
 .12הרב אליהו כץ

באר־שבע
באר־שבע

 .30הרב חנניה יו״ס בהן
 .31הרב מרדכי אלמליח

קרית־ביאליק
קרית־נת

 .13הרב דוד שלוש

נתניה

 .14הרב יעקב לנדא

בבי־ברק
בני־ ברק

 .32הרב שלום דרמר
 .33הרב משה שטיינברג
 .34הרב מרדכי פוגלמן

קריה־גת

 .15הרב שלמה עמרם קורת
 .16הרב יוסף עזרן

חיפה
רמת-גן

ראשון־לציון

רבני העיר של הערים ושל המועצות המקו
הבוחרים  24נציגים לאסיפת הבוחרת
)על פי פסקה ) (2לתקנה  3לתקנות(:
עויפ:
.1

הרב משה הדאיה

אילת

.2

הרב יוסף ישר

אילת

.3

 .35הרב יצחק אוחנה
 .36הרב צפניה דרורי
 .37הרב יהודה דוד וולפא
 .38הדב שמחה קוק
 .39הרב יחיאל אבוחצירה

ראשון־לציון
רחובות
רמלה

 .40הרב ישראל גלזר

רמלה

מועצות

הרב יצחק סיני אדלר

.4

הרב ישראל אליזרע

אשדוד
אשדוד

.1
.2
.3

הרב במוס עגיב

.5

הרב משה דוד וולנר
הרב יוסף שרביט
הרב יוסף גליקםברג

אשקלון
אשקלון

.4
.5

הרב מנשה מלול
הרב אברהם אליעזר רוזנטל

גבעתיים
גבעתיים
דימונה

.6
ד.
.8

הרב יאיר חפוטא
הרב משה יעקובזון
הרב שמואל הבלין

הרצליה

 .9הרב יוסף בוםקילא
 .10הרב יוסף יהושע טויב

הרב משה יהושע
 .9הרב אברהם אלמליח
 .10הרב חיים יצחק תלוי
 .11הרב יצחק יחיאל יעקובוביץ
 .12הרב דוד ודבר
 .13הרב דוד פרץ
* .1-הרב יעקב פנחס שיד
 .15הרב אברהם שלוש
 .16הרב נתן אורטנר
 .17הרב חיים חדד
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הרצליה

קדית־שמובה
קרית־שמונה

מקומיות:

הרב יעקב רוזנצויינ
הרב יעקב בהן

.6
.7
.8

קרית־ים
קדית־מוצקין

 .11הרב אליעזר אלבז

חדדה
טבריה

 .12הרב יעקב יוסף זינגר

בסר־םבא

 .13הרב אהרון ישראל דרומי

בפר־םבא
לוד
לוד

 .14הרב מאיד צוברי
 .15הרב משומר צוברי
 .16הרב סעדיה ברזילי

אבךיהודה
אופקים
אור־יתודה
אור־עקיבא
אזור
באר־יעקב
באר־יעקב
בית־שאן
בית־שמש
בנימינה
גבעת־שמואל
גבעת ־שמואל
גדרה
גדרה
גן־יבנוז
גניי־תקוה

ילקוט הפרסומיס  ,2420א׳ באדר ג׳ תשל״ח10.3.1978 ,

רבבי מועצות מקומיות — המשך(
 .17הרב אריאל פרץ
 .18הרב רפאל ביטון
 .19הרב אליהו דרבקין
 .20הרב יקותיאל עזריאלי
 .21הרב עזיזי דיעי
 .22הרג משה מרדכי חכם
 .23הרב יוסף סיינין
 .24הרב יוסף אבוחצירא
 .25הדג סיני מאיר פרנקל
 .26הרב שלמה טובים
 .27הרב ניסן טורצ׳ין
 .28הרב יצחק חרל״פ
 .29הרב דוד מלול
 .30הרב שלזס קורן
 .31הרב עוזי שוויצה
 .32הרב אליהו מלכה
 .33הרב אברהם מרגלית
 .34הרב מרדכי חזיזה
 .35הרב יצחק דוד גרוסמן
 .36הרב מאיר יונה
 .37הרב אפרים זלמנוביץ
 .38הרב ברוך פכטר
 .39הרב יוסף נבאי

הוד־השרון
הוד־השרון

ג .רבני המושבים והקיבוצים הבוחרים  14גציגים
לאסיפה הבוחרת
)צל פי פסקת ) (4לתקנה  3לתקנות(:

הוד־השרון
זכרון־יעקב

.1

הרב יצחק הגר

אבךספיר

.2

הרב חיימ שלום בדוח

אודה

חצור
טירת הכרמל

.3
.4

הרב יעקב אלקבץ
הרב זכריה בן שלום

אחוזפ
אחיעזר

טירת הכרמל

.5

הרב אלטר מזוז

יבנה
יבנאל

.6
.7

הרב משה אדמון
הרב שניאיר זלמן קדמר

איתן
אלישמע
אלעזר

יהוד
יהוד

.8
.9

הרב יצחק אביטן
הרב נפתלי בר אילן

יקנעם עלית

 .10הרב אפרים יחיאל
 .11הרב שמחה אשלג

ירוחם

אמוביפ
בארות ־יצחק
בטחה
בית־גמליאל

כנדת

 .12הרב בנימין חן

בית הגדי

כפר־יונה
כרמיאל

 .13הרב שלמה פולק
 .14הרב משה נמט
 .15הרב יצחק מאיר הייטנר

בית תלקיה
בית יהושע

כרמיאל
מבשרת־ציון
מגדל־העמק
מגדל־העמק
מזכרת־בתיה
מטולה

 .16הרב עובדיה לוי
 .17הרב בנימין אסולין
 .18הרב סעדיה דהרי
 .19הרב אהרון תם
 .20הרב שלום צדוק

בית־מאיר
בית־בתמיה
בית־פוזיאל
בית־עזרא
בית־עריף
בני עייש

מעלות־תרשיחא

 .21הרב ישעיהו שניבלנ
 .22הרב חיים שרעבי

נס־ציובה

 .23הרב סאסי כהן
 .24דודנ אברהס חסן מוסא
 .25הרב פרץ מימון
 .26חרב א־ רוזנברג
 .27הרב ניםיס אוחיון
 .28הרב רחמים דיעי
 .29הרב יוסף שחד

 .48הרב משה אלמליח
 .49הרב חיים יעקב לוין
 .50הרב דוד שלום צדקה

עתלית
פרדס־תנה—כרכור
פרדם־חנה—ברבור

 .30הרב מרדכי פרץ
 .31הרב ראובן עלוש
 .32הרב מנחם םעיד שמש

 .51הרב משה זרצקי
 .52הרב משה מרדכי טוביאס
 .53הרב ש׳ י׳ פרנקל־תאומים
 .54הרב יהודה זילברשטיין

פרדם־חכה-ברכור
קדימה

 .33הרב נ ׳ שלמה קרול
 .34הרב יהודה הנקין

חמדיה

קרית־אונו
קרית־טבמון

 .35הרב שלמה גרוםמן
 .36הרב הלל ברוקנטל
 .37הרב משה נעמן

חמרה
חפץ־חיים
חצב
יד רמב׳׳ם
ירדנה

 .40הרב אברהם יעקובוביץ
 .41הרב שאול אחרק
.42
.43
.44
.45
.46
.47

הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב

יוסף צבי וינר
טוביה בהריר
מדדכי בר מוחא
רפאל כדור צבאן
יוסף ש׳ גינצבורג
יוסף אלבו

 .55הרב ישראל גרשטבקורן
 .56הרב עובדיה יעבץ
 .57הרב דוד חג׳בי
 .58הרב אליהו מישקובסקי
 .59הרב יעקב אדלשטיין

נחלת־יהודה
נם־גילנד•
נשר
נשר
נתיבות
עומר
עדד

קרית־מלאכי
קריתיעקרון
ראש־העין
רכסים
רמת־חשרוץ

 .60הרב משה מלץ
 .61הרב יצחק פרץ

רעננה

 .63הרב מסעוד ריוח

שדרות
שלומי

 .64הרב מרדכי זמל

תל־מונד

 .62הרב דוד בד חן

רעננה

לקזט הפרסומים  ,2420א׳ באדר ב׳ תשל׳׳וז10.3.1978 ,

בני־ראם
בקוע
ברכיה
גבעת־ יערים
גילת
גמזו
דישון
דלתון
הזורעים
 .זנוח
זמרת
זזדיד
חמד

 .38הרב יצחק בניזרי
 .39זזרב בנימין ברזני
 .40הרב דוד כן ציון קליין
 .41הרב אריה זכריה משילפ
 .42הרב דוד גבאי

ישע

 .43הרב משה ש׳ בשארי
 .44הרב ישראל דוד פיגנבלט

ישעי
כפר אז״ר

 .45חרב מגחם זאב קליין
 .46הרב אשר זמל

בפר גדעון
כפר הס

יסודות
ירחיב
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ד .הדייגים הבוחרים  9גציגים לאסיפה הבוחרת

) ר מ י מושבימ וקיבוצים — המשך(
 .47הרב יורם צהר
 .48הרב מרדכי שמואל אשכנזי
 .49חרב יעקב שטיגליץ
 .50הרב אברהם הלל גולדברג
 .51הרב שלמה אבינר
 .52הרב ישועה אזולאי
 .53הרב יונת דאבה
 .54הרב יצחק שילובי
 .55הרב מאיר זאב שטרן
 ,56הרב בן חיים שבתאי
 .57הרב שמעון דדון
 .58הרב יוסף עמר
 .59הרב אריאל יגאל
 .60הרב משח כהן
 .61הרב יעקב אברהם בן םלימן
 .62הרב דניאל שילה
 .63הרב יחיא קייפי
 .64הרב בן ציון פירר
 .65הרב יצחק גבאי
 .66הרב שמעון פרץ
 .67הרב שלום ראייבי
 .68הרב עדי יעקב
 .69הרב גויטש פרגיללה
 .70הרב יעקב יחיאל שלום
 .71הרב שלום דהרי
 .72הרב מכלוף יאנה
 .73הרב שלמה צדוק
 ,74הרב שמעון דיין
 .75הרב שמואל דוד
 .76הרב מנחם מרקוביץ
 .77הרב ישעיהו םיאני
 .78הרב בנימין מנדלסון
 .79הרב יונה סודה
 .80הרב ניסים מעדיה
 .81הרב אשר דדון

כפר הדא״ה

)לפי פסקה ) (5לתקנת  3לתקנות(:

כפר חב״ד

.1

הרב שלמה גורן

כפר מימון
כפר פינס
לביא
לוזית

.2
.3

הרב עובדיה יוסף
הרב משה אביטן

.4
.5
.6

הרב מרדכי אוריה
הרב עמרם אזולאי
הרב מרדכי אילן

.7

הרב מרדכי אליהו

.8
.9

הרב יוסף בבליקי
הרב שלמה בן שלוש

מבוא חורון
מטע
מירון
מנוחה
מסלול
מרגליות

 .10הרב נסים בן שמעון
 .11הרב שלמה בן שמעון

נוב

 .12הרב עזרא בצרי

ברה ימין
נחלה
נחלים
נחם

 .13הרב צבי ברוידא

ניר־גלים
ניר־עקיבא

.14
.15
.18
.17
.18

נצני עוז

 .19הרב שלמה דיכובסקי

גתיב השיירה

 .20הרב שמואל דיקמן

עגור
פוזה

 .21הרב יששכר דב האגד

עמקה
פדויים
פורת
פטיש
פעמי תש״ז
פתחיה

הרב
הרב
הרב
הרב
הדב

בחום ברנהולץ
עזרא שלום
אליעיר גולדשמידם
ישעיהו נולדשמידט
שמואל דביר

 .22הרב עזרא הדאיה
 .23הרב אריה הורוביץ
 .24הרב חיים דוד הלוי
 .25הרב אליעזר יהודה וולדנברג
 .26הרב שמואל ברוק וורנר
 .27הרב יחיאל וילנסקי
 .28הרב בצלאל ז׳ולטי
 .29הרב יצחק חזן

צפריה
קדרון

 .30הרב מ׳ חשאי

קוממיות

 .31הרב משה טופיק

רמות־מאיר

 .32הרב שלמה טנא
 .33הרב שמעון יוז־ק

רווחה
רנהיה
שדה יעקב

.34

הרב שלמה ילוז

שדה עוזיה
שובח

 .35הרב שאול ישראלי
 .36הרב יוסף כהן
 .37הרב אהרון בץ

שומרה
שעלבים

 .38הרב מרדכי לופז
 .39הרב אברהם לידר

 .87הרב בנימין אביעד

שפיר

 .40הרב אריה ליפשיץ

 .88הרב יצחק ברדא
 .89הרב שלמה יפרח
 .90הרב גיסים טרבלםי
 .91הרב ישעיהו ליבוביץ

שרשרת

 .41הרב אברהם יצחק לנאל

תירוש

 .42הרב שלום מזרחי
 .43הרב משח יוסף מילצקי

 .82הרב מרדכי זמיר
 .83הרב שלום בן חמו
 .84הרב יוסף ציון אלמושניבו
 .85הרב מכלוף ועקנין
 .86הרב מאיר שלזינגר

 .92הדג מ׳ ש׳ דמארי
 .93הרב שלמה צ מ ק
 .94הרב פנחס אדרי
 .95הדב יואב אשרי

תלמים
תפרח

1

 .44הרב ישעיהו משורר

תרום
שבלים
עשרת

 .47הרב מ  .י .ניסנבויס

נצר חזני

 .48הרב רפאל עבו

 .45הרב חייט נברוצקי
 .46הרב יוסף נדב

ילקוס הפרסומים  ,2420א׳ באדר ב׳ תשל״ח10.3.1978 ,

)דיינים  -המשך(
 .49הרב דור עטייה

ד.
.8

משה אפרת

 .50הרב ישועה עטייה

.9

אפרים שריר

 .51הרב חיים פרדס
 .52הרב יצחק ידידיה פרנקל

 .10מנחם אריאב
 .11ישראל דורון
 .12שמשון שחורי

 .54הרב חיים צימליסט
 .55הרב יוסף קאפח
 .56הרב יצחק קוליץ

 .13אחרון בחמיאס
 .14צבי הרד

.53

הרב מנתם ציוני

.15
.16

 .57הרב שמחה הכהן קוק
 .58חרב אליהו קושלבסקי

.17
.18

 .59הרב א׳ ש׳ הכהן קפלן
 .60הרב נחום דב קרייסמן

זאב 1לר

ג&ר׳ייסבא
לוד
בהריה

צבי הרברט קרלינר
דוד מגן
בנימין אפרת
משה גושן

 .19אברהם אלוני י

 .61הרב שלמה ש׳ קרליץ

 .20שמואל רבטמן

 .62הרב ש .ת  .רובבשטיין

 .21הנרי חדד

 .63הרב יעקב צ׳ רוזבטל

)ב(

מועצות
משה ברובד
מנשה יצחקי
אליהו טמר

.64

הרב חיים ריזיי

.1

 .65הרב ברוך רקובר
 .66חרב אברהם שאר״ישוב

.2

נצרת־עלית
עכו
עפולה
צפת
קרית־אתא
קרית־ביאליק
קרית־גח
קרית־ים
קרית־מוצקין
קדית־שמונח
רחובות
רמלה

מקומיות:
אבן־יהודה
אור־יהודה
אור־עקיבא

.3
.4

יצחק אלישיב

אזור

 .69הרב אליעזר שפירא

.5
.6

יחיאל בבטוב
בחמן יצקוביץ

 .70הרב שמואלישפירא
 .71הרב מחתיהו שרים

.7

מנשה גרידי

אפקים
באר-יעקב
בית־דגן

.8

יצחק קינן

בית־שאן
בית־שמש

 .67הרב נהוט שיינין
 .68הרבימ .י .שלזינגר

.72

הרב סעדיה שרעבי

 12ראשי הערים שהם חברי האסיפה הבוחרת

)על פי פסקה ) (1לתקנה  4לתקנוה(:
.1
.2

טדי קולק
שלמה להט

.3

ירוחם צייזל

.4
.5

ישראל פלד
מנחם רוטשילד

.6

פנחס אילון

.7
.8

ישראל פינברג
אליהו באוי

אברהם בר מנחם
.9
 .10ישראל גוטליב
 .11חנניה ניבשטיין
.12

צבי צילקר

 .9עמרם לוק
 .10משה לאואר
 .11יעקב דורון
 .12יעקב ויםמונסקי

ירושלים
תל־אביב-יפו
חיפה
רמת-גן
בת־ים
חולון
פתח־תקוה
באר־שבע
נתניה .
בני־ברק
ראשון־לציון
אשדוד

ראשי הערים ,המועצות המקומיות והמועצות
האזוריות הבוחרים  34נציגים לאסיפה הבוחרת
)לפי פסקה ) (2לתקנה  4לתקנות(:

 .13שלום כהן
 .14שמואל אוחיון
 .15מרדכי וייס
 .16משד ,יבוביץ
 .17ישי שיבובסקי
 .18אליהו כלפון

בנימינה
גבעת־עדה
גבעת־שמואל
גדרה
גן־יבנה
גני־תקוה
הוד־השרון
זבדון־יעקב
תצור־הגלילית
טירת־חכרמל

 .19אהרון כדורי
 .20חיוך בן צור
 .21מאיר שטרית
 .22סעדיה חתוכה

יבנאל
יבנה
יהוד

 .23יוסף מזרחי
 .24אילןגבריאלי

יםוד־המעלה
יקנעפ־עלית

 .25משה פרץ
 .26גבריאל טדיידל
 .27ישראל דונסקי
 .28מיכה גולדמן

ירוחם
כנדה
בפר־שמריהו
כפר־תבור
כרמיאל
מגדל־העמק

גד כץ
.1
 . .2קובא קרייזמן
עמרם לרדו'
.3

אילת
גבעתיים
דימונה

 .29ברוך ובגר
 .30יעקב טולידנו
 .31רפאל סויסה
 .32אסף פרנקל

.4

יוסף נבו

.5

דב ברזלי

הרצליה
חדרה

 .33בנימין שליטא
 .34שלמה בוחבוט

מעלות־תרשיחא

.6

משה צהר

טבריה

 .35אליהו שפירא

מצפה־רמון

)א(

ערים

ילקוט הפרסומים  ,2420א׳ באדר ב׳ תשל״ח10.3.1978 ,

מזכרת־בתיה
מטולוז
מנחמיה

1359

)ראשי פריט ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות  -המשך(

 .19י׳ רם

זבולון

נוה־אפרים־מונוסון
נחלת־יהודה

 .20ב׳ מישורי
 .21א׳ הרץ
 .22י׳ רוטשילד

חבל אילות
הבל־יבבה

נשר
נתיבות

 .23מ׳ סלע
 .24ד׳ אמן

חוף־השדון

עומר
ערד

 .25א׳ פודורובסקי
 .26י׳ פרטקין

יואב
יזרעאל

 .44יצחק סלע

פרדס־חנה—כרכור

 .27נ׳ שלום
 .28י׳ ויינר

לכיש

 .45יצחק ימיני
 .46יוסף אזולאי

פרדסיה
קדימה

 .47אביגדור ורשה
 .48אברהם לוי
 .49עמיחי בן דרור
 .50משה קצב

קרית־אונו
קריח־חרושת

 .36גדעון ארבל
 .37רחביה אופק
 .38ישראל שמיד
 .39ישראל קולם
 .40שלום דנינד
 .41בצלאל גבר
 .42אברהם שוחט
 .43אהרון גרינברג

 .51יחיא אחרוני
 .52יוסף מלמד

נס־ציונה

עתלית

קרית־טבעון
קרית־מלאבי
קרית־עקרון
ראש־העין

 .53יורם מאירי
 .54סלים ארבילי
 .55יוחנן וולף
 .56פסח בלקין
 .57משה זיידנר
 .58בנימין וולפוביץ
 .59אליעזר הנס בלוך
 .60יעקב אלקבץ
 .61דוד חזן
 .62משה נחום

דאש־פבה

מטוז־יהודה
מנשה

 .33י׳ יעקב
 .34י׳ בנדר

מעלה־הגליל
מפעלות־אפק

 .35ש׳ קדוש
 .36ח׳ שרבף

מרום־ הגליל
מרחבים

 .37מ׳ חסין־סעד

עמק־הירדן

שבי־ציון

 .43ע׳ דגני
 .44ד׳ דוידוביץ

עמק־חפר
עמק־לוד

 .45ע׳ שחם
 .46ח• ראם

ערבה

רמת־השרון
רמת־ישי
רעננה
שדרות
שלומי
תל־מונד

 .48צ׳ חזן

)ג(
.1

ז׳ מסתרי
מ׳ סלומון

.4
.5

ש׳ אבני
ח׳ חסיד
ש׳ גולדברג

אשכול

.6

א׳ יפה

.7
.8

ב׳ איילון
י׳ לרנר

אזוריות:

באר־טוביה
בני־שמעון
בקעת בית־שאן
ברנד

 .49מ׳ מושקוביץ
 .50מ׳ שמיר

.1
.2

גזר

.3

גךרוה
געתון

.4

ישראל לגנון
דוד עשהאל

הגלבוע
הגליל העליון
הגליל התחתון
הדר־השרון
הירקון

קישון
דמת־נגב
שער־הנגב
שפיר
חמר

)על פי פסקה ) (3לתקנה  4לתקנות(:
גדליה שדייבד
פנחס שינמן

גדרות

בעמן
סולם צור
עזתה

 12ראשי המועצות הדתיות שהם חברי האסי
הבוחרת

.5
.6
.7
.8
.9

ירושלים
תל־אביב־יפו
חיפה
רמת־גן

יצחק טורק
נתן גולדברג

בת־יפ
חולון

שמואל וינברג
משה גבאי
דב טנא

פחח־תיקוה
באר־שבע
נתניה

 .15צ׳ חרות
 .16י׳ זמוסטיאנו
 .17י׳ כהן

השרון־חצפוני

 .10שלמה זמרובי
 .11יצחק שלינקה

 .18י׳ לנדא

השרון־התיכון

.12

360נ

מרכז הגליל
נהל שורק

רכסים
רמות־השבים

מועצות

 .11ב׳ רובן
 .12נ׳ שריג
 .13ד׳ לבנון
 .14ב־ נורפיבקל

מודיעים

 .38י׳ גרום
 .39צ׳ רייז
 .40א׳ לוטן
 .41א׳ רוזבמן
 .42י׳ רוזן

אונו
אלונה

 .9י׳ דוקטורי
 .10י׳ ארן

מבואות החרמון
מגידו

 .29מ׳ פלד
 .30י׳ דמתי
 .31ב׳ בהן
 .32ב׳ פגי

 .47ר ׳ בברך

.2
.3

הוף־אשקלון
חוףיהכרמל

פנחס אבו־חצירה

בנייברק
ראשוךלציון
אשדוד

ילקוט הפרסומים  ,2420אי באדר ב׳ תשל״ח10.3.1978 ,

ח .ראשי המועצות הדתיות של העדים ,המועצות [
המקומיות והמועצות האזוריות הבוחרים 12
נציגים לאסיפה הבוחרת
)על פי פסקה ) (4לתקנה  4לתקנות(:
)א(
.1

ערים
יהודה עמר
עמרם אברג׳ל

אילת
אשקלון

.3
.4

אביגדור משאלי)מ״מ(

גבעתיים

ישראל נבון)מ״מ(

דימונה

•2

.5

פנחס ורטמן

.6
.7
.8

יוסף בוסבילה
מאיר חי עמנואל
ראובן ראובני

.9

יעקב בוכריץ

 .10חיים אדר
 .11מנחם וקנין

הרצליה
חדרה

*

טבריה
כפר־סבא
לוד

 .12אהרון אזולאי

נהריה
נצדת־עלית
עכו

 .13הרב דוד אילוז

עפולה

 .14שלמה האופט
 .15משה בליי
 .16הרב חנניה בהן

צפת
קרית־אתא

 .17אברהם לחיאבי
 .18הרב משה שטיינברג

קרית־ביאליק
קרית־גת
קריח־ים

 .19הרב מרדכי פוגלמן
 .20ערמון לוי

קרית־מוצקין
קרית־־שמונה

 .21הרב שמתה ירושלמי
 .22חיים ברנר

רהובות
רמלה

מקומיות:

 .22דוד ריעני
 .23אלתר אשכנזי

יהוד
יםוד־המעלה

 .24ינון כהן
 .25משה פרץ
 .26הרב עוזי שוידה

יקנעם עלית
ירוחם

 .27חיים הרמן
 .28מרדכי סויסה
 .29יעקב מכלוף

כפר תבור
כרמיאל

 .30הרב אליהו מועלם
 .31שלום זבולון

מבשרת־ציון
מגדל

 .32עמרם ביטון

מגדל העמק
מזכרת־בתיה
ממולה

 .33הרב אפרים זלמנוביץ
 .34הרב ברוך פבטר
 .35יהודה רביבו
 .36יעקב חזן
 .37צבי שוורצמן
 .38הרב יואל סויסה
 .39שלמה רוטשילד
 .40שמעון נסים
 .41הרב מרדכי בר־מוחא
 .42אליהו אילוז
 .43נתנאל רחמים
 .44יצחק דנמו
 .45הרב מרדכי ברנם
 .46שאול שעיבי
 .47שלום גל«ם

.1
.2

אפרים שלדין

אור־יחודה

.3
.4

יעקב מבלוף
נתן בק

.5
.6
.7

אברהם רביבו
הרב זאב סירוטה
אברהם סעדיה

אור־עקיבא
אזור
אפקים

.8
.9

עמוס הגיג׳
הרב יוסף בוסקילה

 .53אביב קלר
 .54מרדכי פרקש
 .55דוד אייגרמן
 .56עובדיה זכריה
 .57הרב שלמה כהן
 .58מיכל ורמן

בית־־שמש

 .59מנחם ברליבגר

גנעת־עדה
גבעת שמואל

 .60חגי מויאל
 .61דוד דנינו
 .62יצחק יצחק

 .12אליהו בלוקה
 .13הרב ישעיהו סיאני
 .14הרב משומר צוברי
 .15שלום ביידבי
 .16ראובן אונגר
 .17נתן ברגמן

גדרה
גן־יבנה
גני־תקוה
הוד־השרון
זברון־יעקב

כחלת יהודה
נם־ציונה
נשר
נתיבות
ערד
עתלית
פרדס־חנה—כרכור
פרדסיה
קדימה

 .50גבריאל תירוש
 .51יעקב גהלי
 .52שלמה פוקשי

 .49הרב יעקב זילברשטיין

)ב(

 .10הרב יוסף יהושע טויב
 .11נסים בהן

מצפח־רמון
נוה־־אפרים־מונוסון

קרית־מלאכי
קרית־עקרון

מועצות

בנימינה

מנחמיה
מעלות־תרשיחא

 .48הרב ש׳ י׳ פרנקל־תאומים

חיים יוסף שרעבי

בית־דגן
בית־שאן

בפר שמריהו

קרית־אונו
קרית־טבעון

אבן־יהודה

באר-יעקב

כפר־־יונה

)ג(
.1
.2
.3
.4

מועצות
חיים אייזנד

ראש־העין
ראש־פינה
רכסים
רמות־השבים
רמת־השרון
רמת־ישי
רעננה•
שבי־ציון
שדרות
שלומי
תל־מובד

אזוריות:

יצחק מאיר
הרב שלום צדוק
הרב בנימין אביעד

 .18הרב שמואל כהן
 .19ראובן בינר

טירת כרמל

כ״ד באדר א ׳ תשלי־-ח ) 3במרס (1978

 .20שלמה בן שושן
 .21יעקב חזוט

יבנאל
יבנה

)חמ (3-31

חבל־יבנה
עמק־הירדן וכנרות
עזתה
שפיר

הצור הגלילית

ייקוט הפרסומים  ,2420א׳ באדר ב׳ תשןי׳׳ח10.3.1978 ,

יעקב בזק
יושב ראש ועדת הבחירות
למועצת הרבנות הראשית
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פקודת המגרות
הודעה בהתאם לסעיף  (6) 20לפקודה
נמםי־ת בזה הודעה כי נרשם תזכיר מתוקן של חברות אלה:
•1

51-003712-0
נוה נאמן
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .12.7.76

.2

51-006023-9
כיתן  -סריגים) (1976בע״מ
כפי ששונה על ידי הזזלטח מיוחדת מיום .19.4.76

.3

חברה להשקעות ולמפעלים בע״מ 51-0! 1179-2
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .22.2.72

 .4״אגרקםקו״ חברה ליצוא חקלאי בע״מ
51-015562—5
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת.
.5

חיים כהן ובגיו בע״מ 51-017557-3
בפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .9.1.76

.6

51-021353-1
ד״ר שאול ליפשיץ בע״מ
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .18.3.76

ד.

בטוחה נידות ערך והשקעות בע״מ 51-046486-0
כפי ששובה על ידי החלטה מיוחדת מיום .1.6.76

.3

51-049718-3
עזרי נהול בעימ
כפי ששונה על ידי החלטת מיוחדת מיום .13.5.73

.9

51-050948-2
קרן נאמני ״רוטרי שרוך בע״מ
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .20.3.77

51-053913-3
 .10מגבלט בע״מ
כפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוחדת מיום  .28.9.76־

!!.

51-056043-6
רייקם)ישראל( בע״מ
כפי ששובה על ידי החלטה מיוחדת מיום .26.11.76

51-056710-0
 .12ד.מ.א .נכסים בע״מ
כפי ששונה של ידי החלטה מיותרת מיום .29.6.76

 .17בית לוחמי הגיטאות  -חברה להפקת סרטי

תעודה על השואה והמרד בע״מ י 51-062996-7
כפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוחדת מיום .15.5.77

 .18חברת אהל פנחס ע״ש האדמו״ר מבורשא זצ׳׳ל
51-064294-5
בני־ברק בע״מ
בפי ששונה על ידי החלטה מיוהדת מיום .18.4.77
.19

דיקס בע״מ

51-065197-9

בפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .23.4.76
 .20״יסמיך נכסים והשקעות בע״מ ׳51-065901-4
כפי ששונה על ידי ההלטה מיוחדת מיום .20.6.76
.21

51-067133-2
סרטי בד־כוכבא בע״מ
כפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוחדת מיום .5.9.76

51-071684-8
 .22פלדלת רב־בריח ) (1976בעימ
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .5.8.76
.51-071309-2
 .23הלית השקעות בע״מ
בפי ששובה על ידי החלטה מיוחדת מיום .27.10.76
 .24סאקם בע״מ 51-071852—1
כפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוחדה מיום .12.1.76
51-0721700-1
 .25דילן בע״מ
כפי ששובה על ידי החלמה מיוחדת מיום .10.1.77
51-«74131-7
 .26מחסני אסבסט וגבס בע״מ
כפי ששונה על ידי החלמה מיוחדת מיום .27.12.76

 .27קרן גמלאות של עורכי־דין בישראל בע״מ
51-075577-0
בפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוהדת מיום 26.6.77

51-059280-0
 .13מיאל בע׳׳מ
כפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוחדת מיום .14.12.76

 .28חברה ״למען מכבי אבשלום״ בע״מ 52-000224-7
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .21.1.77

 .14״נדל־פסלר״ סוכנות לבטוח בע״מ 51-059853-5
כפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוחדת מיום .4.3.77

52-002127-0
 .29בית עמנואל רוטשטיץ פקד טיס
כפי ששונה ע ל ידי החלטה מיוחדת מיום .24.4.74

51-062867-0
 .15אגרינדוס חקלאות ותעשיות בע״מ
כפי ששובה על ידי החלטה מיוחדת מיום .29.11.76
51-063003-1
 -16מרכז הטקסטיל בע״מ
בפי ששובה על ידי החלטה מיוחדת מיום .17.6.76

 .30קרן השתלמות להגדסאיס ולטכנאים בע״מ
כפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .11.6.75
52-002955-4
 .31לעת גבורות בע״מ
בפי ששונה על ידי החלטה מיוחדת מיום .16.12.75

ישראל גלובוס
ב״א בשבט תשל״ח ) 29בינואר (1978
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ילקוט הפרסומים  ,2420אי באדר ב׳ תשל״ח10.3.1978 ,

נדפס בד§וס הממשלה ,ירושלים

