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 כינוי הרשימה
 אות

 הרשימה

 עומת 2,023
 הברית הלאומית המתקדמת - 20,571

 מפלגת האחדות הלאומית

 ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע״ם 1,925

 אזרח ומדינה 566,ו

 עלה ירוק 37,855

 ל.ה.ב.ה ו8ו,ו

 הירוקים 12,833

 התאחדות הספרדים העולמית 258,879
 שומרי תורה

 סך כל הקולות הכשרים 3,148.364

 מרשימת המועמדים מורשת־אבות בראשות הד
 יוסף בא־גד שסימנה זך התפטרו כל המועמדים.
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 2. מספר הקולות שנמצאו פסולים 409 52 הערה:
 3. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות

 המועמדים:

 מספר
 הרשימה המנדטים

 אות
 הרשימה

 אמת העבודה - מימד בראשות מיצנע
 ב המפד״ל - המפלגה הדתית
 לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי

 בארץ ישראל

 ג יהדות התורה והשבה אגודת
 ישראל - דגל התורה

 ד בל״ד (ברית לאומיה דמוקרטית •

 ו החזית הדמוקרטית לשלום יל״-י־י־ן
 ;המפלגה הקומינידסית הישר:. י <
 וחוגי ציבור יחידים וערבים:

 והתנועה העידי־•. להתחדשות

 יש שינוי מפלגד־ ההילוכים ומעמד
 הביניים

אי בעליה ברא־ג״ד ני•.: שי  כן י
 שרנסק׳

 ל האיחוד הלאומי ־ ישי אל .־יהי׳
 מולדה - חקימד.

 מהל הייפוי• עם .^־יאל שדין לראשיה
 הנלמשלה

 מרצ מרצ - הבהייה הז־מילי־טיר. -
 שהר

 הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת
 השש־עשרה

 לפי חוק הבחירות לכנסת (נוכיח משולב], התשבי׳ט-969ו

 בהתאם לסעיף 84(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
 משולב], התשכ״ט-969ו', ניתנת בזה הודעה על תוצאות

 הבחירות לכנסת השש עשרה.

 1. מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 מספר
 כינוי הרשימה הקולות

 אות
 הרשימה

 אחד בראשות עמי!

 אמת העבודה-מימד בראשות מצנע 455,183
 ב המפד״ל - המפלגה הדתית 132,730

 לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי
 בארץ ישראל

 ג יהדות התורה והשבת אגודת 135,087
 ישראל - דגל התורה

 ד בל״ד (ברית לאומית דמוקרטית) 71,299

 ו החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 93,819
 (המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 וחוגי ציבור יהודים וערבים)

 והתנועה הערבית להתחדשות
 ז זעם צדק חברתי 894

 זנ אהבת ישראל בנשיאות גדול 5,468
 המקובלים הרב בדורי

 ט מפלגת זכויות הגבר במשפחה - 1,284
 רע ״ש

 יש שינוי מפלגת החילונים ומעמר 386,535
 הביניים

 כן ישראל בעליה בראשות נתן 67,719
 שרנםקי

 ל האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - 173,973
 מולדת - תקומה

 מחל הליכוד עם אריאל שרון לראשית 925,279
 הממשלה

 מרצ מי־צ - הבחירה הדמיקי־טיה - 2 12 164
 שחר

 ם עם אחד בראשות עמיר פרץ י86.30
 ג ישראל אחרת כי נשבר 7,144

 מהפוליטיקאים
 נץ חרות 36.202
 עם הרשימה העי־ביה המאוחדת 65.551
 פה המרכז - תנועה חברתית לאומיה 961 1

 בי־אשוה דוד מגן
 ף ליי־ר - מפלגה מתקדמת ליברלית 885

 דמוקרטיה

 סייח ההשכ־ט, עמי 103: התשנ״ט, עמי 76.
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 6. בריילובסקי ויקטור וו. רצאבי אהוד

 7. שלגי אילן גו. לבני אסתר ניבה

 8. פולישוק בלוך מל 13. ליבוביץ אילן

 9. חן רשף ארי 14. דורון חמי נחמיה

 10. בריזון אהרן רוני 15. יאסינוב יגאל

 (ז) מרשימת ישראל בעליה בראשות נתן שרנסקי:

 1. שרנסקי נתן 2. אדלשטיין יולי־יואל

- ישראל ביתנו - מולדת -  (ת) מרשימת האיחוד הלאומי
 תקומה:

 1. ליברמן אביגדור 5. נודלמן מיכאל

 2. אלון בנימין 6. אריאל אורי־יהודה

 3. שטרן יורי 7. אלדד אריה

 4. הנדל צבי

 (ט) מרשימת הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה:

 1. שרון אריאל 20. רצון מיכאל

 2. נתניהו בנימין 21. והבה מגלי

 3. הנגבי צחי 22. אדרי יעקב

 4. שלום סילבן 23. יתום אהוד־יצחק

 5. נוה דני 24. אפללו אלי־אלברט

 6. לבנת לימור 25. כחלון משה

 ך כץ ישראל 26. שרון עמרי

 8. עזרא גדעון 27. גורלובסקי מיכאל

 9. בלומנטל נעמי 28. ארדן גלעד

 10. לנדאו עוזי 29. בר־און רוני

 11. גמליאל גילה 30. גבריאל, ענבל

 12. שטייניץ יובל 31. הזן יחיאל

 13. לבני ציפי 32. אולמרט אהוד

 14. איתן מיקי (מיכאל) 33. בוים זאב־דוד

 5י. שטרית מאיר 34. הירשזון אברהם

 16. לוי דוד 35. נס לאה

 דו. אברהם רוחמה 36. ריבלין ראובן

 18. סער גדעו; 37. כץ חיים

 19 בגלילו דניאל 38. איוב קרא

 (י) מרשימת מרצ - הבד וירה הדמוקרטית - שהר:

 1. שריד יוסף 4. גלאון זהבה

 2. אורון חיים 5. ברונפמן רומן

 3. כהן רן 6. וילן אבשלום

 מספר
 המנדטים

 אות
 הרשימה

 הרשימה הערבית המאוחדת 2
 התאחדות הספרדים העולמית 11

 שומרי תורה

 עם
 שס

 סך כל המנדטים 120

 4. שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת השש־עשרה:

 (א) מרשימת העבודה - מימד בראשות מצנע:

 וו. הרצוג יצחק

 12. רמון חיים

 13. יתום דני

 14. כבל איתן

 15. שוחט אברהם

 6 ו. אביטל קולט

 17. שמחון שלום

 18. נוקד אורית

 19. בן מנחם אלי

 1. מצנע עמרם

 2. בן אליעזר בנימין

 3. פרס שמעון

 4. וילנאי מתן

 5. בורג אברהם

 6. איציק דליה

 7. פינם־פז אופיר

 8. סנה אפרים
 9. תמיר יולי יעל

 10. מלביאור מיכאל

 (ב) מרשימת המפד״ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי
- הפועל המזרחי:

 4. לוי יצחק

 5. פינקלשטיין גילה

 6. סלימיאנסקי ניסן

 ו. איתם אפרים

 2. אורלב זבולון

 3. יהלום שאול

 (ג! מרשימת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל

 ההורה:

 1. ליצמן יעקב 4. גפני משה רפאל

 2. רביץ אברהם 5. אייכלר ישראל

 3. פרוש מאיר

 (ד) מרשימת בל״ד (ברית לאומית דמוקרטית):

 1. בשארה עזמי 3. טאהא ואסל

 זחאלקה גימאל

 וה1 מרשימת החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה
 הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהוי־ים וערבים)

 והתנועה הערבית להחחדשות•

 1. ברכה מוחמר ג. טיבי אחמד
 2. מחול עםאם

 (ו; מרשימת שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים:
 1. לפיד יוסף טומי 3. נאות יהודית

 2. פורז פוזמנטיר 4. פריצקי יוסף יצחק
 אברהם 5. זנדברג אליעזר
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 הודעה בדבר מספר תושבים ומספר חברי
 מועזנה העומדים לבחירה בקרית אונו

 לפי פקודת העיריות

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 19 לפקודת העיריות',
 שהעביר אלי שר הפנים1, אני מעיד וקובע כדלקמן:

 (א) מספר התושבים שהיו רשומים במועד הנקוב בסעיף
 האמור בקרית אונו הוא 26,700:

 (ב) מספר חברי המועצה שיעמדו לבחירה בבחירות
 לעיריית קרית אונו שיתקיימו ביום כ״ח באדר בי

 התשס״ג (ו באפריל 2003) הוא שבעה עשר (17).

 ט״ז בשבט התשס״ג (19 בינואר 2003)

י י מרדכ כ ד ו < ״ ג ־ 7 5 מ 5 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 (יא) מרשימת עם אחד בראשות עמיר פרץ:

 1. פרץ ארמונד־עמיר 3. טל דוד

 2. כהן אילנה

 (יב) מרשימה הרשימה הערבית המאוחדת:

 ו. דהאמשה עבד 2. אלסאנע טלב
 אל מאלכ

 (יג) מרשימת שם - התאחדות הספרדים העולמית שומרי
 תורה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 י״פ התש״ל, עמי 1294.

 מינוי מפקחים ברשות מקומית
 לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5(ב) לחוק
 העבירות המינהליות, התשמ״ו-985ו', אני ממנה את עובדי
 עיריית הרצליה המפורטים להלן למפקחים לגבי עבירות לפי
 חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז-997וי, אשר
 נקבעו בעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות
 (קנס מינהלי - עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשסי׳א-

 ו200נ, שנעברו בתחומה של עיריית הרצליה:

 ד. נהרי משולם

 8. וקנין יצחק

 9. פרץ יאיר

 10. זאב ניסים

 11. מרגי יעקב

 1. ישי אליהו

 2. בניזרי שלמה

 3. דהן ניםים

 4. כהן אמנון

 5. כהן יצחק

 6. אזולאי דוד

 ג׳ באדר א־ התשס״ג (5 בפברואר 2003)

ן ל חשי א ש י  מ
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 המרכזית לכנסת השש עשרה

 השם מם׳ זהות
28772747 
24532954 

 חיים סווירי
 רונן דהן

 הודעה בדבר מינוי פקידי בחירות
 ברשויות מקומיות

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בתירות), התשכ״ה-1965 חזי רפאל 78ו2782
 ולפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו מאיר רזון 69678746
 וכהונתם), התשל״ה-975ו נתן יעקב 28936276
54042171 
58799131 
69175469 
53988465 

 גדעון גולדשטיין
 עודד כץ

 וולף לנצט
 אברהם רפאל

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרישויות המקומיות
 (בחירות), התשב״ה-965וי, שהועברה אלי על ידי שר

 הפנים2, אני מודיע כדלקמן:

 נא! פקידת הבחירות לצורך הבחירות בקרית אונו, אורי רוזין !6969210
 שיתקיימו לפי סעיף 24ב לחוק הרשויות המקומיות טיראן מכבי 22769251
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה~1975נ בני בללי 55105258
ד עמירה 59094219 ו  (להלן - החוק). תהיה אירית רם. ד

 נב) פקידת הבחירות לצורך דזבחירות המיוחדות לראש תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו
 יחדל המתמנה לכהן בעיריית הרצליה. לפי המוקדם

 שבהם.

 יעל גרמן
 ראש עירייה הרצליה

 ב״ח בטבת התשם״ג (2 בינואר 2003
 (חמ 923ו-3)

 סייח התשמ״ו, עמי 31: י״פ התשם״ עמי 3332 (3330).
 ס״ח התשנ״ז, עמי 84.

 ק״ת התשם״א, עמי 1060.

 המועצה המקומית חורה, שיתקיימו לפי סעיף 24א(א^)
 לחוק, תהיה מרגלית אשכנזיי.

 י׳ בשבט התשם־ג (גו בינואר 2003)
 (חמ 3-1278)

י י מרדכ כ  מרד
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י סייח התשב״ה, עמי 248.
 2 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 5 ם״ח ההשל״ה, עמ׳ 211: התשנ״ח, עמי 147.
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