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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965
 חודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית ירושלים

 בהתאם לםעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965 1, נמסרת ימה מודעה על תוצאות מבחירות לעירית
 ירושלים שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד(31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 :(1) המערך — מפלגת העבודה הישאליה, מפלגת הפועליט המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים — ב
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתייט בלחי מפלגתיים — גד

T — (4) הפגתריפ השחוריפ — דמוקרטים ישראליים 
 (5) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ

 (6) הליגה מיסודה של הליגה להגנה יהודית בארץ ישראל — כך
 (7) ליברלים עצמאיים — לע

 (8) עולי בבל - עב
 (9) שוחרי ירושלים — שנן

 (10) עצמאים למען ירושלים — מלאכה, מסחר, קואופרציה ותחבורה — תע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 117813
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 115248

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 2565
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 50225
 ב זמית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתייס 12683

 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 13476
 ז הפנתרים השחורים — דמוקרטים יעראלים 2042

 חל טעם הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 25317
 כך הליגה מיסודה של הליגה להגנה יהודית בארץ ישראל 1652
 לע ליברלים עצמאיים 3479
 עב עולי בבל 2236
 שמ שוחרי ירושלים 1260
 תע עצאמיים למען ירושלים - מלאכה, מסחר, קואופרציה ותחבורה 2878

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך - מפלגת העמדה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי
 מפלגתיים 14
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי הפועל המנרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 4

 נד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 4

 חל טעם הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 7
 לע ליברלים עצמאיים 1
I תע עצמאיים למען ירושלים - מלאכה מסחר, קואופרציה ותחבורה 

 1 סייח תשב״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:

 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת:
 1. קולק טדי

 2. אזולאי עקיבא
 3. גדיש יוסף
 4. רוזן צבי

 5. בנבנישתי מדון
 6. זיםמן עמנואל

 7. מיוחס מרים
 8. נרקיס עו!י

 9. משולם יצחק
 10. נחמיה מנשה
 11. היון עמירס

 12. אשל תמר
 13. זוהר שלום

 .14. חבשוש שלום

 (2) .הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים. — ב:
 1. גולדשמידט יוסף

 2. ליפל ישראל
 3. ברגמן דוד

 4. הרוש עמרם

 י (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גך:

 נ. מנתם פרוש
 2. דרוק שלמה זלמן

 3. גולדקנופ יהודה אריה
 4. קליין שמחה בונם

: ם ע  (4) הליכוד — גה׳״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמת - יחל ט
 1. מצא יהושע
 2. נגבי שבתאי

 3. רניואן מורים
 4. רכינוביץ לוי יצחק

 5. שמעובוביץ שמאי
 6. סלומון גרשון

 7. עצמון מתתיהו

: ע  (5) ליברלים עצמאיים — ל
 1. הופרט 8ורי

: ע  (6) עצמאיים למען ירושלים — מלאכה, מסתר, קואופרציה ותחבורה — ת
 1. ויגדור פניאל

 כ׳ בטבת תשל״ד(14 בינואר 1874) ר׳ לוי
 (המ 765213). פקיד הבחירות למועצת עירית ירושלים
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית אילת

 נהחאט לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965 1, נמסרת נזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית
 אילת, שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל׳״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) המפד״ל - מפלגה דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) ליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרב! ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ

 (4) ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים - לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 6316
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 6142
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 174

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 3119
 ב המפד״ל — מפלגה דתית לאומית — המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 427

 חל טע מ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 2356
 לע ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים 240

 ו. מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים•.

 אות/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6
 ב המפד״ל — מפלגה דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 חל טעם הליכוד ~ גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 זפעילי ארץ ישראל העלמה 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועליפ המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת:

 1. כץ גדי
 2. לוין שמואל

 3. שליט יוסף־משה
 4. אמזלג חנניה

 5. פוקס עמוס
 6. אביעה שלום

 (2) המפויל — מפלגה דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב:
 1. עמר יהמה

 (3) הליכוד — גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעם:
 1. מלצר שמואל
 2. סיון»ליעזד

 3. אלישיב עמוס
 4. סגל משה

 י״! בטבת תשל׳׳ד(11 בינואר 1974) י' טוהר
 פקיד הבחירות למועצת עירית אילת

 י ס״ה תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 תוק הרשויות המקומיות (כחידות), תשכ״ה-965ז

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית אשדוד

 • בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), ר.שכ״ה-11965, נמסרת• בזה הודעה על המאות המירות לעירית
 אשדוד, שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת

 (2) המפלגה הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) חזית דתית תורתית - אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד

 (4) רשימת הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים — ז
 (5) רשימת הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי א״י השלמה - חל טעם

 (6) ־ רשימת הליברלים העצמאיים ובלתי מפלגתיים — לע
 (7) הרשימה למען צדק הברתי — נצ

 (8) רשימת אזרחי אשדוד - 0

20561 
20106 

455 

 מספד הקולות

3552 

2632 

1503 

287 

10231 

482 

691 

728 

 מספר המגדטים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית:
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים:

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים:
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 ב המפלגה הדתית הלאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 נד חזית דתית תורתיית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים
 בלתי מפלגתיים

 ז רשימת הפנתרים השחורים - דמוקרטים ישראליים

 חל טעם רשימת הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי
 ופעילי א״י השלמה

 לע רשימת הליברלים העצמאיים ובלתי מפלגתייכ

 נצ הרשימה למען צדק חברתי

 ס רשימת אזרחי אשדוד

 ו. מספר המנדטים שבהם זבתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה ו נ  »ות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 ב המפלגה הדתית הלאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 גד חגית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים
 בלתי מפלגתיים

 חל טעם רשימת הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרב! החפשי
 ופעילי א״י השלמה

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ז. שמות האנשים שבבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת דגלתי מפלגתיים — אמת

 1. בן-שמחוןשלוט
 2. פרנקל בנימין

 3. דוקהן פרג

 (2) מרשימת המפלגה הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 1. עם-שלום עדי

 2. פולק«נחפ

 (3) מרשימת חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד
 1. מלבה שמעון

 (4) מרשימת הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי א״י השלמה — חל טעם
 1. צילקר צבי
 2. אביטן יוסף
 3. קלננ אריה

 4. שאולי משה כהן
 3. אסרף יוסף

 6. בלום שמואל
 7. גרינברג שריח

 8. דדון דניאל
 9. ברטין יצחק

 ראובן ויסוקר
 פקיד הבחירות למועצת עירית אשדוד

 ט״ז בטבח תשל״ד (10 בינואר 1974)
 (חמ 763213)

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-965ו

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית צפת

 בחחאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ׳׳ח—1965 !, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות לעירית
 צפת שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המעדן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) מפד״ל — מפלגה דתית לאומית — ב
 (3) הזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד

 (4) הליכוד - חל טעם
 (5) המפלגה הילברלית העצמאית - לע

 (6) למען צפת — לצ
 (7) רשימת צעירי צפת ובלחי מפלגתיים — נצ

 (8) התנועה למען העיר - רשימת אברהם הכהן - פת
 (9) צפת שלנו — שצ

6444 
6277 
167 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית:
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים:

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים:

 1 פ״ח חשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מרשימות המועמדים:

 אות/יות בינוי הרשימה מספר הקיליל;

1791 

932 

503 

1206 

277 

341 

157 

1059 

11 

 אמת . המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 ב מפד׳־ל — מפלגת דתית לאומית

 גד חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים
 בלתי מפלגתיים

 הל טעם הליבוד -
 ל ע המפלגה הליברלית העצמאית

 לצ למען. צפת

 נצ רשימת צעירי צפת ובלתי מפלגתיים

 פת התנועה למען העיר - רשימת אברהם הכהן

 שצ צפת שלנו

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אוח/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 ב מפד״ל — מפלגת דתית לאומית

 גד חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים
 בלתי מפלגתיים

 חל טעם הליכוד
 פת התנועה למען העיר — רשימת אברחם הכהן

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת

 1. נחמיאס אהרן
 2. איסק דן

 3. שטריזבד צבי
 4. רייס ניקולס (דניאל)

 (2) מפד׳׳ ל - מפלגה דתית לאומית - ב
 1. בוכניק דוד

 2. מערבי יעקב

 (3) חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד
 1. ברקוביץ ישראל חיים

 (4) הליכוד - חל טעם
 1, קדוש אליהו

 2. קלינגר מרדכי

 (5) התנועה למען העיר - רשימת אברהם הכהן - פת
 1. הכהן אברהם

 יחזקאלי אבינעם
 פקיד הבחירות למועצת עירית צפת

 2. שגיב יוסף

 י״ט בטבת תשל״ד (13 בינואר 1974)
 (חמ 765214)
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 חוק הרשויות המקומיות (גחירות), תשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית באר־שבע

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות.(בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזה הודעת טל תוצאות הבתירות לעירית
 באר־שבע שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) החזית הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים — ב
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — 1ד

 (4) פנתרים שחורים — דמוקרטיה ישראליים — ן
 (5) הליכוד — גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ

 (6) לחמורה - יש
 (7) ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים — לע

 (8) התנועה לאהוה — עי
 (9) פנתרים בחול לבן — פ

 (10) רשימת אזרחים למען באר־שבע — ף
 (11) תנועת עודד—ת ע

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ עם לתמורה _ יש

 37109 ב, המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית:
36047 
1062 

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים:
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים:

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

15787 
4059 

2415 
1151 

7151 
2329 
1049 
193 
536 

1330 
47 

ת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת מ  א
 ובלתי מפלגתיים

 ב החזית הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים
 ז פנתריפ שחורים — דמוקרטים ישראלים

 חל טעמ הליכוד — גודל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה

 יש לתמורה
 לע ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים

 ענ התנועה לאחור,
 פ פנתרים כחול לבן

 ר רשימת אזרחים למען באר־שבע
 תע תנועת עודד

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת אמת
 ובלתי מפלגתיים

 החזית הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
 חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים
 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפמי

 ופעילי ארץ ישראל השלמה
 יש לתמורה

 ב
 גד

 ! פייה תשכ׳׳ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך-מפלגת העמדה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים-אמת:

 1. אליהו נאוי
 2. זאב וריזי

 3. אביגדור אביטל
 4. בנציון כרמל

 5. מרדכי בן-שמן
 6. מאי.ר ביטן

 7. אברהם גרונד
 8. אליהו הנא

 9. שלום בניאן

 ;2) החזית הדתית הלאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים - ב:
 1. אליהו מרציאנו

 2. צבי איילון
 ;3) חזית דתית תורחית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד:

 1. יחזקאל ויזל
 (4) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ י־שדאל השלמד, - חל עעמ:

 1. ישראל שילת
 2. יעקב גרשפלד

 3. טובח ברץ
 4. עסירם יוסף.

 (5) לחמורה-יש:
 1. ישעיהו זמיר

) יצחק ורדימץ 1 9 7  י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 4
 (חמ 765213) י פקיד הבחירות למועצת עירית באר־שבע

 תוק הרשויות המקומיות (נתיחת), תשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית הרצליה

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחידות), תשכ״ה-11965, נמםרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעיריו!
 הרצליה, שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד(31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן: .
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים — ב
 (3) חזית דתית תורתית —*גודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד

 (4) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ
 (5) נאמני הרצליה — נה

 (6) התנועה לאחוה — ענ
 (7) ליברלים עצמאיים - לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית: 23140
2 2 3 3  ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 6

6 0  ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 4

 1 ס־יח תשכ־״ח, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 9557
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 2682

 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 811

 חל טעמ הליכוד — גדד״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 7299

1B69 לע ליברלים עצמאיים 
 נה נאמני הרצליה 238
 ענ התנועה לאחו״ 280

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יוח כיבוי הרשימה מספר ״מנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועל יש !;מאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 8
 ב הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל ד&זחזי ודתייפ בלתי מפלגתיים 2

 חל טעמ הליכוד — גה׳׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלטה 6
 לע ליברלים עצמאיים 1

 ז. שמית האנשים שנבחרו הברי המועצה מכל רש׳-ימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת:

 1. נבו יוסף
 2. בלם חיים

 3. משולם ישראל
 4. טאו יהודה

 5. דרנוב גדעון
 6. דנאי רות

 7. הן׳:ימי שלום
 8. עזיז יהודה

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים — ב •
 1. קליין מנחם

 2. פויסה אלישע

ל טעמ:  (3) הליכוד — גח׳״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — ח
 1. עדיני חיים

 2. דרורי מנחם
 3. ששון מבשה

 4. אוריאלי אריה
 5. גמליאל זכריה

 6. אילן רם
 (4) הליברלים העצמאיים — לע:

 1. נשר אליהו

 כ׳ בטבת חשל־׳ד(14 בינואר 1974)
 (חמ 785213)

 קלמן פרבר
 פקיד הבהירות למועצת עירית הרצליה
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-1965
 הודעה גדבר תוצאות הבחירות לעירית שפרעם

 בהתאס לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), חמכ״ה-11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבתירות לעירית
 שפרעם שקויימו ביום ו׳ בטבח תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) השתוף והתגמול — גד

 שפרעם הצבורית — אל
 האחווה - דש

 אחדות שפרעם — וש
 הפועלים והפלחים - א
 האחווה והשוויוז — מא

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 5275
5 1 8  המספר הכולל של הקולות הכשרים: 7

8  המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 8
 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

(2) 
(3) 
(4) 
(3) 
(6) 

 מספר הקולות

1864 
1866 
759 
664 
174 
60 

 מספר המנדטים

י הרשימה ו נ  אות/יות כי

 השתוף והתגמול
 שפרעם הצבורית

 האחווה
 אחדות שפרעם

 הפועלים והפלחים
 האחווה והשויון

 גד
 אל
 דש
 וש
 א

 מא
ל אחת מרשימות המועמדים:  מספר המנדטים שבהם זכתה כ

 אות/יות בינוי הרשימה

 השתוף והתגמול
 שפרעם הצבורית

 האחווה
 אחדות שפרעם

 גד
ל  א
 דש
 וש

 ב.
 ג.
 ד.
 ה.

 ששון רשתי
 פקיד הבחירוח^למועצת עירית שפרעם

 ז, שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) תשתוף והתגמול — גד..
 1. אברהים נמר חוסין
 2. מותמד אהמד סובה
 3. סעיד אחמד חנזיב

 4. מוסטפא נעמה יאסין
 (2) שפרעם הצבורית — אל
 1. אליאס גבור בבור
 2. שוקרי איוב עבוד

 3. יוסף שוקרי סליבה
 4. כורולוס עבדללה עוקל

 (3) האחווה — דע
 1. יוסף חסן חביפס

 2. פחים סלים עליאן
 (4) אחדות שפרעמ — וש

 1. סאמי יוסף תלחמי

 ט״ז בטבת תשל״ד (10 בינואר 1974)
 (חמ 765213)

 1 ס״ח תשכ״ה, ענד 248; תשל״ג, עמי 246.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אום־אל־פחם

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב׳׳ה—11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצת המועצה המקומית אום־אל־פחם, שקויימו ביוש ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א, אושרו רשימות המועמדיפ כלהלן:
 (1) בבי הכפר - אד

 (2) ההתעוררות — אל
 (3) עם אחד - אמ

 (4) אגבאריח - אע
 (5) חזית דתית לאומית - המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב

 (6) הברית - גד
 (7) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים — ו

 (8) הפיתוח והעבודה - טל
 (9) האחור, וחריפורממ - מצ

 (10) ההצלחה — נ
-עפ ן מו  (11) האי

 (12) קול העם - צג
 (13) ההגינות והנאמנות — מחאמיד — רמ

 (14) הצעירים והשויון — שמ

 ב. המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 4848
 ב, המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 100

 ד. המספד הכולל של הקולות הכשרים: 4748
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אד בני הכפר 269
 אל ההתעוררות 347
 אמ עם אחד 194
 אע אגבאריה 205
 ב חזית דתית לאומית - המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 356
 גד הברית 615
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל רק׳״ח ובלתי מפלגתיים 731

 טל הפיתוח והעבודה 345
 מצ האחוה וחריפורמה 214

 נ ההצלחה 109
 עפ האימון 284
 צג קול העם 197
 רמ ההגינות והנאמנות — מחאמיד 438
 שמ הצעירים והשויון 444

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אד בני הכפר 1
 אל ההתעוררות 1
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים 1
 גד הברית 3
 ו הרשימה חקומוניפקית החדשה בישראל (רק״ה) ובלתי מפלגתיים 3
 טל הפיתוח והעבודה 1
 עפ האימון 1
 רמ ההגינות והנאמנות — מחאמיד 2
 שמ הצעירים והשריון 2

 1 ס׳׳ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) בני הכפי— אד:

 1. מחמד תופיק פאלח קיואן

 (2) ההתעוררות — אל:
 1. וגייח פיאד חסן מחאנינה

 (3) חזית דתית לאומית — ב:
 1. ג׳מיל פאלם חידר מהאג׳ נח

 (4) הברית - גד:
 1. אחמד ג׳אבר אחמד גיבארין
 2. חמות מחמד אוזמד גיבארין
 3. מחמד סעיד אחמד גיבארין

: ו - ח ״ ק  (3) ר
 1. מחמוד חסין מחמוד אגבארית
 2. מחמד מוסטפה אסעד מחאמיד
 3; מחמוד מחמד קאסם מחאמיד

 (6) הפיתוח והריפורמה — טל:
 1. ג׳מיל חסן אמין גיבארין

ן-עפ:  נד) האימו
 1. מחמד יוסף מחמד ג׳ בארץ

 (8) ההגינות והנאמנות — מהאמיד — רמ:
 1. מחמד מוסטפה מחאמיד דאוד מחאמיד

 2. עדנאן חסן עלי מחאמיד

 (9) הצעירים והשויון — שמ:
 1. פריד מוסטפה חסן מחאג׳נה

 2, יוסף מחמוד סאלמה מהאגינה

סף קויתי ו  י
 פקיד הבחירות למועצת המועצה המקומית אום־אל־פחם

 י״ז בטבח תשל׳״ד (11 בינואר 1974)
 (חמ 765213)

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אור־יהודה

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, בטםרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית אור־יתודה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל׳׳ד (31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפ־״ם - אמת

 (2) י המפלגה הדתית הלאומית — חמזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד

 (4) הרשימה הקומוניסקית החדשה בישראל — (רק׳״ח) - ו
 (5) הרות־ליברליפ - הל

 (6) הצלה - כן
 (7) המפלגה הליברלית העצמאית - לע

 (8) נאמני הציבור באור־יהודה - נצ
 (9) למען אור־יהודה — עמ

 ! ס״ח תשכ׳׳ה, «מ׳ 248, תשל״ג, עמי 246.
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 ואלה הרשימות שחיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 המפרך — מפלגת העבודה הישראלית ומפ״ם — אמת עם נאמני הציבור באור־יהודה — גצ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 6116
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 5828
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 288

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מכפר הקולות ו נ  איר. יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפ׳׳ם 1834
 ב המפלגה הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי וכלתי מפלגתיים 604

 גד הזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי
 מפלגתיים 345
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) 63

ל חירות־ליברלים 836  ח
 p הצלה 330
ע המפלגה הליברלית העצמאית 300  ל
 נצ נאמני הציגור באור־יהורה 961
 עמ למען אור-יהודה 555

ל אחת מרשימות המועמדים:  ו. מכפר המנדטים שבהם זכתה כ

י הרשימה מכפר המנדטיס ו נ  אות׳יות כי

 אמת המערך •מפלגת העגות! הישראלית מיפ״ס 5
 ב המפלגה הדתית הלאומית — הר׳זרווי, חכו7!ל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 ן}ל חדות ליברלים 2
 נצ נאמני הציבור באור־יהודה 2
 עמ למען אור-יהודח 1

 ז.. שמות האנשים שנבחרו הברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך מפלגת העבודה הישראלית ומפ״ם — אמת:

 1. קזז יחזקאל
 2. חי שלום
 3. בזזי ע־יז

 4. בגיח גולו יצחק
 5. סעדון טובה

 (2) המפלגה הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב:
 1. שירין אפרים

 (3) הרות ליברלים — הל:
 1, סופר שלמד,

 2. לספיר ששון

 (4) נאמני הציבור באוד־יהודה — נצ:
 1. יצהקי מנשה
 2. יוסף סבח

 (5) למען אור־יהודה — עמ:
 1. פעמו; עמנואל

 י״ז בטבתיתשל״ד (11 בינואר 1974) • חמדי שלמה לוי
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית אור־יהודה
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 ת1ק הושרות המקוממת (בחירות), תשב״ה-65*1
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אזור

 . בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצת המקומית אזור שקויימו ביום ו׳ בטבת חשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (3) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) רשימת למען אזור י־ יד

 (4) הליכוד — גח-ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל־טעם
 (5) המפלגה הליברלית העצמאית - לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית: 2817
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 2765

 ד. המספר הכולל שלהקולות שנמצאו פסולים: 52
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המעדן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 1286
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 270
 יד רשימת למען אזור 711

 חל טעם הליכוד — גדז״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל
 השלמה 337 •
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 141

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 4
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 יד רשימת למען אזור 3

 חל טעם הליכוד — גה׳יל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי
 ארץ ישראל השלמה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת:

 י 1. בגבגיסטי אברהם
 2. זיזק דוד

 3. חיון אליעזר
 4. זייליני אפרים

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייס — ב:
 1. בק נטע

 (3) רשימת למען אזור — יד:
 1. אלישיב יצחק

 2. דה־פריס אברהם
 3. ויטבר ישעיהו

 (4) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חהפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעם:
 1. הראל אלכם

 ויולט ביק
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אזור

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 (חמ 765213)
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-965ז

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אל-טייבה

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצה
 המקומית אל־טייבה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) אל־טייבה - אט
 (2) ההחאתדוח — גא

 (3) ההתעוררות — גר
 (4) הרשימה הקומונסטית החדשה בישראל (רק׳׳ח) ובלחי מפלגתיים — ו

 (5) שיתוף ואחות — יא
 (6) החקלאי - לא
 (7) החחיאה — עפ

 (8) התקוה — פל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 5214
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 5121

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 93
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתת מרשימות הבוחרים:

 אותיות בינוי הרשימה מספר הקולות

 אט אל־ טייבה 777
 גא ההתאחדות 291
 גר ההתעוררות 304
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים 534
 יא שיתוף ואחוה 486

 לא החקלאי • 1683
 עפ חההיאה 693
 פל התקוה 353

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה הל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר המנדטים  אות/יות בי

 אט אליטייבה 2
 גר החתאחדוח 1
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלחי מפלגתיים 1
 יא שיתוף ואחוה 1
 לא החקלאי 5
 עפ ההחיאח 2
 פל התקרה 1

 שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) אל־טייבה - אט

 1. סלים מחמוד מסארוה
 2. עבדאל פתאח מחמוד עוידת

 (2) ההתעוררות - גר
 1. ערבי ג׳בארה

 (3) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים - ו
 1. עבדאל חמיד סלים אבו עיטה

 (4) שיתוף ואחוה — יא
 1. חסן כאמל עבדאלקאדר

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; חשל״ג, עמי 246.
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 יוסף ארז
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אליטייבה

 (5) החקלאי - לא
 1. עבדאלרחים אברהיבו חגי יחיא

 2. הפן אבדהיפ עאזפ
 3. אחמד מחמד בלעום
 4. חפן. חטאן אנסיראת

 3. טלעת סאלפ אלנאשף

 (6) ההחיאה - עפ
 1. אחמד עלי מסארוה

 2, אחמד יוסף שיך יוסף

 (ד) החקוה - פל
 1. מוסטפא הסן ג׳אבר

 ט״1 בטבת חשל״ד (10 בינואר^1973)
 (חמ 765213)

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצה המקומית בנימינה

 בהתאם לסעיף 71(») לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1963 !, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצה
 המקומית בנימינה שקויימו ביום ו׳ בטבח תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 {3) רשימה דתית עצמאית — ד

 (4) הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה - חל טעם
 (5) למען צעירי בנימינה - לצ

 (6) לקידום בנימינה — נח

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי, פעילי ארץ-ישראל השלמה - חל טעם עפ רשימת לקידום

 בנימינה — נח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 1497

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 1453
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 4*

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 483
 ב חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים 156
 ד . רשימה דחית עצמאית 107

 חל טעם הליכוד - בח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חחפשי ופעילי אד׳ךישראל
 השלמה 390
 נח לקידום בנימינה 317

 1 ס־״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ג מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגה הפועלים המאוחדח
 ובלתי מפלגתיים 3
 ב הזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 חל טעם הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז תחפשי ופעילי
 אדץ־ישראל השלמה 3
 נח לקידום בנימינה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת:

 1. מגלי אברהם
 2. בלה שמעון
 . 3. 1גיד שלמה

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:
 1. עמיהוד שלום

 (3) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה — חל טעם:
 1. לאואר משה
 2. ספרי מרדכי
 3. הכהן גדעון

 (4) לקידום בנימינה - נח:
 1. גרוס יעקב
 2. יפרח משה

 י״ז בטבת חשל ׳׳ד (11 בינואר 1974) , 1 משה ק סל
 (המ 765213) י פקיד הבחירות למועצה המקומית בנימינה

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה~965ז
 הודעה בדבר הבהירות למועצה המקומית באקח אל־גרבייה

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה—1965 !, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית באקח אל־גרכייה שקויימו ביום ו׳ בטבח תשל׳׳ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) חסידי הצדק — אה

 (2) האחוה והאהבה - אמ
 (3) ההצלחה - את

 (4) החקוה — בד
 (5) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ה) ובלתי מפלגתיים — ו

 (6) הצעירים — לב
 (7) המגדלאור - מד

 (8) האמון - מל
 (9) הרפורמה — פז

ע י  (10) ההתנערות — צ
 (11) השלום — רט

 (12) השגשוג — שד

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. האימון — מל עם ההתנערות - ציע
 2, הצעירים — לב עם הריפורמח — פז

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 ב. המספר הכולל•של• הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית:
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים:

 ד. המספר הכולל של הקולות שגמצאו פסולים:
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי
 אה הםידי הצדק 212
 אמ האהוה והאהבה 325
 את ההצלחה 175
 בד חחקוה 264
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים 230
 לב הצעירים 333
 מד המגדלאור 350
 מל האמון 294
 פז הריפורמה 352
 ציע ההתנערות 335
 רט השלום 92

 שד השגשוג 221
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים י.

 אות/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים
 אמ האחוה והאהבה 1
 בד החקוח 1
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה כישראל (רק״ ח) ובלתי מפלגתיים 1
 לב הצעירים 1
 מד חמגדלאור 1
 מל האמון 1
 פז הריפורמה 2
 צ׳ע ההתנערות 2
 שד השגשוג 1

 שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה:
 (1) האחוה והאהבה — אמ:

 1. אסמעיל מחמד אבו מוח׳
 (2) התקוה - בד:

 1. מחמוד נאסר ביאדסה
 (3) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים — ו:

 1. אברהים מחמד ביאדפה
 (4) הצעירים — לב;

 1. ג׳לאלא מסעד אבו טעמה
 (5) המגדלאור-מד:

 1. עבד אל לטיף הסן מואסי
 (6) האמון - מל:

 1. מחמד אחמד מגיאדלה
 (7) הריפורמה — פז:

 1. פריד אברהימ גנאים
 2. זבי עבדאללה עויםאת

 (8) ההתנערות - צ׳ע:
 1. מבסור עבדאללה עתאמנה

 2. חלמי מחמד קעדאן
 (9) השגשוג — שד:

 1, מראד מחמד קעדאן

 עובדיה לוי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית באקח אל גרביי

 י״ב בטבת תשל״ד (6 בינואר 1974)
 (המ 765213)
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גבעת עדה

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית
 גבעת ערה שקויימו ביום ו׳ בטבח תשל״יד (31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך, מפלגת העבודה הישראלית ומפייס ־ אמת

 (2) החזית הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז התפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה -- חל טעם

 (4) למען גבעת עדה - לג

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) הליכוד - חל טעם עם למען גבעת עדה - לג

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 768
 ג. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 23

 ד. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 745
 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספד הקולות ו נ  אוח/יות כי

 אמת המערך — 'מפלגת העבודה הישראלית ומפ־״ם 494

 ב החזית הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 49

 חל טעם הליכוד — גח׳״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז תחפשי ופעילי
 ארץ ישראל השלמה 145

 לג י למען גבעת עדה 57

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יוח כיבוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת חמערן— מפלגת העבודה הישראלית ומפ׳״ם 5
 חל טעם הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי

 ארץ ישראל השלמה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית ומפ״ם - אמת:

 1. דורון יעקב
 2. גבע אהרון

 3. גולדרכט יעקב
 4. עבו יצחק

 5. דוניו שמואל

ל טעם: ח -  (2) הליכוד — גח׳יל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה
 1. בלנק יעקב

 2. דוידסקו יאיר

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) ראובן ברוך
 (חמ 760213) פקיד הנחירות למועצה המקומית גבעת עדה

 1 ט״ח תשב״ח, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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ו 9 « - ה ״ כ ש  תוק הרשויות המקומיות (בחידות), ת
 הודעה בדבר_תוצאות הבחירות למועצה המקומית זכרון־יעקב

 בתתאש לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות {בחידות}/ תשכ״ה-11965, נמסרת בזח הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית זכרון־יעקב שקויימו ביומ ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973);

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
T — (3) הפנתרים השחורים — דימוקרטים ישראליים 

 (4) הליכוד - גח״ל — גוש־חרות־ליבדלים, הרשימה הממלכתית, המרב! החפשי ופעילי א״י השלמה - חל טעם

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית: 2581
. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 2502  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 79
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המעדן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים 1294

 ב הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 434

 ז הפנתרים השחורים — דימוקרטים ישראליים 21

 הל טעמ הליכוד - גוד׳ל - גוש־חרות-ליברליש, הרשימה הממלכתית,
 המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה 753 •

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אוח/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת חפועליפ המאוחדת

 ובלתי מפלגתייפ 5

 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלחי מפלגתייפ 1

 הל טעמ הליכוד — גח״ל — גוש־חרות־ליבדליפ, הרשימה הממלבית,
 המרכז תחפשי ופעילי ארץ ישראל השלמת 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועליפ המאוחדת ובלחי מפלגתיים — אמת:

 1. לוי יעקב
 2. זמרובי יהודה

 3. בלה עזיז
 4. אמור ליאון

 5. שיבובסקי ישי

 (2) הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:
 1. ברגמן בחן

 (3) הליכוד - גה״ל — גוש־חרות־ליברליט, הרשימה הממלכתית, וומרכז החפשי ופעילי א׳״י השלמת — חל טעמ:
 1. הלפרין שלמח

 2. ארבל צבי
 3. לרנד אריה־צבי

 ט״ז בטבת תשל-ד (10 בינואר 1974) אורי פדרמן
) פקיד הבחירות למועצה המקומית זברוךיעקב a n 765213) 

 1 ס״ח תשכ-ת, עמי 248; חשל־ג, עמי 246.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקדמית טודעאן

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), ר.שכ״ה-1965 1, נמפרת בזה הודעה על תוצאות ועתירות למועצה
 המקומית טורעאן שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) הריפורמה והאחווה — דח

 (2) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ת) ובלתי מפלגתיים — ו
 (3) העבודה והאחווה — ל

 (4) למען טורעאן — ל
 (5) ההקזה — נר

 (6) האחווה — עד
. ת ו ר י ח י ב מ כ ס ה  ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן ב

 האחווה - עד עם התקוה — נר

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 1602  ב. המספר הכו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 1585

לל של הקולות שנמצאו פסולים: 17  ד. המספר הכו

 ה. מספר הקולות הכשרים שייתנו לכל אחת מרשימות המ־עמדיט:

ה מספר הקולות מ י ע ר י ה ו נ י  אוח/יות כ

 דח הריפורמה והאחווה 431
 ו י הרשימה הקומוניסטית החדשה גיעראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים 170

- 1S7 . .ל העבודה והאחווה 
 לט למען טירעאן 158
 נר התקוה 231
 עד האחווה 438

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ י  אותייות כ

 דה הדיפורמה והאחווה 2
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה ייער8ל (רק״״) ובלתי מפלגתיים 1
 ל העבודה והאחווה 1
 למ למען טורעאן 1
 נר התק״ 1
 עד האחווה 3

 ז. שמות האגמים שנבהלו חצרי המועצה טפל רשימה ורשימה:
 (1) הדיפורמת והאחווה — דת:

 ד ד8הר מופלה מחמוד דחלה

 2. יוסף עורט«ן עבדאללה ציאח

 (2) הרשימה חקומוניסצית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים — 1:
 1. כעיד הסן אהמד גדר.
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 םלימ סייקלי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית טורע«!

:  (3) רשימת העבודח והאחווה — ל
 1. סלמאן צאלח עווד סלאמה

 >4) טירעאן- לע:
 1. סעיד עבדו אבראהיס ח׳ורי סלאמה

 (5) רשימת התקוה- נר:
 1. יונס מחמוד יוסף נצאר

 (6) רשימת האחווה — עד:
 1, מחמוד יוסף סלימאן עדוי
 2, צאלח מוצלח אמטיר עדוי

 3, סלים כאיד עבר אל־נריט גבן

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974)
 (המ 765213)

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יבנה

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה-11965, במסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצה
 המקומית יבנה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל׳-ד(31 בדצמבר 1973):

 א, אושרו רשימות המועמדים כדלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית - אמת

 (2) מפד׳־ל - מפלגה דתית לאומית - ב
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד

 (4) הפנתרים השחורים - דמוקרטיט ישראליים - ז
 (5) הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ

 (6) ־ המפלגה הליברלית העצמאית - לע
 (7) נאמני ההסתדרות — נה

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמת - חל טעמ עם חזית דתית

 תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד;

 (2) המערך - מפלגת העבודה הישראלית - אמת עם מפד״ל - מפלגה דתית לאומית - ב.

 ב, המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית: 4602
 ג, המספר הכולל של הקולות הכשרים: 4478
 ד, המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 124

 ה, מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המעדן— מפלגת העבודה הישראלית 739
 ב •מפד״ ל — מפלגה דתית לאומית 576

 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתייט 301
 ז הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים 147

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 1341
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 145
 נה נאמני ההסתדרות 729
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 ו, מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ י  אוח/יוח כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית 2
 ב מפד״ל — מפלגה דתית לאומית 2

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 5
 נה נאמגי ההסתדרות 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשעי ה ורשימה:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית - אמת:

 1, אפרים לוי
 2. חזוט יצחק

 (2) מפד״ל — מפלגה דחית לאומית — ב:
 1. תזוט יעקב

 2. כהן בנין יוסף

 (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ
 1. מאיר שטרית

 2. אליהו עיני
 3. שמואל חמדני
ן אדניה י ״ :  4. ׳

 3. חייט אטון

־ ההסתדרות — נח:  (4) :א־־.

 1. אהרון הזז׳
 2. יצחק רחימי

י פרשני ב  י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) צ
 (חמ 765213) «!יד הבחירות למועצה המקומית יבנה

 1 סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.

£ הפרס ומי ב 1983, די בשבט תשל״ד, 27.1.1974 י ק י  י

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 הנ?ד1יר 120 אגורות




