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 חוק החיילים המשוחררים (הודאת שעה)״ ותשל׳׳ד-1973
 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה), תשל״ד-1973 !, אני ממנה, לענין מתן תעודות
 לפי הסעיף האמור, את כל אחד מהמנויים להלן:

 ראש ענף ארגון ושירות בשלישות הראשית
 ראש מדור כוח אדם 30 בשלישות הראשית.

 ב״ב בטבת תשל״ד (16 בינואר 4ד19) יי משה דיין
 (תמ 72730) שר הבטתון

 1 ס׳״ת תשל״ד, עמי 31.
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 חוק הרשויות המקומיות {בחירות)׳ תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית אשקלון

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצת
 עירית אשקלון שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל׳יד(31 בדצמבר 1973).

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

 (2) הרשימה למען אשקלון — אש
 (3) המפלגה הדתית לאומית — ב

 (4) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתייפ — גד
 (5) הליכוד — גח׳׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — הל טעמ

 (6) המפלגה הליברלית העצמאית — לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 19960
 נ, המספר הכולל של הקולות הכשרים: 19485

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 475
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אותיות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 7915
 אש הרשימה למען אשקלון 1120
 ב המפלגה הדתית לאומית 4335

 גד הזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 794

 חל טעמ הליכוד — נח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 4815
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 605

 ו. מספר המנדטים שבחם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אוח/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6
 אש הרשימה למען אשקלון 1
 ב המפלגה הדתית לאומית 4

 חל טעמ הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 4

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

 1. י אהרון חייבי
 2. אורי אליאב
 3. יוסף שושנה

 4. שמעון מחלוף
 5. דוד אייל

 6. מיכה עמיר

 (2) הרשימה למען אשקלון — אש:
 1. מיכאל לוי

 1 ס״ת תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 (3) המפלגה הדתית לאומית — ב:
 1. ברוך אבוחסירא

 2. עמרם אברגל
 3. אפרים פוסט

 4. ראובן קרואני
 (4) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז הזזפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ:

 1. אברהם נלסגרג
 2. מרדכי ברששת

 3. יהודה רביבי
 4. קלמן זילברמן

 י״ט בטבת תשל׳״ד (13 בינואר 1974) יעקב כהן
 (חמ 785213) פקיד הבחירות למועצת עירית אשקלון

 חוק הרשויות המקומיות (בתימה), תשב״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית בת־ים

 בהתאם לסעיף 71 (א) לוזוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת
 עירית בת־ים שקויימו ביום ו׳ בטבת חשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א. . אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) העבודה — מפ״ם (מערך) — אמת

 (2) המפלגה הדתית לאומית (מפד״ל) — ב
 (3) וזזית דתית תורתית - אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — גד

 (4) הרשימה הקומוניסטית ההדשה (רק״ח) — ו
 (5) הפנתרים השהורימ, דמוקרטים ישראליים — ז

 (6) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרב: החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ
 (7) המפלגה הליברלית העצמאית - לע

 (8) התנועה לשויין הגרתי •;•;.ש-ה.) — סמ _: — _ -
 (9) מוקד - מק״י ותגלת אדום — קנ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 הפנתרים השחורים - דמוקרטים ישראליים — ז עם מוקד — מק׳׳י ותכלת אדום - קנ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 53252
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 52211
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 1041

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת העבודה - מפ״ם (מערך) 23533
 ב המפלגה הדתית לאומית (מפד׳׳ל) 4557
 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 633
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה (רק״ח) 274
 ז הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראלים 517

 חל טעמ הליכוד - גוז־יל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 19725

174S לע המפלגה הליברלית העצמאית 
 םמ התנועה לשויון חברתי(ת.ש.ח.) 211

 קנ מוקד — מק״י ותכלת אדום 1013

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

 אמת העבודה - מפ״פ (מערך) 10
 ב המ6לנה הדתית לאומית (מפד״ל) 2

 חל טעמ הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרבז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 9

 1 ס״ת תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳׳ג, עמ׳ 246.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) העבודה - מפ״מ (מערך) - אמת:

 1. מנחם רוטשילד
 2. אהוד קבמון

 3, דייר הרו צבי ריכר
 4. נחום םילביו

 5, יעקב בק
 6. יצחק שמידש

 7. דוד טויאל
 8. דרים אושרי
 9. אריה פנסו

 10, הפיה גור־אריר.
 (2) המפלגה הדתית לאומיה (מפד״ל) - ב:

 1. יצחק טורק
 2. אוריאל פלח

 (3) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ:
 1. יצחק וולקר
 2. דוד ליטוין

 3. מוריט אבוטבול
 4. יהודה שקל

 5. איזו שלומוביץ
 6. יצחק (זכי) אבודרה

 7. דוד מסיקה
 8. משה עוזר

 9. יהודה ירושלמי

 כ״א בטבת תשל״ד (13 בינואר 1974)
 (חמ 765213)

 ראובן דולף
 פקיד הבהירות למועצת עירית בת־יט

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ ה-965 ז
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית גבעתיים

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשביה—1965 !, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית
 גבעתיים שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

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

 (2) חזית דתית מאוחדת — המפלג־ הדתית לאומית, אגודת ישראל,
 פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — ב גד

 (3) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״זז) ובלתי מפלגתיי• — ך
 (4) הליכוד — ג־״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חחפשי ותנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה — חל טעמ

 (5) המפלגה הליברלית העצמאית — לע
 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 29815
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 29198

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 617
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ י  אות/יות נ
 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאדחדת

 ובלתי מפלגתיים 18336
 ב גד הזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל,

 פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 2217
 ו י הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״וז) ובלתי מפלגתיים 117

 חל טעמ הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ותנועת העבודה
 למען ארץ ישראל השלמה 8857
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 1671

 1 סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 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 9

 פ גד הזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל,
 פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ותנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה 4
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 1

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

 1. קובא קרייזמן
 2. ישעיהו הלרשטיין

 3. פנחס זומר
 4. אברהם מונק

 5. אברהם אחי עזרא
 6. אברהם צור
 7. דניאל וינמן

 8. עמנואל גמליאל
 9. צביה וילדשטיין

 (2) חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים
 בלתי מפלגתיים — ב גד:

 1. אביגדור משאלי
 (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז התפשי, תנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה - חל טעמ:

 1. יעקב פיינר -
 2. אברהם קרן פז

 3. פסח צפורן
 4. אברהם מיקא

 (4) המפלגה הליברלית העצמאית - לע:
 1. מנחם אבני

 י״ן בטבת חשל״ד (11 בינואר 1974) אברהם מידד
 (המ 785213) פקיד הבחירות למועצת עירית גבעתיים

 חזק הדשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-19$5
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית דימונה

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות(נחירות), תשב״ה-1965 !, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצת
 עירית דימונה 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 ובלתי מפלגתיים • ב
נ  (3) דימונתי - למען דימונה - ה

 (4) פנתרים שחורים — דמוקרטים ישראלים — ז
 (5) הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז התפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ

י  (6) תנועת עודד — כ
 (7) אוהבי דימונה - כש

 (8) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע
 (9) עדות המזרח — רם

 1 ס׳׳ת תשכ״ה, פמ׳ 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים י־ אמת עם המפלגה הליברלית

 העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע

 (2) דימונתי - למען דימונה — הנ עד הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז תחפשי ופעילי ארץ ישראל
 השלמה - חל טעמ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 9916
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 9544
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 372

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה . מספר הקולות מ י ע ר ה י ו נ י  אות׳יות כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 3492
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1109
 הנ דימונתי — למען דימונה 1959
 ז פנתרים שחורים — דמוקרטיט ישראלים 167

 חל טעמ הליכוד — גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 816

 כי תנועת עודד 1259
 כש אוהבי דימונה 0

 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים 534
 רס עדות המזרח 208

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אותויות בינוי הרשימה מספר המנדשיפ

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6
 ב חזית דתית לאומית — המ?רחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 הנ דימובתי — למען דימונה 3

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 1
 כי תנועת עודד 2
 לע המפלגה הליברלית העצמאית יבלתי מפלגתיים 1

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

 1. עמרם לרדו
 2. הנרי בריאר
 3. יצחק יהושע
 4. ראובן ילוז

 3. אדוארד סעדה
 6. יעקב (זיאק) אמיר

:  (2) חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 1. ישראל נבון

 2. מאיר בן שמהון

 (3) דימונחי - למען דימונה — הנ:
 1. יצחק פרץ

 2• אליהו יופוב
 3. יצחק דברי

 (4) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ:
 1. משה ברוך
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 משה מ. ארוםי
 פקיד הבחירות למועצת עירית דימונה

 (5) תנועת עודד — כי:
. גבריאל אלבז 1 

 2. אליהו אברגיל
 (6) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע:

 1. שלום בהן

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

 חודן הדשזיזת המקומיימ (בחימת},תשב״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית חולון

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשנ״ה-11965, נמסרת נזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצת
 עירית חולון 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 ובלתי מפלגתיים - ב
 (3) חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד

 (4) פנתרים.שחורים - דמוקרטים ישראליים - ז
 (5) הליכוד - נח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה - חל טעמ

 (6) המפלגה הליברלית העצמאית - לע
 (7) התנועה לאחווה — ענ

 (8) מוקד — מק״י ותכלת אדום - קנ
 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 ב, המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 54795 פנתרים שהורים — דמוקרטים ישראליים — ז עפ מוקד — מק״י ותכלת אדום — קנ
5 3 6 6  ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים: 7

י • ! 2  ד, המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 8
 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
2 8 7 9  ובלתי מפלגתיים 4

3 8 °  ב הזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 9
 גד הזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

6 3  ודתיים בלתי מפלגתיים 1
7 0  ז פנתרים שחורים — דמוקרטים ישראליים 4

 חל טעמ הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
1 3 3 0  ופעילי ארץ ישראל השלמה 7

2 6 8  לע המפלגה הליברלית העצמאית 4
5 9  ענ התנועה לאתווז! 4
9 4  קנ מוקד - מק״י ותכלת אדום ־ 4

 ו. מספר המנדטים שבחם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
נוי הרשימה מספר המנדטים  אות)יות בי

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

 ב הזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי

 ופעילי ארץ ישראל השלמה
 לע המפלגה הליברלית העצמאית

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עטי 246.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים יי אמת:

 1. אילון פנהפ
 2. צדוק דוד
 3. לב גדעון

 4. שרון הייט
 5. שלו עוזיאל
 שאול שאול
 7. חומסקי דב

 8. מימלמן(שורץ) בלוז
 9. גרופמן שלמה

 10. שמר משה
 11. בן־יהונתן יוסף

 12. ריגת משה
 (2) ווזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב

 1. זילברצן יוסף
 2. גבאי שמעון

 (3) הליכוד — גחי־ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה ־־ חל טעמ:
 1. ולדמן עזריאל

 2. הרש יצחק
 3. רובין שלמה

 4. אלון צבי
 5. בהן סימן-טוב

 6. סמולנםקי ירמיהו

 (4) המפלגה הליברלית העצמאית — לע:
 1. טננבוים יהודה

 י״ט בטגת תשל״ד (13 בינואר 1974) ש׳ תן
 (חמ 785213) פקיד הבחירות למועצת עירית חולון

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבהירות לעירית חדרה

 בהתאם לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשה״ה—1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית
 חדרה שקוייטו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות מועמדים כלהלן
 (!) ה2יערך — מ3לנת העבזדון הישראלית, מפלגה הפועלים המאוחדת לבלתי מפלגתייפ — אמונ

 (2) חזית דחית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים — ב
T — (3) הפנתרים השחורים דמוקרטים ישראליים 

 (4) הליכוד - גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה ־ חל טעמ
 (5) הליברלים העצמאים ובלתי מפלגתיים — לע

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת עט הליברלים העצמאיים

 ובלתי מ5לגתיים — לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 17997
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 17543

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 454

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

 אות/יות כמינוי הרשימה מםפד הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6169

 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים, 2496

 ן הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים 407

 חל טעם. הליכוד — גת^ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 7691
 לע הליברלים העצמאיים ובלתי מפלגתיים 780

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספד המנדטיפ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים »

 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 חל טעם הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה ד

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

 1. לביא מרדכי ־
 2. לוי יצחק

 3. נשר שלמה
 4. גלילי מנחם
 5. אש בל שלוט
 6. לין שמואל

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

 2. גרוס אברהם

 (3) הליכוד — גח׳״ל, הרשימה הממלכתית המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ:
 1. ברזלי דב

 2. בן יצחק חיים
 3. כהן חיים

 4. בוארון בנימין
 5. נוימן יוסף ,
 6. אלמליח חיים

 7. חלבני מרגלית

 יוסף גזית
 פקיד הבחירות לפועגת עירית !זדרה

 י״ט בטבת תשל״ד (13 בינואר 1973)
 (חמ 763213)
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית חיפה

 נהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 ג, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הנחירות למועצת
 עירית חיפה, שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

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

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

 (4) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ה) ובלתי מפלגתיים - ו
 (5) הפנתרים השחורים - דמוקרטים ישראליים — ז

 (6) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ
 (7) המפלגה הליברלית העצמאית - לע

 (8) מוקד - מק״י ותכלת אדום - קנ

 ואלה רשימות המועמדים שהתקשרו ביניהן:
 הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים - ־ עם מוקד - מק״י ותכלת אדום - קנ

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית חיפה: 127066
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: ׳ 124730

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 2336
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר הקולות

72605 
 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 7927

4587 
 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים
 ו הרשימה הקומוניסטית ההדשה בישראל (רק״ה) ובלתי מפלגתיים 3251
 ז הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים 1557

26556 
 חל טעמ הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי

 ופעילי ארץ ישראל השלמה
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 6593
 קנ מוקד — מק׳״י ותכלת אדו• 1654

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות כינוי הרשימה •מספר המנדטים

13 
 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים
 ב הזית דתית לאומית — דמזרהי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגחייט 2

1 
 גד חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים

6 
 חל טעמ הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי

 ופעילי ארץ ישראל השלמה
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 1

 1 ס׳יח תשכ״ה, עמי 248; תשל״נ, 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. אלמוגי יוסף אהרן 9. בן־פרץ מרים
 2. צייזל ירוחם 10. בר־רג־האי מאיר

 3. קרני יוסף 11. ברזילי צבי
 4. פכנין אברהם 12. זכאי אברהם

 5. שפירא אהרון 13. וייס שבח
 6. ברתל אביגדור 14. דנינו אברהם
 7. רוט דב 15. שלהוב גימיל

 8. בלושטין יוסף -

 (2) חזית דחית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:
 1. ירניצקי ישעיהו

 2. פרומר דב
 (3) חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד:

 1. בליטנטל משה

 (4) הליכוד - גח־׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז מחפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ:
. אנגל יונה  נ
 2. לב אריך

 3. לאופר דב
 4. כץ זאב

 5. צהר גדעון
 6. בדיאן גוסטב

 (5) מרשימת המפלגה הליברלית העצמאית — לע:
 1. . קמניקא גדעון

 י*ט בטבת תשל״ד (13 בינואר 1974) מרדכי כהנא
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצת עירית חיפה

 חוק הישויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-1965
ר תוצאות הבחירות למועצה העיריה טבריה  הודעה בדי

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומית (בחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת
 עירית טבריה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות מועמדים כלהלן־.
 (1) המערך — מפלגת העבודה ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) המפד״ל — המפלגה הדתית הלאומית — ב
 (3) הזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד

 (4) פנתרים שחורים — דמוקרטים ישראלים — ז
 (5) הליכוד — גח״ל,.הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראלהשלמה — .חל טעמ

 (6) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע
 (7) רשימת אנשי.טבריה — נם •

 (8) בלתי מפלגתיים וארגון דייגי טבריה — ספ
 (9) ברית יוצאי צפון אפריקה — צא

 (10) מרי(העולם הזה — בוזז חדש) — ש

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית: 10988
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 10664

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 324

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

י הרשימה מספר הקולות ו נ י  אות/יות נ

 אמת המערך ~ מפלגת העבודה ובלתי מפלגתיים 3451
 ב המפד*ל — המפלגה הדתית הלאומית 1756

 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 1066
 ז פנתרים שחורים — דמוקרטים ישראליים 137

 חל טעם הליכוד — גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 1821
 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים 950
 נס רשימת אנשי טבריה 511
 ספ בלתי מ5לגתיים וארנון דייגי טבריה 117
 צא ברית יוצאי צפון אפריקה 773
 . ש מרי(העולם הזה — כח חדש) 72

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימת המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה ובלתי מפלגתיים 5
 ב המפד׳״ל — המפלגה הדתית הלאומית 3

 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, גועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 3
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 1
 צא ברית יוצאי צפון אפריקה 1

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

 1. משה צחר
 2. מאיר אדרעי

 3. ישראל גור
 4. פאיק גבאי

 5. ראובן בנגיו

 (2) המפד״ל - המפלגה הדתית הלאומית - ב:
 1. מאי הי עמנואל

 2. יגאל ביבי
 3. אברהם רביבד

 (3) החזית הדתית חתורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלחי מפלגתיים — גד:
 1. הדג שמחה בונים ורנר

 2, יוסף כהן
 (4) הליכוד — גח׳־ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ:

 1. מאיר יאיר
 2. יוסף אזולאי

 3. יחיאל קרוטהמר

 (5) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע:
 1. נחום עב

 (6) ברית יוצאי צפון אפריקה — צא:
 1. עמרם מויאל

 י״ז בטבת תשל״ד(11 בינואר 1974) נפתלי כהן
 (חפ 765213) «קיד הנחירות לממצת עירית טבריה

׳ בשבט תשול״ד, 28,1.1974 ה  734 ילקוט הפרסומים 1984 ,



ו s 9 6 - ה ׳ י ב ש ח  חוק הרשויות המקומיות (גחירות, )
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית כפר־סבא

 בהתאם לסעיף 71 (א) לתוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965, נמסרת בזח הודעה על תוצאות הבחירות לעירית
 בפר־סבא שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

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

 (2) המפד״ל — חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) יהדות התורה — הזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים — גד
 (4) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ

 (5) המפלגה הליברלית העצמאית — לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 15538 ׳
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 15193

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 345
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 9685
 ב הטפדיל — חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1877

 גד יהדות התורה — חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיי0 25$

 חל טעמ הליכוד - גחיל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ
 ישראל השלמה 2999
 לע המפלגה הליברלית הע1מאית 377

 ו. . מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אותןיות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיימ 10
 ב המפד״ל — חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייפ %

 גד יהדות התורה - הזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 9

 חל טעמ הליכוד - גח-ל, הרשימה הממלכתית, המרב: החפשי ופעילי ארץ
 ישראל השלמה 3
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 0

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

 1. זאב גלר
 2. מיכאל אלמג

 3. ד-ר שמואל מלץ
 4. אפרים בין

 5. אברהם קולש
 6. אריה יפת

 7. ד״ר אברהם מושקוביץ
 8. ביסים אשכנזי

 9. יצחק ולד
 10. אריאל קרן

 1 סייח תשכ״ה עמי 248; ס״ח תשל׳׳ג, עט׳ 246.
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 (2) המפד״ל — חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 1. אלימלך אנטמן
 2. אבשלום מורי

 (3) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופועלי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ
 1.. יגאל אגמי

 2. רובין פינקלשטיין
 3. שלמה גולדברג

 י״ט בטבת תשל״ד (13 ביגואר 1974) יורם רבי
 (חמ 765213) פקיר הבחירות למועצת עירית כפר־םבא

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ת-1965
ר תוצאות הבחירות לעירית לוד ב ד  הודעה ב

 בהתאם לפעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) חשביה—1965 ג, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות לעירית
 לוד 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) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
T> — (3) הזית דתית תורתית — אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 

 י4) נאמני לוד — הס
 (5) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ה) ובלתי מפלגתיים — ו

6 ע  י6) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרבז הדזפשי ופעילי א״י השלמה — חל ש
 (7) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מטלגתייט — לע

 (8) הרשימה העצמאיד, למען נהימת אישיימ — נד
 (9) רשימה בלתי מפלגתית לקידים לדד — צ

 ואלה הרשימות שחיל קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 הזית דתית לאופית — המזרחי, ה12על חמזרהי ובלתי מפלגתיים — כ ?es הרשימה העצמאית למען בחידות אישיות — נר

 ב, המספר הכולל של הבוחרים שהצביע! בתחום הרשות המקומית 14745
 ג המספר הכולל עול הקולות הכשרים 14317

לל של הקולות שנמצא׳ פסולים 428  ד, המספר הכו

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות ה&ועמדים{

י הרשי^מ מספר הקללות ו ג י  אוחייזמ ב

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת ״פועלים וטאמוזמ
 ובלתי מפלגתיים 5845

2S7 ב חזית דתית לאומית — המזרח••־, הפועל המזרחי דמיתי גמלגתימ 
 י גד הזית דתית תורתית — אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 720
 הם נאמני לוד . 917
 ו הרשימה הקומוניסטית המדשמ כישראל (רק׳׳ח) וגלמי מפלגתיים 309

• ועעילי א-י השלמה •:«330 m m ?5הל פעמ וזליכוי — גמל, הרשימה הממלכתית, ה״ר 
 ל ע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים 20!£

 נר הרשימה העצמאית למען בהירות אישיות 1487
 צ רשימה בלתי מפלגתית לקידום לוד 418

 ז ס״ח תשב״ה, עמי 248; תשל״ג, עמ׳ 246.
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 ו. מםפר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 7
 ב הזית דתית לאומית - המזרתי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 נד הזית דתית תורתית — אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 1
 הם נאמני לוד 1

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המדבז התפשי
 ופעילי א״י •השלמה *
 נר הרשימה העצמאית למען בהירות אישיות 1

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

 1. איצקוביץ צבי
 2. קש־לז שמואל

 3. ממן יוטף
 4. וישניה יוסף

 5. אמויאל יהיאל _ _ ._.
 6. סימון בלה (בקה)

 ד. בן אור מנחם
 (2) הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי. ובלתי מפלגתיים — ב

 1. שרף שמעון
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל ופועלי' אגודת ישראל - גד -

 1. בן ישי משה
 (4) נאמני לוד — הם

 1. הסקי דוד
ל טעמ  (5) הליכוד — גודל, הרשימה הממלכתית, המרכז ד.ד!פשי ופעילי א״י היפלמד. — ח

 1. אפרת משה
 2. אמנו רתמים
 3. רגב אברהם

 4. פרנפיה בנימין
 (6) הרשימה העצמאית למען בחירות אישיות — נר

 1, אלקייפ מאיר

 ב׳ בטבת תשל״ד (14 בינואר 1974) דו3 שיש
 (תמ 735213) פקיד הבהירות למועצת עירית לוד

 הוק הרשויות המקומיות (בחירות)/ תשכ״ ה-1965
ר תוצאות הבחירות לעירית נהריה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 71 (s) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה—11965, נמטרת בזה הודעה על תוצאות הדהירות לעירית
 נהריה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

:  א, אושרו רשימית המועמדים כלהלן
 (נ) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״מ ובלתי מפלגתיים — אמת

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

 (4) הפנתרים השחורים — דנוקרטים ישראליים — ז
 (5) הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית ,המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעם

ע  (6) המפלגה הליברלית העצמאית - ל
 (7) איכפת לנו —רשימת תושבי נהריה—רנ

 1 פ״ה תשנ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ עפ המפלגה

 הליברלית העצמאית — לע.

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית: 13950
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 13640

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 312
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך -~ מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ה ובלתי מפלגתייפ 5524
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ־ 943
 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 344
 ז הפנתרים השחורים דמוקרטים ישראליים 364

 חל טעם הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 2030
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 509

 רנ איכפת לנו — רשימת חושבי נהריה 3917
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אותויות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלחי מפלגתיים
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 חל טעמ הליכוד — גחיל, רשימה הממלכתית, המימ תחפשי
 ופעיל* ארץ ישראל השלמה

 רג איכפת לנו — רשימת חושבי נהריה

 «מות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) 3מעדן — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״מ ובלתי מפלגתיים — אמת:

 1. שריר אפרים
 2. מאליק צבי

 3. קרן זיג׳
 4. מידיאן דוד
 5. אהרון משה
 6. דרורי יעקב

 7. בהן אלי
 חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:

 1. רייבנטל יצחק אויגן

 הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה ~ חל םעמ:
 1. שטיינמץ מכםמיליאן

 2. ליאון יעקב

 איכפת לנו — רשימת תושבי נהריה: — רנ:
 1. ורטהיימר זאב

 3. דש הרי שמואל
 3. אלון ראובן

 4. כחן אלכסנדר
 5. ירמיה דב

 נ2)

(3) 

(4) 

 דב הולנדר
 פקיד הבהירות למועצת העיריה נהריה

 י«ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974)
 (חמ 765213)
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית עכו

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת נזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית
 ענו, שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות המועמדים דלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת — אמת

 (2) מזית דתית מאוחדת — מפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — בגד
 (3) מרשימה הקומוניסטית הישראלית החדשה (רק״ח) ובלתי מפלגתיים — ו

 (4) הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים — ז
 (5) הליכוד - גח-ל, הרשימה הממלכתית, המרכז תחפשי ופעילי א-י השלמה - חל טעמ

 (6) שיתוף ואחווה — •יא
ע  (7) מפלגה לינרלית עצמאית — ל

 (8) למען עכו — רשימה על-מפלגתית — עכ
 (9) קידמה ופיתוח — רא

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהם בהסכמי בחירות:
 מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת — מערך — אמת עם קידמה ופיתומ — רא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 13645
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 15109

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 536
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העכורה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 5819
 בגד חזית דתית מאוחדת— מפדיל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 1387
 ו הרשימה הקומוניסטית הישראלית החדשה (רק״ח) ובלתי מפלגתיים 1458
 ז הפנתרים השחוריט — דמוקרטים ישראליים 455

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז המפשי ופעילי א״י השלמה 1818
 יא שיתוף ואחווה 752
1̂  לע מפלגת ליברלית עצמאית 4

 עב למען עכו — רשימה על־מפלגתית 2511
7 4 ה ופיתוח ־ ־ ־ 5 מ ד י ק א  ר

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ י  אות/יות ג

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 7
 ב גד הזית דתית מאוחדת - מפד-ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 1
 ו הרשימה הקומוניסטית הישראלית(רק׳׳ח) ובלתי מפלגתיים 2
 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי א״י השלמה 2

 עכ למען עכו — רשימה על־טפלגתית

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצת העיריה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוזזדת — אמת:

 1. דורון ישראל
 2. גרשון יוסף

 3. נן-שושן אלי
־ ־ ־ ־ . אוחיון אלברט ־  ו

 5. פינשטייןבךציון
 6. דושניצקי אריה
 7. שטייגמןעמוס

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 (2) החזית הדתית המאותרת — מפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — ב גד <
. פיטוטי קלמנט רחמיפ  נ

 (3) הרשימה הקומוניסטית הישראלית החדשה (דק״ה) ובלתי מפלגתייט — ל:
 1. רמזי גורי

 2. מחמוד אבו שנב
 (4) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי א״י השלטה — חל טעמ:

 1. ילוז יוסף
 2. בן־שושן אגרהש

 (5) למען עכו — רשימה על־מפלנתית — ע כ:
 1. בן־שושן מוריפ

 2. פריפקו שלמה
 3. גולדפינגר מרדכי

 י״ט בטבת תשל״ד (13 בינואר 1974) ישראל סמט
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצת עירית עכו

 חזק הרשויות המקומיות (כחידות), תשני׳ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית ראשוךלציון

 בהתאט לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), ד.־:״ >־ו<!:! 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית
 ראשון-לציון שקויימו בייט ו׳ בטבת תשל־׳ד (31 בדצמבר 1973).

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

 (2) חזית דתית לאומית — המזרהי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) הזית דתית חייתית — אגודמ ישראל, פועלי אגורת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — 15

 (4) הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי מ״ע׳־לי א״י השלמה — הל טעט
 (5) למען ר!5שון לציון — יד

 (8) המפלגה הליברלית העצמאית — ל ע
 (7) למען רמת אליהו — רמ

 (8) למען השכונות — תן
 (9) ר״ס לעירית ראשון־לציון — תם

 ואלה הרשימות שהיו קשורות בי״הן כהסכמי כחידות:
 למען ראשוךל3י,ץ — יד עם למען רמת אליהו — דמ

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום;״רעות חטקומית: 30984
 ג- המספר הכולל של הקולות הכשרים: 30380

 ד. המספר ההולל של הקולות שנמצאו פ סול״ 2:
 ה. מספר הקולות הכשרים׳ שניתנו לכל אחת מדעי&ות זזמרעמדים*

י הרשימה מספר הקולות ו ג י  אותייות כ

 . אמת המערך — מפלגת זמגודה הישראלית, מפלגת הפועלים תמאותדת
 ובלתי מפלגתיים 7303
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הי־ועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1391

 גד חזית דתית תורהית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתייס בלתי מפלגתיים 586

 חל טעמ הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרנז החפשי ופעילי א״י העלמה 1403
 יד למען ראשון־לציון 18438

 לע המפלגה הליברלית העצמאית 322
 רמ למען רמת אליהו 580

 תן למען השכונות 4
 תם ת׳־פ לעירית ראשון-לציון 425

 1 ס״ח חשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ו. מספיר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
נוי הרשימה מספר המנדטים  אות/יות בי

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

1  יך למען ראש ון-לציון 1

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

 1. איל שמואל
 2. בדאון בנימין

 3. שולמן צבי
 4. טיטבון ראובן

 (2) הרשימה למען ראשון־לציון — יד:
 1. גיבשטיין חנניה

 2. זמסקי מאיר
 3. מזרחי ישראל
 4. טיטלמן אהרון

 5. ליבוביץ צבי
 6. מלול יחיאל

 ד. פלוטיצקי אריה
 8. גיטין יעקב

 9. תומר שלום
 10. צלליכין עמוס
 11. טסלאוי עזרא

 י*ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) דוד קאפח
 (חמ 763213) פקיד הבהירות למועצת עירית ראשון־ לציון

 הוק מרשויות המקומיות (בתיירות), תשב״ה-965ן
 הודעה בדבר תוצאות הבהירות לעירית רחובות •

 בהתאם לטעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1865 !, נמטרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות לעירית
 רחובות שקויימו ביומ ו׳ בשבט תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 U) המערך ~ נגפלגו! העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת

 (2) ההיית הדתית הלאימימ - רמזרהי, הכועל המיידי ודתיים בלתי מפלגתיים - 3
 (3) המפלגה הדתית הלאומית ובלתי מפלגתיים — בכ

ד  (4) חזית דתית תורתית ~ אגורת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - י

 (5) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז מחפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה - הל טעמ
 (6) למען האורח •ופיתוח השכונות — לה

 (7) ליברלים עצמאייפ ובלתי מפלגתיים - לע
 (8) פתוח השכונות - &ה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקונזית: 28016
2 2 7 2  ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 8

5 3  ד. המספר הכולל של הסולות שנמצאו פסולים: 1

 1 פ״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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ל אחת מרשימות המועמדים: כ ר הקולות הכשרים שניתנו ל פ ס  ה, מ

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת עבודה הישראלית, מפיט ובלתי מפלגתיים 3439
 ב החזית הדתית הלאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתייפ בלתי מפלגתיים 1623

כ המפלגה הדתית הלאומית ובלתי מפלגתיים —  ב
 גד חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגורת ישראל ובלחי מפלגתיים 1176

ל טעמ הליכוד - גח׳״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז תחפשי ופעילי א״י השלמה 14012  ח
ה למען האזרח ופתוח השכונות 872  ל
 לע ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים 104
 &ה פתוה השכונות 902

ל אחת מרשימות המועמדים:  ו, מםפר המנדטים שבהם זכתה כ

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך 3
 ב החזית הדתית הלאומית 1
 גד חזית דתית תורתית 1

 חל טעמ הליכוד 0!

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

 1. איידלבויס משה צבי
 2. גליצקי יוסף

 3. בדקוביץ שלמה
 (2) החזית הדתית הלאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים — ב:

 1. לויננר צבי
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד:

 1, מזרחי יעקב
 (4) הליכוד — גחייל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה - הל טעמ;

 1. רכטמן שמואל
 2. ברק אליהו

 3. דרוק אברהפ
 4. פיינעטיין יצחק

 5. תמרי יעקב
 ». מנדלניץ יואל

 7. יעקובוניץ אמנון
 8. דרויאן יעקב
 8. כהן אלברט

 10, כהנא שמואל

 י״ז בטנת חשל״ד(11 בינואר 1074)
 ו!זמ 765213)

 ציון כהן
 פקיד הבחירות למועצת עירית רחובות

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״וז-1965
ו פ י ב־ ר תוצאות הבחירות לעירית תל־אבי ב ד  הודעה ב

 בהתאם לםעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית י
 תל־אביב־יפו, שקזיימו ביום ו׳ בטנת תשל׳־ד (31 בדצמבר 3ז9נ):

:  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 —

.2̂  1 ס״ה תשנ״ה, עמי 248, חשל״ג, עמי 6
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 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד
 (4) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים — ן

 (5) הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראלים — ז _
 (6) הליכוד - גחיל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה - וזל טעמ

 (7) המפלגה הליברלית העצמאית - לע
 (8) התנועה לשויון חברתי — ת.ש.ח, — מס

 (9) למען יפו — רשימה בלתי מפלגתית - פי
 (10) מוקד - מק׳־י ותכלת אדום - קנ

 (11) רשימת בויאר לעיר ולתושביה — רת
 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 הפנתרים השחורים דמוקרטים ישראלים — ז עפ מוקד — מק״׳י ותכלת אדום — ו
 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 218817
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 214439

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 4378
 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות בינוי הרשימה מספר הקולות

70118 
12321 

6933 
1684 
1845 

96138 
10859 

800 
3498 
2897 
7346 

 אמת

 ב
 גד

 ו
 ז

 המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
 חזית דתית חורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים

 בלתי מפלגתיים
 הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רלףח) ובלתי מפלגתיים

 הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראלים
 חל טעמ הליכוד — נחיל, הרשימה הממלכתית, המרכז הוזפשי

 ופעילי ארץ־ישראל השלמה
 לע המפלגה הליברלית העצמאית

 מם התנועה לשויון חברתי — ח.ש.ח.
י למען יפו — רשימה בלתי מפלגתית  פ

 קנ מוקד - מק״י ותכלת אדום
 רת רשימת בויאר לעיר ולתושביה

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

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ינלתי מפלגתיים 11
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 נד חזית דתית תורתית- אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים
 בלתי מפלגתיים 1

 חל טעם הליכוד - גח׳׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז התפשי ־ו5עילי א״י השלמה 14
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 2
 דת רשימת בויאר לעיר ולתושביה 1

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

 1. דבינוביץ יהושע
 2. קשתי «שה

 3. קנטור שרגא
 4. פנאי יצהק

 5. רמות חייקל צ.
 6. שפייזר אליהו

 7. גבע יוסף
 8. ויער זאב
 9. חלד יוסף

 •1. מנחם לילי
 11. ינקלביץ חיים
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 (2) חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים - ב:
 1. נסדק חייס־מנהם

 2. רחךצבי דוד
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד:

 1. אברמוביץ יהודה מאיר
 (4) הליכוד - גוד׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה - חל טעמ:

 1. להש שלמה
 2. גריפל יגאל
 3. שיפמן דוד
 4. שטרן דוד

 3. דורון שרה
 6. קרמר אריה

 7. רנר צבי
 8. ליפקין חייפ

 9. יוטן דוד
 10. טסה חיים י

 11. בטפי יצחק
 12. שכטרמן אברהם

 13. מוריץ יצהק
 14. קלייבר מיכאל

 (5) המפלגה הליברלית העצמאית — לע:
 1. ארצי יצחק

 2. אוניקובםקי פרץ
 (6) רשימת בויאר לעיר ולתושביה - ר ת:

 1. בויאר אברהם

 כ׳ בטבת תשל״ד(14 בינואר 1974) עזריאל זמוש
 (חמ 765213) פקיד הבהירות למועצת עירית תל־אביב־יפו

 חוק הישויות המקומיות (בחידות), חשכ״ה-965ן
 הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצה המקומית טירת כרמל

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית טירת כרמל שקויימו ביום ל׳ בטבח תשל״ד (31 גדצמיר 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
 (3) הזית דתית תורתית — אגורת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ־ גד

Î — (4) הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים 
 (5) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההופשי ופעילי ארץ ישראל השלטה - הל פעמ

 (6) המפלגה הליברלית העצמאית — לע

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
 (1) הזית דתית לאומית - המזרהי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב עס הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית,

 המרכז הה^שי ופעילי «דץ ישראל השלמה — חל עעד.
 (2) הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים — ז עם המפלגה הליברלית העצמאית — לע.

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 7314
 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים: 7142
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 172

 1 ם׳׳ה תשכ׳׳ח, עמי 248; תשל״ג, עמ׳ 246.
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

2687 
 המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים
 אמת

 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 803

840 
 הזית דתית תודתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים
 גד

 ז הפנתרים השחורים — דמוקרטים ישראליים 134

2285 
 הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי

 ארץ ישראל השלמה
 הל טעמ

 לע המפלגה הליברלית העצמאית 391

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מכפר המנדטים

5 
 המעדן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים
 אמת

 ב הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

1 
 חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים
 גד

4 
 הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי

 ופעילי ארץ ישראל השלמה
 חל טעמ

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

 1. ארבילי אוני
 2. זליננר סיגי

 3. אברהם שלמה
 4. בן היים דוד

 5. רוזנברג שלמה

 (2) חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:
 1. פרג׳ון משה

 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד:
 1. ביגר ראובן

 (4) הליכוד — גח׳יל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ:
 1. מזרחי מורים

 2. ברזני יוגה
 3. בדורי אהרון

 4. בן דוד מורים

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) חיים קופלמן
 (חמ 765213) פליד -בחירות למועצה המקומית טירת כרמל -
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירוה), תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יהוד

 בהחאפ לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשכ״ר—11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהיו״ות למועצה
 המקומית יהוד שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1873).

 א. אושרו רשימות" המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - אמת

 (2) המפד׳׳ל - ב
 (3) חזית דתית תורתית - גד
 (4) הליכוד - חל טעמ .

 (5) הליברלים העצמאיים — לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 5099
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 4954
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 145

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המערן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלנת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים 3203

 ב המפד־״ל — המפלגה הדתית לאומית 356

 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים כלתי מפלגתיים 157

 חל םעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי

 ופעילי ארץ ישראל השלטה 1063

 לע הליברלים העצמאיים ובלתי מפלגתיים 145

 ו. מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות כיבוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך — מ8לגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים 8

 ב המפד״ל - המפלגה הדתית לאומית 1

 חל טעמ הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 2

 ז, שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימת ורשימה:
 (1) המערך-אמת:

 1. חתוכה סעדיה
 2. אדלר יהודה

 3. קוזורונצקי גבריאל
 4. הלינגר אהרון

 5. תקומי יצחק
 6. סינואני מנתס

 7. דנון יוסף
 8. הדד שמעון

 (2) המפד״ל — ב:
 1. פרל מרדכי

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳״ג, עמ׳ 246.
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 נ0 הליכוד - חל טעמ:
 1. פיני רפאל

 2. אריזין אברהם

 (״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 4ל18) יואל דורון
 יחמ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית יהוד

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יפיע

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשנ״ה-11965, נמסרת בזת הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית יפיע שקוייטו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים — ו

 (2) הקידמה והבנוי — יפ
 (3) הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית — למ

 (4) האור - מג
 (5) הרשימה העצמאית — ס

 (6) קידמה ופיתוה - רא

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתייט — ו עם הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית —

 למ.
 (2) תקידמח והבנוי — יפ עם קידמה ופיתוח — רא.

 ב. המספר. ה כולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 1852
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 1805

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 47
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (דק׳׳ח) ובלתי מפלגתיים 468
 יפ הקידמה והבנוי 295
 למ הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית 406
 מג האור 158
 ס הרשימה העצמאית 214
 רא קידמה ופיחוה 264

 ו. מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה .מספר המנדטים

 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים 2
 יפ הקידמה והבנוי 2
 למ הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית 2
 מג האור 1
 ם הרשימה העצמאית 1
 רא קידמת ופיתוח 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ה) ובלתי מפלגתיים - ו

 1. אסעד יוסף אסמאעיל כנאנה
 2. רדואן פלימאן מוחמר עלי צאלת

 1 ם׳״ח תשכ״ה, עטי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 גימיל ג׳דעון
 פקיד הבהירות למועצה המקומית י&יע

 (2) הקידמה והבנוי — יפ:
 1. בלליפ העיד סמעאן נאצר

 2. פלימאן סמית סל ימאן אבו חאטוט
 (3) הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית - למ:

 1. נ׳אד םאבא יוסף סאלם
 2. מחמוד ג׳בר מחמוד עלי צאלח

 (4) האור - «5:
 1. מחמוד מוחמד עבאם גזאלין ״

 (5) הרשימה העצמאית — ס:
 1. אבראהיט ג׳בר דרויש תיטיב

: א  (6) קידמה ופיתות — ל
 1. אמין אחמד עבדאללה עבדאללה

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

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות}/ תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר קאסם

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשג־״ה—11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית בפר קאסם שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) השמחה - בג

 (2) הבנין והפיתוח — בר
י  (3) המטרה — ה

 (4) הניצן - זה
 (5) העתיד - חק

 (6) השגשוג — טה
 (7) ההתעוררות — נ

 (8) העט - שב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 1817

 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים*. 1790
. 2  ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 7

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 בג השמחה 168
 בר הננין והפיתוח 209
 הי המטרת 258
 זה הניצן 217
 חק העתיד 274
 טה השגשוג 225
 נ ההתעוררות 383

 שב העב 56

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

נוי הרשימה מספד המנדטים  אוניות בי

 בג השמהה 1
 בר הבנין והפיתוח 1
 הי המטרה 1
 זה הניצן 1
 חק העתיד 2
 טה השגשוג ג
 נ י ההתעוררות 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) השמחה - בג:

 1. עיפא אמין סלמאן

 (2) הבנין והפיתוח —בר:
 1. עיסא עבד אלרהים מוחמר

 (3) המטרה — הי:
 ׳1. עאמראחמדאניס

 (4) הניצן - זה:
 1. עיסא זכי גינריל

: ק ח  (5) העתיר -
 1. חייידאללה עבד אלקאדר עלי

 2. בדיר אסמעיל עקאנ

 ;6) השגשוג — עה:

 1. טהא טוחמד סליפ

 (7) ההתעוררות - נ:
 1. טרטור עבדאללה עלי

 2. סרסור עבדאללה מוסא

 ט״ז בטבת תשל״ד(10 בינואר 1974) משה חי גבאי
 (המ 765213) פקיד הבהירות למועצה המקומית נפר קאפם

 חזק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר שמריהו

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת נזה הודעה על תוצאות הנחירות למועצה
 המקומית כפר שמריהו שקויימו ביום ו׳ נטנת תשל״ד (31 נדצמנר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 י (1) הליכוד - נה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז תחפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ

 (2) למען כפר שמריהו - כש
 (3) רשימה מרנזית לקידום הכפר - דמ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 חלינוד - גוריל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ עם רשימה מרכזית

 לקידום הכפר - דמ

 .1 פ״ת תשכ״ה, עטי 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 791
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים; 756
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים; 35

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות׳יות כינוי הד ש ימה מספר הקולות

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חחפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 99

 כש למען כפר שמריהו 258
 רמ רשימה מרכזית לקידום הכפר 399

 ו. מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ י  אות/יות כ

 רמ רשימה מרכזית לקידום הכבר ״ 4
 כש למען כפר שמריהו 2

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ״חפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) רשימה מרכזית לקידום הכםפר — רמ:

 1. דונםקי ישראל
 2. רוזנברג אלחנן
 3. מוםברג מיכאל

 4. ישפה אבנר

 :(2) למען כפר שמריהו — כש:
 1. בן־שחר פנחס

 2. שוקן דבורה

 (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמת - חל טעמ:
 1. שיינר מקם

 י״ז בטבת תשל״ד(11 בינואר 1374) מ. מיים
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית בפר שמריהו

 חוק הרשויות המקומיות (בהירות)״ חשב״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצה המקומית מבשרת ציון

 בהתאם לסעיף 71(א) להוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ח-11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית מבשרת ציון 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) הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ־ישראל השלמה י־ חל טעמ

 (4) התנועה לשויון הברתי — מס
 (5) הרשימה למען מבשרת ציון - מצ

 * ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.

 750 ילקוט הפרסומים 984¡, ה׳ בשבט תשל״ד, 28.1.1974



 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 המערך — מפלגה העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת עם הליכוד — נח״ל,

 הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ-ישראל השלמה — חל טעמ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 2122

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 2088

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 34

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

• הרשימה־ ׳מספר הקולות י־ י ד מ כ ־ ת ו י / ת ו  א

730 
 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים

 ב הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייט 4.99

 חל טעמ הליכוד— גח׳־ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי א״י השלמה 543

 ,מס התנועה לשוויון הברתי 122

 מצ הרשימה למען מבשרת ציון 174

 ו. מםפר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יוה כי

. 3 
 אמת המערן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלי• המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים

 ב הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייש 2

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית המרכז החפשי ופעילי א״י השלמה 3

 מצ הרשימה למען מבשרת ציון 1

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

 1. נתנאל גבאי
 2. אלי מויאל
 3. סלח שלוט

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב;
 1. אשר לעזימי

 2. דוד בן יהודה

 (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי א״י השלמה-חל טעמ:
 1, מלכיאל ברזאני

 2, הייפ לוי
 3, שמעון בן משה

 (4) הרשימה למען מבשרת ציון — מצ;
 1. סמי דוגה

 י״ט בטבת תשל״ד(13 בינואר 1974) * מ, אלקהה
 (חמ 765213) פקיד בחירות למועצה המקומית מבשרת ציון
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות}, תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצה המקומית מזכרת בתיה

 בהתאם לסעיף 1071) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ח-1965 1, נמהרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת
 המקומית מזכרת בתיה שקויימו ביום ר בטבת תשל׳׳ד (31 בדצמבר 1973).

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

 (2) מפד״ ל — המפלגה הדתית הלאומית - ב
 (3) הליכוד - גה.״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 639

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 620
 ד. . המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 19

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יוח כינוי הרשימה מספר הקולות

433 
36 

151 

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

 ב מפד״ל — המפלגה הדתית הלאומית
 חל טעמ הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי

 ופעילי ארץ ישראל השלמה
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 «ות/יות בינוי הרשימ־ מהפר המנדטים

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

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

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

 1. סויסה רפאל
 2. ביר יצחק

 3. הלזנר עמנואל
 4. איפרגין נסים

 5. םאסי חיימ
 6. לוין בן-ציון
 7. וולפר וולף

 הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ:
 1, לוין אילן
 2, לוי יצחק

(2) 

 מיכאל קוך
 פקיד הבחירות למועצה המקומית מזכרת בתיה

 י״ז בטבת חשל״ד (11 בינואר 1974)
 (חמ 765213)

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית משהד

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות(בחידות), חשכ״ה—11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית משהד שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) צעירי משהד — גד

 (2) האחווה - מד
 (3) החקלאות והעבודה — נ

 . (4) . התקוה - םמ -
 (5) הקידמה והאחות - ע

 (6) העבודה והאחווה - עא
 (7) קידמה ופיתוח — רא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 882
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 862
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 20

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כ-ינוי הרשימה מספר הקולות

 גד צעירי משהד 133
 .מד האחווה 91

 נ החקלאות והעבודה 167
 םמ התקוה 30

 ע הקידמה והאהוה 156
 עא העבודה והאחווה 55

 רא קידמה ופיתוח 230

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות בינוי הרשימה מספר המנדטים

 גד צעירי משהד 1
 נ החקלאות והעבודה 2
 ע הקידמה וחאהוה 2
 רא קידמה ופיתוח 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) צעירי משהד — גד;

 1, מותמד מרעי חסן מרעי

 (2) החקלאות והעבודה — נ:
 1. צאלה סלים עבד אל־קאדר סלימאן
 2. סעיד גיבר עבד אל־חלים סלימאן

 (3) הקידמה והאחוח - ע:
 1. מוחמד ח׳מים םלימאן צאלח

 2. חסן מוחמר דיב עיסא

 (4) קידמה ופיתוח - רא:
 1. סאמי סארי עבד אל־חמיד חסן

 2. סעיד אסעד סלימאן הסן

 י״! בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) כאותיר אםכנדר
 (חמ 765213) פקיד הבהירות למועצה המקומית משהד

 ! ם״ח חשב״ה, עמי 248; תשל׳׳ג, עמי 246.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה-965ו
 הודעה בדבר תוצאות ל/בחירות למועצה המקומית נוה אפרים מונוסק

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), חשכ״ה-1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית נוח אפרים מונוםון שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

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

 (2) למען הישוב — לה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 679
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 606
 ד. . המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 73

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר הקולות

 ע — אמת הרשימה העצמאית, המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים
 המאוחדת ובלתי מפלגתיים 443
 לה למען הישוב 163

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אותיות כינוי הרשימה מםפר המנדטים

 ע—אמת הרשימה העצמאית, המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים
 המאוחדת ובלתי מפלגתיים 5
 לה למען הישוב 2

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

 1. ארבל גדעון
 2. בהן רחמים

 3. בן עוזר גלעד
 4. לוי דוד

 5. טימור עליזה

 למען חישוב - לה:
 1. סווירי עזרא
 2. הגאי אליהו

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) חיים גומולינםקי
 (המ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית נוה אפרימ מתוסון

 1 ס״ה תשכ״ה, עט׳ 248; חשל״ג, עמי 246.
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 המחיר 160 אגורות




