
 רשומות

 הפרסוטים
 א׳ בכסלו תשל״ט 2484 1 בדצמבר 1978

י  עמוד עמו
 הודעות בדבר תוצאות הבחירות —

 למועצת עירית אילה . 300 לראשות עירית אילת . 308

 למועצת עידית באר־שבע . . . 301 לראשות עירית באר־סבע . . . 308

 למועצת עירית בני־ברק . 302 לראשות עירית בני-ברק . 308

 למועצת עירית גבעתיייש 363 לראשות עירית גבעתיים . 309

 למועצת עירית הרגלית 4«3 לר;!שות עירית הרצליד. 309

 למועצת עירית חיפה . 300 לראשות עירית חיפה . 309



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית אילת
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
׳ בהשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):  עצת עירית אילת, שקויימו ביום ז

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) חזית דתית לאומית — ב

 (3) הליכוד - מחל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 המערך — אמת — עם חזית דתית לאומית — ב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 6774
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6542
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 232

 ה. המספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו ב י  אות/יות כ

3274 

624 

2644 

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ־ם ובלתי מפלגתיים

 ב חזית דתית לאומית

 מחל הליכוד

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 ב חזיה דתית לאומית

 מחל הליכוד

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים — אמת

 1. כץ בד 5. אמזלג חנניה

 2. בודדה אברהם 6. חבושי משה

 3. כרמל עמיהוד ד. בן זאב גד

י פרנק־מיכאל  4. לו

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית — ב

 1. ארזי אהרון

 (3) מרשימת הליכוד — מחל

 1. מלצר שמואל 4. מילר חיים

ן יונה י  2,. אלישיב עמום 5. לו

 3. שיפמן אנה

 יוסף טוהר
 פקיד הבהירות לעירית אילת

ב בחשון תשל״ט(12 בנובמבר 1978) י  י

 1 ם׳׳ח תשכ׳׳ה, עמי 248; חשל״ט, עמי 3.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית באד־שבע
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
׳ בחשון תשל״ס (7 בנובמבר 1978):  עצת עירית באר־שבע, שקויימו ביום ז

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ם ובלתי מפלגתיים - אמת י פ  (1) המערך — מפלגת העבודה, מ

י — אשל  (2) לתמורה — רשימה ללא מפלגות בראשות אליהו נאו

 (3) חזית דתית מאוחדת — בגד

 (4) התנועה הדמוקרטית - עודד - חי

ת - יונ ל׳  (5) חדות נאמנה ובלתי מפלגתיים בראשות ישראל שי

 (6) הליכוד - מחל

 (ד) חזית השכונות למען באר־שבע מיסודה של שלי - ש

י ויוזמה - שי  (8) שינו

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) לתמורה — רשימה ללא מפלגות בראשות אליהו נאוי — אשל עם חזית דחית מאוחדת — בגד

דד - חי  (2) הליכוד - מחל עם התנועה הדמוקרטית — עו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית באר־שבע 37648
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 35592
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 2056

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספד הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפ־ם ובלתי מפלגתיים 7472
י 14888  אשל לחמורה — רשימה ללא מפלגות בראשות אליהו נאו
 בגד הזית דתית מאוחדת 5664
 חי התנועה הדמוקרטית - עודד 2338

 חב מרית נאמנה ובלתי מפלגתיים בראשות ישראל שיל׳ת 897
 מחל הליכוד 3501

 ש הזית השכונות למען באר־שבע מיסודה של שלי 199
י ויוזמה 633  שי שינו

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

ם ובלתי מפלגתיים 5  אמת המערך — מפלגת העבודה, מטי
 אשל לתמורה •י- רשימה ללא מפלגות בראשות אליהו באוי 9
 בגד חזית דתית מאוחדת 4
 וזי התנועה הדמוקרטית - עודד 1
 מחל הליכוד 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך — מפלגת העבודה, מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים - אמת

ון 4. אבימל אביגדור  1. כרמל בן צי

 2. זריזי זאב 5. רינת מיכאל

 3. גיסן אריה

 1 םידו חשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
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 (2) מרשימת לתמורה — רשימה ללא משלבות בראשות אליהו נאזי — אשל

 קיני אילן

 אביטל מאיר

ו  קרישטל נטלי

 בהן צדק (זדה) יצחק

 נעים ניטים

 בן שושן בנימין

.9 

 2. יעקב גרשפלד

י אליהו  1. נאו

 2. זילברמן משה

 3. זמיר ישעיהו

ד  4. ביטן מאי

 5. מוזס מרק

 מרשימת הזית דתית מאוחדת — בגד

זל יחזקאל י  1. ו

 2. מרציאנו אליהו

 מרשימת תנועה דמוקרטית — עודד — חי

 1. יצחק עזרן

 מרשימת הליכוד - מחל

 1. יעקב מרש

(3) 

(4) 

(5) 

 יצחק ורדימון
 פקיד הבחירות לשירית באר־שבע

ן חשל״ט(14 בנובמבר 1978) ד נחשו ״  י

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית בני־ברק
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

  בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשמות המקדמיות (בהירות), תשביה—1965 1, נמםדת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עירית בבי־ברק שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 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) למען בני־ברק התורחית - טז

 (4) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 32210
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 31232

 ד. המספר הכולל של הקולות שגמצאו פסולים 978
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 5494
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 9507

 טז למען בני־בדק התורהית 13370
 מחל הליכוד 2861

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 4
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 6
 טז למען בני־בדק התורתית 9
 מחל הליכוד 2

׳ 248; תשל״ט, עמי 3. מ  1 ס״ח תשכ״ה, ע
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (.1) מרשימת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת

 1. ארכיב רפאל 3. סומך אליהו

ן פנחס 4. רוזנבאום צבי  2. אפשטי

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — .ב

יזיק  זילברמן יצחק אי

 בן־ צור חיים

 אביבי יהודה

 אירנשטין משה

ן ו ־צי  פרקש יואל בן

 שפירא משה

צחק י ן  כה

ן טוביה  2. גולדי

 1. גוטליב ישראל

 2. מרובקה רפאל

 3. קופלוביץ אהרן

p החידתית - טז ב ־ י נ  (3) מרשימת למען ב

ינברג שמואל  1. ו

 י 2. םורוקה שמעון

 3. מאיר יצחק

 4. פנחםי רפאל

 5. דסקל שמואל

 (4) מרשימת הליכוד - מחל

 1. פדרמן אליקים

 דוד רוזנםון
 פקיד הבחירות לעירית בני־ברק

ג בחשון תשל״מ(13 בנובמבר 1978) ״  י

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית גבעתיים .
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), חשכ״ה—1965

  בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה-11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למו
׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):  עצת עירית גבעתיים שקויימו ביום ז

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפגלתיים — אמת

׳י - בנד י  (2) חזית דתית מאוחדת — מפד״ל, אגודת ישראל ופא׳

ג — טע  (3) תנועה למען גבעתיים - תל״

ו - לג  (4) גבעתיים שלנ

 (5) הליכוד - מחל

י ויוזמה - שי ו  (6) איכפת לי גבעתיים התנועה לשנ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:
י ויוזמה - שי נו  (1) המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים - אמת עם איכפת לי גבעתיים התנועה לשי

י - בגד פא״ ו - לג עם חזית דתית מאוחדת — מפד׳־ל, אגודת ישראל ו  (2) גבעתיים שלנ

 ב. •המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית גבעתיים 22440
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 21642

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 798

׳ 3. מ ׳ט, ע  1 ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתבו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ׳״ם ובלתי מפלגתיים 10063
׳י 1928  בגד חזית דתית מאוחדת - מפד״ל, אגודת ישראל ופא׳
 טע תנועה למען גבעתיים - תל״ג 111

 לג גבעתיים שלנו 4941

 מחל הליכוד 3816
י ויוזמה 783 נו  שי איכפת לי גבעתיים התנועה לשי

 ו. מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 7
 בגד חזית דחית מאוחדת ~ המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופא״י 1
 לג גבעתיים שלנו 4
 מחל הליכוד 3

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

ן יצחק 5. גביש רחל  1. ירו

 2. קראום אהרן 6- אטלס בני

 3. שכטר משה 7. יצחקי משה

 4. אחי עזרא אברהם

י — בגד פא״  (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודה ישראל ו

 1. אביגדור משאלי

ו - לג  (3) מרשימת גבעתיים שלנ

ד נ ו מ ג י ז ל ג י יזמן קובא 3. שפ  1. קרי

ן שמואל י נשטי י ן 4. רי  2. אלדמע ר

 (4) מרשימת הליכוד - מחל

נר יעקב 3. טל שלמה י  1. פי

 2. קרן פז אברהם

 אברהם מידד
יפ ת נבעמי די  םקיד הבחירות לעי

 י ״ר בחשון תשל״ט(14 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית הרצליה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ׳״ה—1965

 ו מ  בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), חשכ״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות ל
7 בנובמבר 1978): ) ט ״ ל ש ׳ בחשון ת  עצת עירית הרצליה שקויימו ביום ז

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ״-ם ובלתי מפלגתיים - *עזת

ים בלתי מפלגתיים — בגד  (2) חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופא׳־י ודתי

 1 סייח תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
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ל  (3) למען הרצליה - ה

 (4) המפלגה הליברלית העצמאית דכלתי מפלגתיים - לע

 (5) הליכוד - מחל

י ויוזמה — שי ו נ  (6) הרגליה שלנו - שי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 20507
 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים 19624

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 883
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

7807 

2308 

1747 

943 

6218 

601 

 מספר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים

י  בגד חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופא״

ים בלתי מפלגתיים  ודתי

 הר למען הרצליה
 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים

 מחל הליכוד

י ויוזמה ו נ  שי הרצליה שלבו — שי

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

ה מ י ש ר י ה ו ב י  אות/יות כ

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 7

י  בגד חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופא״

 ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 הר למען הרצליה 2
 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלחי מפלגתיים 1
 מחל הליכוד 5

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך - מפלגת העבודה" הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים - אמת

 1. נבו יוסף 5. לובלסקי מאשה

על ) י רן ט(הי  2• ברזילי יגאל 6. שלי

לפ ישראל 7. עזיז יהודה  3. משו

 4. ניסים ניסים

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופא״י ודתיים בלתי מפלגתיים

ן מנחם 2. סויסא אלישע י  1. קלי

 (3) מרשימת למען הרצליה - הר

 1. אוריאלי אריה 2, גלוסקה אמנון

 (4) מרשימת המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים — לע

 1. נשר אליהו

 (5) מרשימת הליכוד - מחל
דנר שמחה 4. יפת אביגדור ו  1. . ו

 2. סופד מרדכי 5, מילברג מרום אברהם

 3. מוט מרדכי

 בגד

 קלמן פרבר
ד הבחירות לעירית הרצליה  פקי

14 בנובמבר 1978) ט( י  י ״ר בחשון תשל
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 וזודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית חיפה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-1965

  בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):  עצת עירית חיפה, שקויימו ביום ז

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך ~ מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת ־־ אמת

 (2) חזית דתית מאוחדת (המפלגה הדתית הלאומית, פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל) — בגד

 (3) להגנת הדייר ולשירות האזרח רשימה עצמאית - בלחי מפלגתית — הנ

 (4) חזית דמוקרטית לשלוט ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק״ח); פנחדים שחורים; והוגי ציבור
 יהודים וערבים — ו

 (5) התנועה למען חיפה — רשימה עצמאית בלחי מפלגתית — הי

 (6) התנועה הדמוקרטית — חצ

 (7) חיפאים למען חיפה — ע

ים — לע  (8) המפלגה הליברלית העצמאית וכלתי מפלגתי

 (9) הליכוד - מחל

י ויוזמה - שי נו י - התנועה לשי ״  (10) ש

 ואלה רשימות המועמדים שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
פ רשימת ש״י — התנועה  (1) רשימת התנועה למען חיפה — רשימת עצמאית בלתי מפלגתית — חי ע

י ויוזמה — שי נו  לשי

צ עם רשימת חיפאים למען חיפה — ט  (2) רשימת התנועה הדמוקרטית — ח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית •חיפה 98813

 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 95326

 ד, המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 3487 י

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יוח ב

 אמת המערך - מפלנת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 38984

 בגד חזית דתית מאוחדת (המפלגה הדתית הלאומית, פועלי אגודת ישראל

 ואגודת ישראל) 9228

 הנ להגנת הדייר ולשירות האזרח רשימה עצמאית - כלתי מפלגתית 2833

 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון — המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 (רק״ח); פנתרים שחורים; והוגי ציבור ירודים וערבים 2979

 חי התנועה למען חיפה - רשימה עצמאית בלתי מפלגתית 3748

 חצ התנועה הדמוקרטית 1487

10358 . .  ט חיפאים למען חיפה .

 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלחי מפלגתיים 3266

 מחל הליכוד 18014 .

י ויוזמה 4429 נו י - התנועה לשי  שי ש״

 1 ס׳״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמי 3.
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 י. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/ירת בינוי הרשימה מהפר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 11

 בגד . חזית דתית מאוחדת (המפלגה הדתית הלאומית, פועלי אגודת ישראל

 ואגודת ישראל) י ־ ־ 3

יר ולשירות האזרח רשימה עצמאית - בלתי מפלגתית 1  הנ לחגגח הדי

 ו הזית דמוקרטית לשלום ולשוויון — המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 (רק׳׳ח); פנחדים שחורים; וחוגי ציבור יהודים וערבים 1

 חי התנועה למען חיפה - רשימה עצמאית בלחי מפלגתית ׳1 י

 ט חיפאים למען חיפה 3

 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים 1

 מהל הליכוד 5

י ויוזמה 1 נו  שי ש״י — התנועה לשי

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת - אמת

 1. גוראל אריה 7. צימדמן אחיה

ן יוסף 8- פישר ניזרא י  2. בלושטי

ונה  3. ברזלי צבי 9. יהב י

יס שבח 10. שפירא אהרון י ו  4. ו

 5. צ׳רנוברודה אילנה 11. המאידי אברהם

נו אברהם י  6. דנ

 (2) חזית דתית מאוחדת (המפלגה הדתית הלאומית, פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל) - בגד

. ן  1. אלטר אליעזר 3. םקודניק אהר

 2. בליטנטל משה

יר ולשירות האזרח רשימה עצמאית - בלתי מפלגתית - הנ  (3) להגנת הדי

ן טוביה  1. ורדימו

ר ז נ י  (4) חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון — המפלגה הקומוניסטית הישראלית (ריךח); פנתדים שזזודיס; והוגי צ
 יהודים וערבים. — ו

י זאהי  1. כרבנ

 . (5) התנועה למען חיפה - רשימה עצמאית בלתי מפלגתית - חי

 1. רופא משה

 (6) חיפאים למען חיפה - ט
 •1. לין אמנון 3. צחר גדעון

 2. כץ זאב

 (ד) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע

 1. ינקולוביץ חיים

 (8) הליכוד - מחל

 1. צימרמן צבי 4. לב אריק

 2. אלקיים יום טוב 5. פרמינגר ירוחם

 3. לבנוני שלמה

 (9) שי״י — התנועה לשינוי ויוזמה - ישי

 1. נאות יהודית

ן תשל״ט(12 בנובמבר 1978) מרדכי כהנא ב נחשו ״  י
 פקיד הבחירות לעיריח היפה
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 ג. המשפד הבולל של הקולות הכשרים 35213

 ד. המשפר הכולל של הקולות הפסולים 2435

 ה. מספר הקולות הבשדים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

10.59 3729 
21.5 7572 
8.25 2905 

52 18309 
5.93 2089 
1.73 609 

זל יחזקאל י  ו
ק י  כרמל בן צ

 מרש יעקב
י אליהו ד  מ
 עזרן יצחק

 שיל יה ישראל

. שמו של המועמד שנבחר לראש הדשות:  ו

 נאוי אליהו
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

ד בחשון תשל־ט (14 בנובמבר 1978) יצחק ורדימץ ־  י
 פקיד הבחירות לעירית באר־שבע

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית בני־ברק

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), חשל״ה-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת  תשכ״ה-1965 י
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), חשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה

׳ בחשו^  על תוצאות הבחירות לראשות שיריח בני־בדק שקויימו ביום ז
 תשל״ט (7 בנובמבר 1978): *

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א
 ׳1. ארביב רפאל

 2. גוטליב ישראל
 3. ויבברג שמואל
ם קי אלי  4. פדרמן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בחחום
 הדשות המקומית 32210

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 30429

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 1781

ו לכל אחד מהמועמדים:  ה. מספר הקולות הבשרים שניחנ

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 אדבי3 רפאל 4798 15.77
 גוטליב ישראל 10853 35.67
 דינבדב שמואל 12997 42.71
 פדדמן אליקים 1781 5.85

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:  ו

 וינברג שמואל
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

ט (13 בנובמבר 1978) דוד רוזנסץ י נ בחשון תשל ״  י
 פקיד הבחירות לעירית בני־ברק

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית אילת

 • לסי חוק הרשויות המקומיות (בחידת ראש הרשות
ו ובהונמפ), תשל״ה-1975 י מ פ  ו

 בהחאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
ף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת  תשב״ה-11965, ולסעי
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל״ד—1975 2, נמםרת בזה הודעה
׳ בחשון יימו ביום ז  על תוצאות הבחירות לראשות עירית אילת שקו

 תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. כץ גד
 2. מלצר שמואל

 ב. ממספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתתומ
 הדשות המקומית 6774

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 6446

 ד. המספד הבולל של הקולות הפסולים 328

 ה. מסטר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באמוזיפ

58.5 
41.5 

3775 
2671 

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:  ו

 כץ גד
 מלצר שמואל

 גד
 (השם הפרטי)

 לץ
 (שפ המשפחה)

ט(12 בנובמבר 1978) יוסף טוהר ״ב בהשון תשלי  י
 פקיד הבחירות לעירית אילת

 1 ס״ח תשכ־ה, עמי 248; השל־׳ט, עמ׳ 3.
 2 ס״ח חשל-ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית באר־שבע

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחידת ראש הדשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו ובהונתם), תשל׳׳ה—21975, נמסרת כזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית באד־שבע שקויימו ביום ז׳

ט (7 בנובמבר 1978): י  בחשון תשל

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. ויזל יחזקאל
ון  2. כרמל בן צי

 3. מרש יעקב
י אליהו  4. נאו
רן יצחק  5. עז

 6. שיליה ישראל

ל הבוחרים שהצביעו בתחום  ב. המספד הכולל מ
ת באר־שבש 37648 די  עי

׳ 3. מ ה, עמי 248; חשל״ט, ע  1 ס*ח תשכי
 2 ם־ח תשל׳יה, עמי 211.

 1 שיח חשכ״ה, עמי 248; חשל״ט, עמי 3.
 2 ם״ח תשל״ה, עמי 211.
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 ב. המספר הכולל של הבותרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 20170

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 18979

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים . 1191

ו לכל אחד מהמועמדים: יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 הקולות
 במספרים באחוזים

13.22 
33.963 
49.237 

3.60 

2481 
6377 
9240 
668 

 שם המועמד
 אידיאלי אריה

 וורנר שמחה
 נבו יוסף

 נשר אליהו

. שמו של המועמד שנבחר לראש הדשות:  ו

 נבו
 (שם המשפחה)

 יוסף
 (השמ הפרטי)

״ד בחשון חשל־ט(14 בנובמבר 1978) קלמן פרבר  י
 פקיד הבחירות לעירית הרצליה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית חיפה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
ו וכהונתם), תשל׳׳ה—1975 י  וסגנ

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקדמיות (בחירות),
ות (בחידת ות הנקומי י  תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשו
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-21975, נמסרת בזה הודעה
׳ בחשון  על תוצאות הבחירות לראשות עירית היכה, שקויימו ביום ז

ט (7 בנובמבר 1978):  תשלי

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו ת מ ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. גוראל אריה

 2. לין אמנון

 3. צימרמן צבי

 4. רופא משה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחומ
 עירית חיפה 95759

 ג. המספד הבולל של הקולות הכשרים 91688

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 4071

ו לכל אחד מהמועמדים:  ה. מספר הקולות'הכשרים שניחנ

 הקולות
 במספרים באחוזים

50.66 
25.15 
17.20 
6.99 

46450 
23060 
15771 
6407 

 שם המועמד
 גוראל אריח

ן אמנון  לי
 צימרמן צבי

 רופא משה

ת חיפה: רי ו של המועמד שנבחר לראש עי מ . ע  ו

 גוראל אריה
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

ט >12 בנובמבר 1978) מרדכי כהנא  י״ב בהשון תשלי
 פקיד הבודדות לעירית היפה

, עמי 3. ט י  1 ס״ח תשכיח. עמי 248; תשל
ה, עמי 211.  2 ס״ח תשלי

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עידית גבעתיים

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), חשליה-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכיח—1965A ולסעיף 7 (ב1)() לחוק הרשויוה המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו ובהובתם), חשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
׳ בחשון יימו ביום ז  על הוצאות הבחירות לראשות עירית גבעתיים שקו

ט (7 בנובמבר 1978): י  תשל

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

דד  1. הדם עו
ינר יעקב  2. פי

ן יצחק  3. ירו
 4. קרייזמן קובא

 ב. המספד הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

ת גבעתיים 22440 די  עי

. המספר הבולל של הקולות הבשרים 21279  ג

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 1161

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

3.15 
48.86 
13.66 
34.31 

דד 671  הדס עו
ן יצחק 10399 רו  י
נר יעקב 2908 י  פי
זמן קובא 7301 י  קדי

 נ1. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 יצחק
 יימ (השם הפרטי)

 (שם המשפחה)
ד בחשון תשל״ט (14 בנובמבר 978!) אברהם מידד ׳ ׳  י

ד הבהירות לעירית גבעתיים  פקי

׳ 3. מ ט, ע  1 'ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשלי
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית הרצליה

 לפי חוק הרשויות המקדמיות (בחירת ראש הדשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחידת  חשכי
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—21975, נמסרת בזה הודעה
׳ בחשון ת הרצליה שקדיימו ביום ז די  על תוצאות הבחירות לראשות עי

ט (7 בנובמבר 1978): י ל ש  ת

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

דיאלי אריה  1. או
 2. וורנר שמתה

 3. נבו יוסף
 4. נשר אליהו

׳ 3. מ , ע ט י ה, עמי 248; תשל  •י ם״ח תשכי
 2 םיזז תשל״ה, עמי 211'.
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