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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אבו סנאן
 לפי הוק הרשויות המקומיות (כחירות), תשכ-ה-1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקדמיות (בחירות), תשב״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצה המקומית אבו סבאן, שקויימו ביום 1׳ בחשון תשל׳׳ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) האחוה והשלום - א

 (2) המעיר - אמת

 (3) העבודה והרפורמה - אנ

 (4) חזית דימוקרטית לשלום ולשויון - ו

מ . - ד י ת ע  (5) ה

 (6) הליכוד - מחל

 (ד) אבו סנאן העצמאית - ם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2058
 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2015

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 43
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 א האחוה והשלום 161

 אמת המערך 225
 אנ העבודה והרפורמה 439

 ו חזית דימוקרטית לשלום ולשויון 682 £

 מ העתיד 202

 מחל הליכוד 102

 ם אבו םגאן העצמאית 204

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימת המועמדים:

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

 אמת המערך 1
 אנ העבודה והרפורמה 2
 ו הזית דימוקדטית לשלום ולשויון 4

 מ העתיד 1

 ם אבו סנאץ העצמאית 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך - אמת

 1. עזאם סלמאןיוםף

 (2) העבודה והרפורמה — אנ
 1. םעב המד חליל 2. ברבארה חליל יעקוב

 (3) חזית דימוקרטית לשלום ולשויון - ו
 1. סעד אחמד מחמד 3. מוסא נדימ נגיב

 2. ביקילא נגיב חנא 4. ביתם מהמד פואד׳

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 248; תשליט, עמי 3.
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 (4) העתיד - מ
 1. בריק אחמד עיסא

 (5) אגר סבאן העצמאית — ס

 1. הזימה סלאח סאלח

 י״ג נחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978) אםעיד חסון םאלח
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אבו סנאן

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אום אל־פחם
ה-1965 p הרשויות המקדמיות (בהירות), תשכ־/  לפי ח

 בהתאם לסעיף 71(«} לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצה המקומית אופ אל־פהפ שקויימו ביום ז׳ בהשון תשל״ט(7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) אבנאא אל־בלד (בני הכפר) — אד

 (2) ההתעוררות - אל

 (3) האיחוד והתיקון — אצ

 (4) השקידה והשקדנית - גד

 (5) החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון - ו

 (6) הפיתוח והעבודה — טל

 (7) הבינוי והפיתוח - נ

 (8) הברית והאימון - עפ

 (9) צאות אל־חק (קול הצדק) ־ צח

 (10) הצעירים והשויק — שמ

 ב. ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן כהסכמי בחירות:
 (1) ההתעוררות — אל עם רשימת הפיתוח והעבודה — טל

 (2) האיחוד והתיקון - אצ עם רשימת הבינוי והפיתוח - נ

 ג. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 5922

 ד. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5807

 ה. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 115
 ו. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספד הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/ירת כ

 אד אבנאא אל־בלד(בבי הכפר) 537

 אל ההתעוררות 877

 אצ האיחוד והתיקון 558

 גד השקידה והשקדבות 520

 ו החזית הדמוקרטית לשלום רלשויון 1461

 טל הפיתוח והעבודה 397

 נ הבינוי והפיתות 553

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט עמ׳ 3.

 ילקוט הפרסומים 2488, ז׳ בכסלו תשל״ט, 7.12.1978 373



 עפ. הברית והאימון 427
 צח צאות אל־חק (קול הצדק) 84

 שמ הצעירים חזשויון 393

 ז. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אד אבבאא אל־־בלד (בני הכפר) 2
 אל ההתעוררות 2
 אצ האיחוד והתיקון 2
 גד השקידה והשקדנות 1
 ו החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון 4

 טל הפיתוח והעבודה 1
 נ הבינוי והפיתוח 1
 עפ הברית והאימון 1
 שמ הצעירים והשריון 1

 ח. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) אבנאא אל־בלד (בני הכפר) — אד

 1. מוחמד פריד מחאמיד 2. חוסין מוחמד אבו־חסין

 (2) ההתעוררות - אל

 1. ווג׳יה פיאד מחאג׳נה 2. מוחמד פריד חדד מחאגינה

 (3) האיחוד והתיקון — אצ

 1. מוחמד שפיק אגבאריה 2. עבד אל-קאדר מוחמד אגבאריה

 (4) השקידה והשקדנות — גד

 1. מחמוד אחמד ג׳בארין

 (5) החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון - ו

 1. מוחמר מוצטפא דאוד מחאמיד 3. מוחמד עלי מחאמיד

 2. מוצטפא אסעד ג׳בארין 4. האשם מוצטפא מחאמיד

 (6) הפיתוח והעבודה — טל

 1. עבד דדא ג׳בארין

 (7) הבינוי והפיתוח - נ
 1. תוופיק דושדי אגבאריה

 . (8) הברית והאימון - עפ
 1. ווחיד מחמוד ג׳בארין

 (9) הצעירים והשליח - שמ
 1. פריד מוצטפא מזזאגינה

 ט״ז בחשון תשל״ט(16 בנובמבר 1978) יוסף קויתי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אום אל־פחם

 ילקוס הפרסומים 2488, ז׳ בכסלו תשל׳׳ט, 12.1978.



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אזור
 לפי חוק הישויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית אזוי שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט(7 בנובמבי 1978):

 א. אושרו המועמדים כלהלן:
 (1) המערך מפלגת העבודה הישראלית מפ״ם - אמת

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד

 (3) ליכוד - מחל
 (4) אזוד שלנו ־ שא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית 2744

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2602

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 142

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים

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

 אמת המערך מפלנת העבודה הישראלית מפ״ם 1806

 בגד חזית דחית מאוחדת 224

 מחל ליכוד 402

 שא י אזור שלבו 170

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית מפ״ם 7

 בגד חזית דתית מאוחדת 1

 מחל ליכוד 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך מפלגת העבודה הישראלית מפ״מ - אמת

 1. אלישיב יצחק 5. דה פריס אברהם

 2. בן בסט יוסף 6. בגבניפטי אברהם

 3. ויטנר ישעיהו 7. חיים פורטוני

 4. זילובי אפרים

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת - בגד
 1. וולהיים צבי

 (3) מרשימת ליכוד — מחל
 1. אלכס הראל

 חיים גומולינסקי
 פקיד הבהירות למועצה המקומית אזור

 ט׳ בחשון תשל״ט(9 בבובמבר 1978)

 1 ס״זז תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.

 ילקוט הפרסומים 188<3, ז׳ בכפיו תשל״ס, 7.12.1978 375



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אל־טייבה
 יפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ה—1965

 בהתאם ל0עיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית אל־טייבה שהתקיימו ביוס ז׳ בחשון תשליט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) הרשימה המאוחדת למען טייבה — אןל

 (2) אל טייבה ־־ אט

 (3) ההתעוררות - גר

 (4) שיתוף ואחווה - יא

 (5) התקויה - פל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 6180
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6012
 ד. המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 168

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מטפר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

2462 

2065 

565 

61 

 מספר המנדטים

 אול הרשימה המאוחדת למען טייבה

 אט אל טייבה

 גד ההתעוררות

 יא שיתוף ואחווה

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

 אול הרשימה המאוחדת למען טייבה

 אט אל טייבה

 גר ההתעוררות

 יא שיתוף ואחווה

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) הרשימה המאוחדת למען טייבה - אול

 4. ח׳ליל ב-באל״ 1. עבדאל רחים חג׳ייא

 5. עבדאל רחמן מסרי

 6. אחמד בלעום

י נםיראת ב א  ס
 עבדאל יחים מםארווה

 יוסף ארז
 פקיד הבחירות למועצה מקומית אל־טייבה

 2. עבדאל זזמיד אבו עיטה

 3. אחמד נאשף

 (2) אל טייבה - אט
 1. עבדאל לטיף מסארווה

 2. לוספי ג׳בארה

 3. חסן עאזם

 (3) ההתעוררות - גר

 1. ערבי ג׳בארה

 (4) שיתוף ואחווה - יא

 1. מוחמד חנ׳ יחיא

 י״ג בחשון תשל׳׳ט (13 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743)

 1 ם״ת תשכ״ה, עפ׳ 248; משל״ט, עמ׳ 3.

 376 ילקוט הפרסומים 2488, ו׳ בכסלו תשל״ט, 12.1978.ל



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אליכין
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית אליבין, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך, מפלגת העבודה, מפ׳׳ם — אמת

 (2) חזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — בגד

 (3) למען המקום - לה

 (4) הליכוד - מחל

 (5) רשימה מקומית למען אליכין - רמ

 (6) רשימת הצעירים — רצ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך, מפלגת העבודה, מפ׳׳ם — אמת עם למען המקום — לה

 (2) חזית דחית מאותרת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל - בגד עם רשימה מקומית
 למען אליביז — רמ

 (3) הליכוד — מחל עפ רשימת הצעירים — רצ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 970

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 946

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 24
 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 מערך, מפלגת העבודה, מפ״׳ם 183

139 
 חזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לארמית, אגודת ישראל

 ופועלי אגודת ישראל
 בגד

 לה למען המקדם 113
 מחל הליכוד 161
 רמ רשימה מקומית למען אליכין 286
 רצ רשימת הצעירים 64

 ו. מספר המנדטיכ שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

2 
 ו

 אמת מערך, מפלגת העבודה, מפ״ם

1 
 הזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל

 .ופועלי אגודת ישראל
 בגד

 לה למען המקום 1
 מחל הליכוד 2
 רמ רשימה מקומית למען אליכין 3

 1 ס׳׳ח תשכ״ה, עמ׳ 248; חשל״ט, עמ׳ 3.

 ילקוט הפרסומים 2488, ז׳ בכסלו תשל״ט, 7.12.1978 377



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

 1. אילן ארז 2. מימון אברהם

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל - בגד

 1. אברהם משה שאול

 (3) מרשימת למען המקום — לה

 1. אהרון דוד

 (4) מרשימת הליכוד — מחל

 1. תירם בנימין 2. מדר חיים

 (5) מהרשימה מקומית למען אליכין - רמ

 1- אחרק בנימין 3. גמד משולם
 2. ספרי יעקב

 ייב בחשון תשל׳׳ט(12 בנובמבר 1978) שלמה דפנא
 פקיד הבהירות למועצה המקומית אליכין

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית באר־יעקב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-־1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) להדק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה—1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית באר־יעקב שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) המפד״ל — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב

 (3) יהדות התורה, אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - נ

 (4) הליכוד - מחל
 (5) מפ׳׳ם עצמאית - מע

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך - אמת עם המפד״ל - ב

 (2) הליכוד — מחל עם אגודת ישראל — ג

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1787

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1750

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 37

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מה״ם ובלתי מפלגתיים 739
 ב המפד׳׳ל — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 99

 ג יהדות התורה — אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 395
 מחל הליכוד 247
 מע מפ׳׳ם עצמאית 370

 1 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 378 ילקוט הפרסומים 2488, ז׳ בכסלו תשל׳׳ט, 7.12.1978



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות המועמדים:

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

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

 ג יהדות התורה — אגודת ישראל ודתיים"בלתי מפלגתיים

 מחל הליכוד

 מע מפ״מ עצמאית

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך - אמת

 1. יצקוביץ בחום 3. גורן יעיש

 2. פלטשי שמואל 4. יום־טוב אברהם

 (2) מרשימת יהדות התורה — 1

 1. אבלם גרשון 2. בן־יוסף סעדיה

 (3) מרשימת הליכוד — מחל
 1. ליכטנשטיין אברהם 2. ישראלי דניאל

 (4) מרשימת מפ׳׳ם עצמאית - מע

 1. חייק מנשה

 מרדכי בן עזרא
 פקיד הבחירות למועצה המקומית באר־יעקב

 י״ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית בית״שאן
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית בית-שאן שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת עבודה, מפ״פ - אמת

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד

 (3) הליכוד - מחל

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 5469

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5329

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 140

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 מספר הקולות

2322 

945 

2062 

ה מ י ש ר י ה ו ב י  אות/יוח כ

 אמת המפרך — מפלגת עבודה, מפ״ם

 בגד חזית דתית מאוחדת

 מחל הליכוד

 1 ם׳׳ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳׳ט, עמ־ 3.

 ילקוט הפרסומים 2488, ז׳ בכסיו תשל״ס, 7.12.1978 379



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר וזמבדטים מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

 אמת המערך - מפלגה עבודה, מפ״ם

 בגד חזית דתית מאוחדת

 מחל הליכוד

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך — אמת

 1. יצחק קינן

 2. מנהם בן בסט

 3. משה כהן

 (2) מרשימת חזית דחית מאוחדת — בגד

 1. זדים בטיטו

 (3) מרשימת הליכוד - מחל
 1. אליהו כהן

 2. שלום אובניש

 4. אלברט אטיאס

 5. אברהם קובי

 2. מוסא איוב

 3. שאול מנחמי
 4. דוד אדרי

 אמנון כהן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־שאן

 י־יב בחשון תשל״ט(12 בנובמבר 1978)
 (חמ 743—3)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית בנימינה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (נחירות), תשב״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה מקומית בנימינה שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) זזזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית הלאומית, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל - בנד

 (3) הליכוד — גוש חדות ליברלים, לעם, אחדות — מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1504

 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1459

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים י 45

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת מפלגת העבודה הישראלית - מפ״ם ובלתי מפלגתיים 592

 בגד חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית הלאומית, אגודת ישראל
 ופועלי אגודת ישראל 162

 מחל הליכוד — גוש חרות ליברלים, לעם, אחדות 705

 1 ס״ה תשכיה, עמ׳ 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.

 380 ילקוט הפרסומינ׳ ^4ל, ז׳ בכסלו תדיי״׳ט, 978).7.1:2



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 4

 בגד חזית דתית מאוחדת — המסלגה הדתית הלאומית, אגודת ישראל
 ופועלי אגודת ישראל 1

 מחל הליכוד - גוש חרות ליברלים, לעם, אחדות 4

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

 1. מגלי אברהם 3. אביטןעמרם

 2. זיתוני אריה 4. ז־ינז׳יכה דניאל

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית הלאומית, אמדת ישראל ופועלי אגודת ישראל - בגד
 1. עמיהוד שלום

 (3) מרשימת הליכוד - גוש חדות, ליברלים, לעם, אחדות - מחל

 1. לאואר משה 3. קירמאייד מרדכי

 2. דווח צבי 4. אור ראובן

 י׳׳ג בחשון תשל׳׳ט(13 בנובמבר 1978) קפל משה
 (חמ 743—3) פקיד הבחירות למועצה המקומית בנימינה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית נבעת־עדה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב׳׳ה—1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית גבעת־עדה שקויימו ביום ז־ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (צ) המפד׳׳ל — ב

 (3) חברה ויצירה - חצ

 (4) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 734

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 711

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 20

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים 302

 ב הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - מפד״ל 27

 חצ חברה ויצירה 136

 מחל הליכוד 248

 1 ס״ת תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.

 לקוט הפרסומים 2483, ז׳ בכסלו תשל״ט, 7.12.1978 381



 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 3

 חצ חברה ויצירה 1

 מחל הליכוד 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מדשימו^המערך - אמת

 1. דורון יעקב 3. גשייט עמרם

 2. גבע אורי

 (2) מרשימת הברה ויצירה — חצ

 1. נימרובסקי עודי

 (3) מרשימת הליכוד — מחל
 1. שמאי יעקב 3. מלכה יחיא

 2. זוסמן ראובן

 י״ג בחשון תשלי׳ט(13 בנובמבר 1978) ראובן ברוך
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעת־עדה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג׳דידה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית ג׳דידה שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1878):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) השלום - א

 (3) החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון — גד

 (3) אחוד הכפר — ל

 (4) התקוה - מע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1202

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1166

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 36

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 א השלום 120

 גד החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון 448

 ל אהוד הכפר 494

 מע התקוה 104

 1 סייח תשכ׳׳ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 382 ילקוט הפרסומי• 2188, ד בכסלו תשל״ם, 1978.



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

ה מטפר המנדטים מ י ש ד י ה ו נ י  אות/יות כ

 א השלום

 גד החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

 ל אחוד הכפר

 מע התקוה

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) השלום - א

 1. סעיד דיב רבאה

 (2) החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון - גד

 1. עפיף כיאל
 2. מחמד אהמד עבדי

 (3) אחוד הכפר — ל

 1, אהמד אברהים כיאל 3.
 2. די3 יוסף כנעאני 4.

 (4) התקרה - מע
 1. אחמד חסן דיב

 3. מחאסן עבד קיס

 ט הה סאלה יונס
 חסין חסין שעראן

 גיאנם נסיב
 פקיד הבחירות למועצה המקומית ג׳דידה

 י ׳׳ב בחשון תשל״ט(12 בנובמבר 1978)

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 סעב חמד
 (שם המשפחה) (השם הפרטי) י

 י״ג בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)

 (חמ 3-743) חסץ םעיד
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אבו־סנאן

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית אום־אל־פחם

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״׳ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשפ״ה-11965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזאת הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אום־אל־פחם,

 שקויימו ביום ז׳ בחשון 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. ווג׳יה פיאד מחאג׳גה
 2. מוחמד מוצטפא דאוד מחאמיד

 3. מוהמד שפיק אגבאריה
 4. תוופיק רושדי אגבאריה

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 5716
 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 5632

 1 ס״ח תשב״ד״ עמי 248, תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל׳׳ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 ן המועצה המקומית אבו־סנאן

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-1965 1, ולסעיף ל(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אבו־סנאן, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון 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. םעב חמד

 2. סעד אחמד
 3. עזאס סלמאן

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2058

 ג. המספר הבולל של הקולות הבשרים 1995

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 63

 ה. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 סעב חמד 886 44.41
 סעד אחמד 833 41.75
 עזאם סלמאן 276 13.83

 1 ם״ח תשב״ה, עמ׳ 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.
 2 ם״ת תשל״ה, עמ׳ 211.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית אל־טייבה

 לפל חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות).
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אל־טייבה, שהת

 קיימו ביום ז׳ בחשון 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. עבדאל רחים חני יחיא
 2. עבדאל לטיף מםארווה

 3. ערבי חסן ג׳בארה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 המועצה המקומית טייבה 6180
 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 6012

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 168

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 עבדאל לטיף מסארווה 3017 50
 עבדאל רחים תג׳יחיא 2730 45

 ערבי חסן נ׳בארה 280 4.6

 ו. שמו של הנבחר שנבחר לראש הרשות:

 מסארווה עבדאל לטיף
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

W (1978 10 בנובמבר) י׳ בחשון תשל״ט 

 (חמ 3-743) יוסף ארז
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אל־טייבה

 1 ס״ת תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.
 2 ם״ח תשל״ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית אליכין

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשב״ה-11965, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחידת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אליכין, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון 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. אהרון דוד

 2. אחרק בנימין
ת אילן  3. א

 4. תירם בנימין

 1 ם״ח תשב״ח, עמי 248; תשל׳׳ט, עמי 3.
 2 ם״ח תשל״ה, עמי 211.

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 84

 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 ווג׳יה פיאד מחאג׳נה 1906 33.8
 מוהמד מוצטפא דאוד מתאמיד 2320 41.2
 מוחמד שפיק אגבאריה 679 12.1
 תוופיק רושדי אגבאריה 727 12.9

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 מוחמד מוצטפא דאוד
 (השם הפרטי)

 מחאמיד
 (שם המשפחה)

 ט״ז בחשון תשל״ט (16 בנובמבר 1978)
 יוסף קויתי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית אום־אל־פחם

 הודעה בדבר תוצאות הבהירות לראשות
 המועצה המקומית אזור

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשליה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 תשכ״ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אזור, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד 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. יצחק אלישיב
 2. אלכס הראל

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הדשות המקומית 2744

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2551
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 193

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחוזים

83.7 
16.2 

2136 
415 

 שם המועמד

 יצחק אלישיב
 אלכם הראל

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אלישיב יצחק

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 טי׳ בהשון תשל״ט (9 בנובמבד 1978)

 חיים גומולינםקי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אזור

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 יסיח תשל״ה, עמ׳ 211.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית בית־שאן

 לפי חוק הרשויות המקדמיות(בחירת ראש הדשות
 וסגביו ובחובתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ־ה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לתיק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו ובחובתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית.בית־שאן שקויימו

 ביום ז׳ בחשון 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. בטיטו חיים
 2. כהן אליהו
 3. קינן יצחק

 ב. המספר הבולל של הבוחדיפ שהצביעו בתחומ
 הרשות המקומית 5411

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 5277

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 134

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 בטיטו חיים 709
 בהן אליהו 2169
 קינן יצחק 2408

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

13.2 
41.1 
45.6 

 יצחק
 (השם הפרטי)

 קיק
 (שם המשפחה)

 י״ב בחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743) אמנון כהן

 פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־שאן

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית בנימינה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל׳יה-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות),
 תשכ״ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית בנימינה שקויימו

 ביום זי בחשון 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. לאואד משה
 2. מגלי אברהם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הדשות המקומית 1522

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1478

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 44

 ב. המספד הכולל של הבוהרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 970
 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 45«

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 25

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

8.26 
42.65 
26.67 
22.42 

 אהרן דוד 78
 אזזרק בנימין 403
 ארז אילן 252
 תירם בנימין 212

 ו. שמו של המועמד שנבוזר לראש הרשות:

 בנימץ
 (השם הפרטי)

 אחרק
 (שם המשפחה)

 י״ב בחשרן תשל״ט (12 בנובמבר 1978)
 שלמה דפנה

 פקיד הבחירות למועצה המקומית אליכין

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית באר־יעקב

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 10) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ׳־ד.—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-5ל219, נמסרת בזה הודעה
ל תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית באר-יעקב, שקויימו ע  ן

 ־ ביום ז׳ בחשון חשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע ג ו ה ר ש ו  א. א
 1. חייק מנשה

 ב. יצקוביץ בחום
 3. ליכטנשטיין אברהם

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1787

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1717

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 70

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 ! ס׳׳זז תשכ״ה, עמ׳ 248; תשליט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 211.

 חייק מנשה ד15 9
 יצקוביץ נחום 975 57
 ליכטנשטיין אברהם 585 34

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשית:  ו

 יצקוביץ נחום
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

ג בחשון חשל״ט (13 בנובמבר 1978) י  י

 (חמ 3-743) מרדכי בן עזרא
 פקיד הבחירות למועצה המקומית באד־יעקב

 1 ס״ח תשכ־־ה, עמי 248; תשל״ט, עבד 3.
 2 ס״1ז תשל״ה, עמי 211.
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 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 יעקב
 (השם הפרטי)

 דורון
 (שם המשפחה)

 ינ בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)

 ראובן ברוך
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעת־עדה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית גידידה

 לפי חוק הישויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל־ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-21975, נמסרת בזאת הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גידידה שקויימו

 ביום ז׳ בחשון 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
 1. אחמד כיאל
 2. עו׳יף כיאל

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1202

 ג. י המספר הכולל של הקולות הכשרים 1164
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 38

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שפ המועמד במספרים באחוזים

 י אזזמד כיאל 666 57
 עפיף כיאל 498 43

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:  ו

 כיאל אחמד אברהים
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ב בחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978)

 גיאנם נסיב
 פקיד הבחירות למועצה המקומית בידידה

 ! סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳-ט, עמי 3,
 2 ס׳׳ח תשל״ה, עמי 211.

 ה. מספד מקולות הבשרים שביתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

55 
45 

813 
665 

 לאואר משה
 מגלי אברהם

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 לאואר משה
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ג בחשון תשל״׳ט (13 בנובמבר 1978)

 (חמ 3-743) משה קםל
 פקיד הבחירות למועצה המקומית בנימינה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית גבעת־עדה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 תשכ״ה-1965 נ, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בח־רת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל-ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גבעת־עדה שקויימו

 ביום ז׳ בחשון 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. דורץ יעקב
 2. שמאי יעקב

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 31ז
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 704
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 25
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

62.4 
37.6 

439 
265 

 דורון יעקב
 שמאי יעקב

 1 ס־ה תשכיח, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 סייח תשל״ה, עמי 211.

ו תשי״ט, 7.12.1973  ייקוט הפרסומים 2488, ז׳ נכסי

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
386 

 המחיר 4 לירות




