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 הפרסומים
 י״ח בכסלו תשל״ט 2493 18 בדצמבר 1978

 עמוד יעמוד
 הודעות בדבר תוצאות הבחירות —

 למועצה המקומית ערד 472 לראשות המועצה המקורית ערד . 489
 למועצה המקומית ערערה . 473 לראשות המועצה המקומית ערערה . 489
 למועצה המקומית פרדסיה . 474 לראשות המועצה המקומית פרדסיה . 490
 למועצה המקומית קדימה . 5ד1. לראשות המועצה המקומית קדימה 490
 למועצה המקומית קלנםואה . .' 6ל4 לראשות המועצה המקומית קלבסואד. . 490
 למועצה המקומית קרית טבעוו . 7ל4 לראשות המועצה המקומית קרית טבעון 491
 יימועצר, המקומית קרית מלאכי . 473 לראשות המועצה המקומית קרית מלאכי 491
 למועצה המקומית ראמה 479 לראשות המועצה המקומית ראמה . 491
 למועצה המקומית ־אש העין . 481 לראשות המועצה המקומית ראש העין . 492
 למועצה המקומית ראש פינה . נ48 לראשות המועצה המקומית ראש פינה . 492
 למועצה המקומית ריינר. »4 לראשות המועצה המקומית ריינה . 492
 למועצה המקומית רכסים 484 לראשות המועצה המקומית רכסים 493
 למועצה המקומית רעננה 485 לראשות המועצה המקומית רעננה 493
 למועצה המקומית שלומי . 436 לרא־םות המועצה המקומית שלומי 493
 למועצה המקומית תל מונד . 487 לראשות המועצה המקומית תל ממד . 494
 למועצה המקומית בענה 488 לראשות המועצה המקומית בענה . 494
 הוצאת סדרה של אגרות חוב . 494



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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 ג, נמכרת כזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית ערד, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת - המפד׳׳ל, אמדת ישראל ופועלי א;דדת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - בגד
 (3) התנועה הדמוקרטית — חי

 (4) הליכוד - מחל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביגיהן בהסכמי בחירות:
 המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים - אמת עם התנועה הדמוקרטית - חי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 3334

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3189

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 145

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר הקולות  אות/יות כי

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ״ט ובלתי מפלגתיים 2156

 מחל הליכוד 639

 חי התנועה הדמוקרטית 250
 בגד חזית דתית מאוהדת — המפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים 144

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר המנדטים  אדה/יות בי

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 7
 מחל הליכוד 2

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

 1. אברהם שוחט 5. שחף יובל
 2. טביב בצלאל 6. פודת אילנה
 3. בךמיוד יהודה 7. עמית יעקב

 4. ברגר דוד

 (2) מרשימת הליכוד - מחל
 1. מיארה יוסף 2. יצחק גרתי

 י״ד בחשק תשל־׳ט(14 בנובמבר 1978) דבורה זלץ
 פקידת הבחירות למועצה המקומית ערד

 1 סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 ילקוט הפרסומים 2493, י״ח בכסלו תשל״ט, 18.12.1978



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית ערערה
 לטי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ת-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ׳׳ה-11965, ומעיף 9 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—21975, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית ערערה, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) האיחוד •ל אך

 (2) הקידמה והאחוה — אח
 (3) האהוה - אל
 (4) הסהר - הל

 (5) חזית דמוקרטית לשלום ולשויון — ו
 (6) הליברלים - חר

 (7) הסולידריות - מן
 (8) השלום - מס
 (9) השויון - מש

 (10) השחר - פ
 (11) התקוה והרפורמה - צל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1860
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1838

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 22
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אד האיחוד 1
 אח הקידמה והאחוה 184
 אל האחוה 123
 הל הסהר 151
 ו הזית דמוקרטית לשלום ולשויון 100
 חר הליברלים 230
 P הסולידריות י 422
 מם השלום 193
 מש השויון 155
 פ השחר 103
 צל התקוה והרפורמה 176

 ג מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
נוי הרשימה מספר המנדטים  אות/יות כי

 אח הקידמה והאחות 1
 הר הליברלים 2
 הל הסהר 1
 מן הסולידריות 3
 מם השלום 2
 מש השריון 1
 צל התקוה והרפורמה 1

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

 ילקוט הפרסומים 2493, יי׳ח בכסלו תשל״ט, 18.12.1978 473



 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 מרשימת הקידמה והאחדה — אח

 1. אבודיב אחמד
ר  מרשימת הליברלים - ח

 2. סראהנה מוחמר 1. עקל אחמד

 3. יונס חליל

 2. מנזעוד עאוני

 מרשימת הםהר — הל
 1. אבוהלאל מחמוד

 מרשימת הסולידריות - מן
 1. יונס מוחמד
 2. גהגה באל ב

 מרשימת השלום — מס
 1. מםעוד חוסיין

 מרשימת השריון - מש
 1. אבו גוש מוחמד

 מרשימת התקוה והרפורמה — צל
 1. מרזוק עלי

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 (ל<

 כמו כן יוסף למנין החברים לפי סעיף 9ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), חשל״ה-1975:
ונס אשר נבחר לראשות המועצה המקומית ורשימת המועמדים שלו לא זכתה במנדט.  עאדל י

 מוסא סדור
 פקיד הבהירות למועצה המקומית ערערה

 י׳׳ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978)

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

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

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

 (2) חזית דתית לאומית, המ:דהי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) למען פתוח פרדסיה - לפ

 (4) תנופה לפרדסיה — תל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים - אמת עם חזית דתית לארמית, המזרחי והפועל המזרחי ובלתי

 מפלגתיים — ב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 388
 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 376
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 12

 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר הקולות  אות/יות כי

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 45

 ב הזית דתית לאומית, המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 79

 לפ הרשימה למען פתוח פרדסיה 229

 תל תנופד, לפרדסיה 23

 1 ס״ח תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.

 474 ילקוט הפרסומים 2493, י׳׳ח בכסלו תשל׳׳ט, 8ל19׳12.



 ו. מספד המ^דטי׳מישכהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר המנדטים  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 ב חזית דתית לאומית, המזרהי והפועל המזרחי ובלתי •מפלגתיים

 לפ למען פתוח פרדסיה

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

 1. יפת ציון
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית, המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב

 1. בךאהרן מנחם
 (3) מרשימת למען פתוח פרדסיה - לפ

 1. ימיני יצחק 4. שעיבי יהונתן
 5. משולם שלום

 יוסף ויזל
 פקיד הבחירות למועצה המקומית פרדסיה

 2. לוי יואב
 3. אהרון שמעון

 י״-ב בתשוז תשל״ט(12 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קדימה
 לפי הרק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ח-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות.הבחירות
 למועצה המקומית קדימה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) מפד״ל הזית דתית מאוחדת — אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל — בגד
 (3) הליכוד - מחל י

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2064
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2001

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 63
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 מספר הקולות

 מםפר המנדטים

י הרשימה ו נ  אוחויות כי

 אמת המערך מפלגת העבודה — מפ״ם ובלתי מפלגתיים 799

 בגד מפד״ל חזית דתית מאוחדת - אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל 239

 מחל הליכוד 983

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
 אותויות כיבוי הרשימה

 אמת המערך מפלגת העבודה מפ-ם ובלתי מפלגתיים 4

 בגד מפד״ל — חזית דתית מאוחדת - אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל 1

 מחל ליכוד 6

 1 מ׳׳ח תשכ־ה, ע«׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

a12.1978.1 ,2493ילקוט הפרסומים , ״ת בכסלו תשז״׳ט 

http://12.1978.1a


 זי. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך מפלבת העבודה - מפ״ס ובלתי מפלגתיים — אמת

 1. אזולאי יוםף (ג׳ורג׳) 3. לוי שרה
 2. לוי עזרא 4. מדיני אברהם

 (2) מרשימת מפד׳׳ל חזית דתית מאוחדת - אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל - בגד
 1. ברכה חיים

 (3) מרשימת הליכוד ־־ מחל
 1. ללבר דוד 4. יעקב יוסף

 2. אלקלעי שמואל 5. ארי(אריס) חיים
 3. מיכאל ציון 6. ״ום טובין יום טוב

 י־ בחשון תשל׳׳ט(10 בנובמבר 8ל19) טוביה מדתי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קדימה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-5»119, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית קלנםואה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) החיים - חד

 (2) ההדרכה - הם
 (3) יושר - ל

 (4) הצדק - אח
 (5) הרפורמה - צ

 (6) בני הכפר - אב
 (7) השלום — סם

 (8) חזית בני קלבסואה ־ גק
 (9) השוויון — ים

 (10) התיקמה - מא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2397
 ג. ־ המספר הכולל של הקולות הכשרים 2311

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 86
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות בינוי הרשימה מספד הקולות

 חד החיים 300
 אח הצדק 359
 אב בני הכפר 475
 גלו חזית בני קלנםואה 175
 הם ההדרכה 407
 צ הדיפורמה 73

 סם השלום 306
 ים השוויון 216

 1 ם״ח תשכ״ח, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.

 476 ילקוט הפרסומים 2493, י״ח בכסלו תשל׳׳ט, 18.12,1978



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת^מרשימות המועמדים:
 אדת/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 חד התיים

 אח הצדק

 סם • השלום

 הם ההדרכה

 אב בבי הכפר

 ים השוויון

 ז. שמוח האנשיב שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת החיים - חד

 1. םלאמה חאלד

 2. נאטור תאליל

 2. תאיה גמאל

 2. זמירו םעיד

 המיס אלעדביד
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קלנםואה

 (2) מרשימת ההדרכה — הם
 1. רעד הירי

 (3) מרשימת הצדק - אח
 1. קאדי אבראהים

 (4) מרשימת בני הכפר - אב
 1. קשקוש בבהאן

 (5) מרשימת השלום ־־ מם
 1• םלאמה עבדאלה

 (6) מרשימת השוויון — יס
 1. תקרורי יוסף

ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר -4 1978) ״ י J 

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית טבעון
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ׳-ה—1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית קרית טבעון, שקויימו ביום ז־ בחשון תשל״ט (ז בנובמבר 8ד19):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית הלאומית — אמדת ישראל — פועלי אגודת ישראל — בגד
 (3) הליכוד — גוש חרות ליברלים, לעם, אהמת - מחל

 (4) נאמני התנועה ובלתי מפלגתיים קריח טבעון - נח
 (5) למען קרית טבעון - תט

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) הליכוד — גוש חרות ליברלים, לעם, אחדות - מחל עם למען קרית טבעון — תט

5071 

4907 
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

 1 0״n תשכ״ה, ממ׳ 48ג; תשל׳׳ה, עמי 3.

 ילקוט הפרסומים 2493, י״וז בכסלו תשל״ט, 18.12.1978



ל אחת מרשימות המועמדים: כ  ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו ל

נוי הרשימה מספר מקולות  אות/יות כי

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית מפ״ם ובלתי מפלגתיים 1708

 בגד תדיח דתית מאוחדת - המפלגה הדתית הלאומית - אנודת ישראל -
 פועלי אגודת ישראל 414

 מחל הליכוד - גוש חרות ליברלים, לעט, אהדות 321

 נח נאמני התנועה ובלתי מפלגתיים קרית טבעון 83

 תט למען קרית טבעון 2381

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

נוי הרשימה מספר המנדטים  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית מפ״ם ובלתי מפלגתיים 5

 בגד הזיה דתית מאוחדת — המפלגה הדתית הלאומית — אגודה ישראל -
 פועלי אגודת ישראל 1

 מחל הליכוד — גוש חרות ליברלים, לעס, אחדות 1

 תט למען קרית טבעון 6

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מ
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים — אמת

 1. ענבר בנימין 4. פריד דב
 2. כץ יוסף 5. אלפסי יגאל

 3. זוהר ליליח

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

 1. פופוביץחייפ
 (3) הליכוד — גוש תרות ליברלים, לעם, אחדות — מחל

 1. דהאן פנחס

 (4) למען קריה טבעון — תט
 1. בן דרור עמיתי 4. זהר יוסף

 2. ריין אברהם 3. קצב אהובה
 3. צופר מיכה 6. קרתי צבי

 י״ג בחשון תשל׳׳ט(13 בגובמבר 8ל19) יצחק פרוינד
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית טבעון

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית מלאכי
 לפי חוק הרשויות המקומוית (בחירות), תשב״ה—1965 1

 בהתאם לסעיף 0071 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נממרת בז*1ת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית קרית מלאכי, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט(7 בנובמבר 1978):

:  .א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) המערך - עבלדד! מפ״ם — אמת

 (2) חזית דתית לאומית, המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב

 ! ס׳׳ח תשכ״ה, עמ־ 248; תשליט, עמי 3.
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 (3) המחנה וזתורתי — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — ד
 (4) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 4865 י
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4648

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 117
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה שספר הקולות  אות/מת כי

1J87 אמת המערך - עבודה מפ״ם 
 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 579

 ד המחנה התודתי פועלי אמדת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 209

 מחל הליכוד 2673

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
נוי הרעימה מספר המנדטים  אות/יות כי

 אמת המערך עבודה מפ־־ם

 ב הזית דתית'לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 מחל הליכוד

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

 1. בבילה אליהו 2. בן שושן דניאל
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב

 1. אדרי שלום
 (3) מרשימת הליכוד — מחל

 1. קצב משה 4. דהר משומר
 2. בן שחר ונובו יוסף 5. יצחק אברהם

 3. משה שמעון 6. שושן משה

 עפר עמינדב
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית מלאכי

 ט״ו בחשון תשל״ט(15 בנובמבר 1978)

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

 בהתאמ לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ-ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית ראמה״ישקויימו ביום ז׳ בחשון השל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) השתוף והרפורמה - אב
 (3) האחוה והנאמנות - אח

 (4) בני ראמה - אר
 (5) חזית דאמה הדמוקרטית - גד

 (6) האחיד - ד

 * ס-ח תשביה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 ילקוט הפרסומים 2493, י׳׳ח בכסלו תשל״ט, 18.12.1978



 (ד) האמונה והתקוה - וי
 (s) העצמאית ~ ע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2131

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2112

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 19

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים;

 אות/יות בינוי הרשימה מספר הקולות

 א הנאמנות «19
 אב השתוף והרפורמה 179
 אח האהוה והנאמנות 218
 אר בני ראמה 289
 גד חזית ראמה הדמוקרטית 912
 ד האהוד 106
 וי האמונה והתקוה 213

 ע העצמאית 2

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות בינוי הרשימה מספר המנדטים

 א הנאמנות 1
 אב השתוף והרפורמה 1
 אח האחוה והנאמנות 1
 אר בני ראמה 2
 גד חזית דאמה הדמוקרטית 5
 וי האמונה והתקוה 1

 ז. שמות האנשינ שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) הנאמנות — א

 1 . כאמל פאלח פארם
 (2) השתוף והרפורמה — אב

 1. סלים חליל כרום

 (3) האחוה והנאמנות - אח
 1. סוהיל הנא יוסף

 (4) גני ראמה - אר
 1. עבדאללה חליל אבוחלו

 (5) חזית ראמה הדמוקרטית — גך
 1. הנא נאםיף מויס

 2. סמיח מוחמד קאסמ
 3. אליאס דאוד קסיס

 (6) מרשימת האמונה והתקרה — וי
 1. עאטף מוםטפא אסמעיל

 י״ג בחשון תשל׳יט(13 בנובמבר 8ל19)
 (חמ 3-743)

480 

 2. בחלה אל״אם נחלה

 4. אבראהים הבא ארשיד
 5. במאל יוסף גטאם

 נעים גאנם

 פקיד הבחירות למועצה המקומית ראמה

 ילקוט הפרסומים 2493, י״ח בכסלו תשל״ט, 18.12.1978



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית ראש העץ
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-965ג

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב׳׳ה-11965, נמסרת בזאת זזודעוז על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית ראש העין, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) אחוד למען ראש העין — א

 (2) המפלגה הדתית הלאומית, המזרחי והפועל המזרחי — ב
 (3) יהדות התורה אגודת ישראל — ג
 (4) התאחדות התימנים בישראל — ל

 (5) הליכוד - מחל
 (6) רשימת נאמני ראש הציו — סצ

 (7) העובד הדתי חטיבת החברים הדתיים בהסתדרות - צ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) הליכוד — מחל עם רשימת נאמני ראש העין — פצ

 (2) מפד״ל - ב עם התאחדות התימנים בישראל - ל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 6086

 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5912

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 174

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות בינוי הרשימה מספד הקולות

 א אחוד למען ראש העין 477
 ב המפלגה הדתית לאומית״ המזרחי והפועל המזרחי 1115
 ג יהדות התורה אגודת ישראל 2631
 ל התאחדות התימנים בישראל 215

 מחל הליכוד 1214
 פצ רשימת נאמני ראש העין 260

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

 א אחוד למען ראש העין 1
 ב המפלגה הדתית לאומית, המזרחי והפועל המזרחי 2
 ג יהדות התורה אגודת ישראל 5
 מחל הליכוד 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) אחוד למען ראש העין - א

 1. י וסף שלום
 (2) המפלגה הדתית הלאומית, המזרחי והפועל המזרחי — ב

 1. עמוסי מנחם 2. יוסף יחיאל

 ! ס״ה תשכ״ה, עמ י 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 ילקוט הפרסומים 2493, י״ח בכסלו תשל׳׳ט, 18.12.1978



 4. סעדיה גמליאל
 5. שמואל אליבי

 3. חרזי שלים

 אברהם זהבי
 פקיד הבהירות למועצה המקומית ראש העין

 (3) יהדות התורה אגודת יעדאל — ג
 1. מלמד יוסף
 2. נתן שאול

 3. משה פנחס
 (4) הליכוד - מחל

 1. אריאל שמחוני
 2. נפתלי שמחי

 י׳׳ד בחשון תשל״ט(14 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית דאש־פינה
 לפי תוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-1965

 •בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965י, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית ראש־פיבה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

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

 (2) למען ראש פינה — רפ
 (3) עצמאיים לראשיפינה — ע

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 506
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 496
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 10

 ה. מספד הקולות הכשרים שביתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות כיבוי הרשימה מספר הקולית

151 

256 

89 

 אמת המערך

 רפ למען ראש־פיבה

 ע עצמאים לראש־פינה

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת ׳ המערך
 רפ למען ראש־פינה

 ע עצמאים לי־אש־־פינה

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

 1. הרשקוביץ הרמן
 (2) מרשימת למען ראש־פינה — רפ

 3- מיסטר יעקב

 דוד פולק
 פקיד הבחירות למועצה המקומית ראש־פינה

 1. רון(רסקי) צבי
 2. בלום אברהם

 (3) מרשימת עצמאים לראש־פינה - ע
 1. בן שמול ניסיס

 י׳ בחשון תשל״ט (10 בבובמבר 1978)
 (חמ 3-743)

 1 ס״ה תשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית דיינה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ת־-1965

 יבתתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-11963, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצת המקומית דיינה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ל בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) *חוה ופיתוח - א

 (2) חזית דיינה הדמוקרטית — גד
 (3) פיתוח הכפר — גת

 (4) דיינה העצמאי!! — ר

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1961

 .ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1914

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 47

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות בינוי הרשימה מספר הקולות

 א אתוה ופיתוח 180

 גד תזית ריינת הדמוקרטית 891

 גת פיתוח הכפר 663

 ר רייבה העצמאית 180

 ו. מספר המנדטים שבהם ז?תה כל אחת מרשימות המועמדים:
נוי תרשימה מספר המנדטים  אות/יות כי

 א אחות ופיתות 1

 גד חזית דיינה הדמוקרטית 4

 גת פיתוח הכפר 3

 ר דיינה העצמאית 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת אחרה ופיתוח - א

 1. עראם מוניר
 (2) מרשימת חזית רימה הדמוקרטית — גד

 1. , ה׳וטבא חסן 3. בראנסי כרס
 2. בסול אחמד 4. עתאמלה עווד

 (3) מרשימת פיתוח הכפר — גת
 1. טאטור ראג׳ת 3. ת׳יטבא מותמד

 2. בסול עדנאן

 (4) מרשימת ריינה העצמאית - ר
 1. ריזק סאמי

 י׳ בחשון תשל-ט(10 בנובמבר 1978) מונדר ריזק
 פקיד הבחירות למועצה המקומית דיינה

 1 ס״ת תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית רכסים
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב׳׳ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב*ה-11963, :מסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית רכסים, 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) הזית דתית מאוחדת — ב
 (3) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1482

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1446

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 36

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אדת/יות כינו־ הרשימה מספד הקולות

435 

461 

550 

 מספר המנדטים

 המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 חזית דתית מאוחדת

 הליכוד

 אמת

 ב
 מחל

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

 אות/יות כינוי הרשימה

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

 ב חזית דתית מאוחדת

 מחל הליכוד

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

 1. ארבילי סלים 3. לופו מרצל
 2. כהן אורי

 3- צורף אהרן

 3. דניאל מאיר

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת - ב
 1. מלמד יהודה

 2. פדל יעקב

 (3) מרשימת הליכוד — מחל
 1. דהן שלמה

 2. וויבטר דוד

 י׳ בחשון תשל״ט (10 בנובמבר 8ז19) ו׳ מישיוף
 (המ 3-743) פקיד הבחירות למועצה המקומית רכסים

 * ס״ח תשכ״ה, עמי 248: חשל״ט, עמ׳ 3.

 484 ילקוט הפרסומים 2493, י״ח בכסלו תשל״ט, 12.1978.



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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזאת תודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית רעננה, שקויימו ביום ז׳ בחשון חשל״ט (7 בנובמבר 1978);

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

 (2) חזית דתית מאוחדת - המפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — בגד
 (3) הליכוד - מחל

 (4) רשימה למען רעננה — לד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 9299

 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים 8417

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 882

 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחת מרשימות המוצמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם 3150

 בגד הזית דתית מאוחדת — המפד״ל, אגודת ישראל ופועלי
 אגודת ישראל 1739

 מחל י הליכוד 1817

 לר למען רעננה 1711

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר המנדטים.  אות/יות כי

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם 5

 בגד חזית דתית מאוחדת — המפד׳׳ל, אגודת ישראל ופועלי
 אגודת ישראל 3

 מחל הליכוד 3

 לר למען רעננה • • • • 2. ..

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

 1. וולפוביץ בנימין 4. פיינר דן
 2. פרסול שלמה 5. להבי שמואל

 3. קזמידג׳י אברהם

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת - המפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל - בגד
 1. קעניג צבי 3. ודמן מיכאל

 2. עובד משה

 1 סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל־׳ט, עמ׳ 3.
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 3. קצין אליהו

 2. ושדי אבשלום

 אברהם חיון
 פקיד הבחירות למועצה המקומית רעננה

 (3) מרשימת הליכוד — מחל
 1. מדינברגשמהה

 2. סולומון הנדי דן

 (4) מרשימת למען רעננה - לד
 1. גלילי שמחה

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

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לתוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצת המקומית שלומי, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל־ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) החזית הדתית המאוחדת — ב
 (3) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1089

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1045

 ד. המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 44

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר הקולית  אות/יות כי

454 

424 

167 

 אמת המערך

 ב הזית דתית מאוחדת

 מחל הליכוד

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך

 ב הדת דתית מאוחדת

 מחל הליכוד

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

 1. תזן דוד 3. ביטון משה
 2. אויקרט ישראל

 1 סית השכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
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 3. דנינו משה

 אפרים שינוטר
 פקיד הבחירות למועצה המקומית שלומי

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת — ב
 1. תורגמן סולומון

 2. וקנין מרדכי

 (3) מרשימת הליכוד - מחל
 1• חדאד קלמן

 ט׳ בתשין תשל״ט(9 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית תל-מונד
 לפי חוק תרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות תםקומיות(בהירות), תשכ׳יה-1965 נ, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לפו־
 עצת המקומית תל־מונד, שקויימו ביום ז׳ בהשון תשל״ט (ל בנובמבר 1978):

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

 (2) המפד״ל - ב
 (3) רשימה למען תל-מונד — כן

 (4) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית - 1441

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1376

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 65

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

837 

157 

87 

295 

 אמת המערך

 ב המפד׳׳ל

 כן רשימה למען תל-מונד

 מחל הליכוד

 ו. מספר המנדטים שבהם וכתה כל אתת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה מספר המנדטים  אותיות כי

 ממערך

 המפד״ל

 תליבוד

 אמת
 ב

 מחל

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המפד״ל — ב

 1. ריעני שמעון

 1 ם״ח תשכ׳״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
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 4. סעיד סלם יוסף
 5. במיסה יהודה

 6. סופר יצחק

 2. אטיאס אליהו

 (2) מרשימת המערך - אמת
 1. נחום משד,

 2. כהן אברהם
 3. אסטרין אליעזר

 (3) מרשימת הליכוד — מחל
 1. אבלס דב

 יוסף פרום
 פקיד הבחירות למועצה המקומית תל־מוגד

 י׳ בחשון תשל״ט(10 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית בענה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ח—1965

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) חזית בענה תדימוקרטית - נד

 (2) סולידריות ואחווה - אמ
 (3) עצמאית לקדמה ופתוח — צפ

 (4) עבודה וקדמה - עת

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) חזית בענה הדימוקדאטית - גד עם עבודה וקדמה - עת

 (2) סולידריות ואחוה - אמ עם עצמאית לקדמה ופתוח - צפ

1108 

1084 

24 

 מספר הקולות

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה  אות/יות כי

408 

323 

220 

133 

 מספר המנדטים

 גד חזית בעגה הדימוקדאטית

 אמ סולידריות ואחווה

 צפ עצמאית לקדמה ופתוח

 . עת _ י . עמדה וקדמה

 ו. מספר המנדטים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

נוי הרשימה  אות/יות כי

 חזית בענה הדמוקרטית

 סולידריות ואחווה

 עצמאית לקדמה ופתוח

 עבודה וקדמה

 גד
 אמ
 צפ
 עת

 ג ס״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 248; תשל־ט, עמי 3.
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 3. מוחמר חסן בברי

 3. מחמוד מוחמד חליל

 חרירי סלים
 פקיד הבחירות למועצה המקומית בעבה

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) הזית בענה הדימוקראטית — גד

 1. חנא אליאס
 2. מוחמד עלי ח׳ליל

 (2) סולידריות ואחווה - אמ
 1. נמר בדראן

 2. מחמוד חסן חמזה

 (3) עצמאית לקדמה ופתוח - צפ
 1. םאלח בכרי 2. מואד יוסף

 (4) עבודה וקדמה - עת
 1. . חסין במר תיתי

 ח׳ בהשון חשל״ט(8 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית ערערה

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

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

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):
 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1, יונס עאדל
 2, אבודיב אחמד

 3. אבוהלאל מחמוד
 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 1863
 ג. המספד הכולל של הקולות הבשרים 1760
 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 103

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית ערד

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—1973

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשב׳״ה —1965 1, 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 ערד, שקויימו

ם ז׳ נחשון תשליט (7 בנובמבר 1978): ו י ^ 

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אברהם שוחט
 2. יוסף שיאדה

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 3334
 המספר הכולל של הקולות הבשרים 3162
 המספר הכולל של הקולות הפסולים 172

 מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים

 ב.

 •ג.
 ד.

 ה.

 יונס עאדל 926 52.6
 אבודיב אחמד 704 40
 אבוהלאל מחמוד 130 7.4

 ו, שמו של המועמד שנבחר לראש תרשות:
 יונס עאדל

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ג בחשון תשליט (13 בנובמבר 1978)
 מוםא סדור

 פקיד הבחירות למועצה המקומית ערערה

 באחוזים
85 
15 

 אברהם שוחט 2699
 יוסף םיאדה 463

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אברהם
 (השם הפרטי)

 שוחט
 (שם המשפחה)

 י״ד בחשון תשל״ט (14 בנובמבר 1978)
 דבורה זי .

 פקידת הבחירות למועצה המקומית ערד
ץ ל  י

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

 1 ס״ח תשביה, עמי 248, תשל״ט, עמי 3.
 2 סיח תשל״ה, עמי 211.
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 ד. המספר הכולל של הקולותיזזפסולים דד

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחתים

 יוסף (נ׳ורג׳) אזולאי
 דוד ללבד

45.5 904 
54.5 1083 

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 ללבד דוד

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י׳ בחשון תשל״ט (10 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743) טוביה כנרתי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית קדימה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית קלבסואה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף ד(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל־ד,-21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה תמקומית קלנסואה, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל׳-ט (7 בנובמבר 1978).

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גייוסי יחיא

 2. קשקוש נבהאן ^
 3. רעד תיירי

 4. תקרורי יוסף
 5. תאיה אהמד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2397
 ג. מספר הכולל של הקולות הבשרים 2290

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 107
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 נ׳יוםי יתיא 136 5.9
 קשקוש נבהאן 872 38
 רעד ח׳ידי 1100 48
 תקרורי יוסף ד12 5.4
 תאיה אחמד 65 2.8

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הראשות:
 רעד ח׳ירי

 (השם משפחה) (השם הפרטי)

 י״ג בחשון תשליט (13 בנובמבר 1978)
 חמים אלעארביד

 פקיד הבהירות למועצה המקומית קלנסואה
 1 סי׳זז תשכ״ה, עמ׳ 238; תשל״א, עמ׳ 3.

 2 ס״ח תשל״ה,עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית פרדסיה

 לפי חוק תרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכתונתמ), תשל־ה-5ל19

 בהתאם לסעיף 71 (א) לתיק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ־״ה—11965, ולסעיף ד(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחידת
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית פרדסיה, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בן אהרון מנחם

 2. ימיני יצחק

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 388
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 374
 ל. המספר הכולל של הקולות הפסולים 14
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
29.95 
70.05 

112 
262 

 יוסף ויזל
 פקיד הבהירות למועצה המקומית פרדסיה

 בן אהרון מנחם
 ימיני יצחק

 ו. שמו של המועמד שנבתר לראש הרשות:
 ימיני יצחק

 (שם המשפחה) (שם הפרטי)

 י״ב בחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978)

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית קדימה

 לפי חוק הרשויות תמקומיות (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—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית קדימה, שקויימו

 ביום 1׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו תצעות המועמדים כלהלן:
 1. יוסף (גיורג׳) אזולאי

 2. דוד ללבד

 ב. המספר הבולל של הכותרים שתצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2064
 ג. המספר הבולל של תקולות הכשרים 1987

 ! מ״ח חשב׳׳ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 נדה תשל״ה, עמי 211.
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 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 4623
 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 142

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 בבילה אליהו 1247 26.97
 קצב משה 3376 73.03

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 קצב משה

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ט״ו גזזשון תשל״מ (15 בנובמבר 1978)
 ערפד עמינדב

 פקיד הבהירות למועצה המקומית קרית־מלאבי'

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית ראמה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה-5ד19

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ־ה—A 1965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ראמה, שקדיימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. דאוד עיסא מריבה

 2. חנא נאטיף מויס
 3. כאמל סאלח פארס

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2107
 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 2039

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 68
 ה. מספר ההולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחוזים

21.92 
55.37 
22.71 

447 
1129 
463 

 שם המועמד
 דאוד עיםא מרינה

 הנא נאםיף מויס
 באמל טאלח פארם

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 הנא
 (השם הפרטי)

 באסיף מרס
 (שם המשפחה)

 י׳׳ג בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)
m נעיפ גאנם (3-743 ) 
 פקיד הבחירות למועצה המקומית ראמת

 1 ם״ת חשכ״ח, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3־
 3 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבהירות לראשות
 המועצה המקומית קרית־טבעון

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לתוק הרשויות המקומיות (בחידות),
 חשכ״ה-1965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגביו וכהובתפ), תשל״ה-21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות חבתירות לראשות המועצה המקומית קרית־טבעון,

 שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בבובמבר 1978):

 אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1, בן דרור עמיחי

 2. ענבר בנימין

 ב. מספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 5071
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4842
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 229

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

66.4 
33.6 

 בן דרור עמיחי 3214
 ענבר בנימין 1628

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 עמיחי
 (השם הפרטי)

 בן דרור
 (שם המשפחה)

 י׳׳ג בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1973)
 (המ 3-743) יצחק פרוינד •

 פקיד הבחירות למועצה המקומית קריח־טבעון

 1 ס״ת תשכ׳׳ה, עמ׳ 248; תשל׳יט, עמ׳ 3.

 2 סיח תשל״ה, עמ׳ 211,

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית קדית־מלאכי

 לפי תוק הרשויות המקומיות(בהירת ראש הרשות
 וסבניו וכהונתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ׳יה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 | ראש הרשות וסגביו וכהונתם), תשל״ה-975!2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית קרית־מלאכי,

 שקויימו ביומ ז׳ בחשון תשל׳׳ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בבילה אליהו

 2. קצב משה

 ב. המספד הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הדשות המקומית 4765

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
 2 ס׳׳ח תשל״ה, עמי 211.
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 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. רון(רסקי) צבי

 2. הרשקוביץ הרמן

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 206
 המספר הכולל של הקולות הבשרים 496
 המספר הכולל של הקולות הפסולים 10
 המספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחר מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 דון(רסקי) צבי 268 54.03
 הדשקוביץ חרמן 228 45.97

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 תן(רסקי) צבי

 (שט המשפחה) (השם הפרטי)

 י׳׳ב בחשון תשל״ט (10 בנובמבר 1978)
3ן דוד פולק an 4ל- 3 ) 

 פקיד הבחירות למועצה המקומית ראש־פינה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית דיינה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בתירוי^
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 3, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית רימה, שקו״מו

 ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. ח׳וטבא חסן

 2. טאטור ראג׳ה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הדשות המקומית 1960
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1918

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 42
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 •באחוזים שם המועמד

55.10 
44.89 

 במספרים
1057 
861 

 ח׳וטבא חסן
 טאטור ראג׳ח

 מונדר ריזק
 פקיד הבהירות למועצה המקומית דיינה

 ו- שמו של המועמד שנבחר לראש הדשות:
 זדוטבא חסן

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י׳ בתשון תשל״ט (10 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית ראש־־ ה עין

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—1965 י, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחידת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-5ד19 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ראש־העין, שקוייניו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בגובמבר 1978):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. יוסף שלום
 2. מלמד יוסף

 3. מגצורה שלום
 4. עמוסי מגחם

 5. שמחוני אריאל

 ב. המספד הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הדשות המקומית 6086
 ג. המספר הכולל של הקולות ד׳כשריפ 5830
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 256

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 יוסף שלום 428 7.4
 מלמד יוסף 26.53 45.5
 מנצורה שלום 211 3.6

 עמוסי מנחם 1271 21.8
 שמחוני אריאל . 1267 ל.21

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 מלמד יוסף
 (שם המשפחה) (השפ הפרטי)

 י״ד בחשון תשל-׳ט (14 בנובמבר 1978)
 אברהם זהבי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית דאש-העין

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית ראש-פינה

 לפי הוי! הרשויות המקומיות(בחידת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף ד(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל־״ת—1975 3, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית דאש־פינה, שקויימד

 ביום ז׳ בחשון תשל־יט (ד בנובמבר 1978):

 * סייח תשכ״ח, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח חשל״ה, עמי 211.

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

 492 ילקוט הפרסומים 2493, י״ח בכסלו תשל״ט, 18.12.1978



 ג. המספר הבולל של הקולות הבשרים 7845
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1278

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

28.859 
47.521 
23.620 

2264 
3728 
1853 

 גלילי שמחה
 וולפוביץ בנימין
 מרינברנ שמחה

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 בנימין
 (השפ הפרטי)

 וולפוביץ
 (שם המשפחה)

 י׳׳ב בחשון תשל׳׳ט (12 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743) אברהם חיץ

 פקיד הבחירות למועצה המקומית רעננה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית שלומי

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 תשב״ה-1965 1, ולסעיף ד(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 ב, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית שלומי, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. חדאד קלמן

 2. חזן דוד
 3. תורג׳מן סולומון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1089
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1039

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 50
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

45.1 
43.6 
11.3 

469 
453 
117 

 חזן דוד
 תודג׳מן סולומון

 הדאד קלמן

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 דוד
 (השם הפרטי)

 חזן
 (שם המשפחה)

 ט׳ בחשון תשל״ט (9 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743) אפרים שינוטר

 פקיד הבחירות למועצה המקומית שלומי

 נ ס־׳ח תשב׳׳ה, עמי 248, תשל״ט, עמי 3.
 2 ם׳׳ח תשל״ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית רכסים

 לפי הוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל«ה-5ד19

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)
 שכ״ה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 אש הדשות וסגניו וכהונתם), תשליה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 ל תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית רכסים, שקויימו

 ום ז׳ בחשון תשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978):

 אושרו המועמדים כלהלן:
 1. ארבילי סלים

 2. דהן שלמה

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1914
 המספר הכולל של הקולות הכשרים 1434

 . המספר הכולל של הקולות הפסולים 48

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים
 ארבילי סלים 853 59.6
 דהן שלמה 581 40.4

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 ארבילי סלים
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ־^^חשון תשל״ט (10 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743) ו. משיוף

 פקיד הבחירות למועצה המקומית רכסים
 * סייח תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.

 2 ס״ח תשל׳׳ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית רעננה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 ל תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית רעננה, שקויימו ביום

 ׳ בהשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גלילי שמחה

 2. וולפוביץ בנימין
 3. מרינברג שמחה

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית: 9123

" i 

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248, תשליק, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית ביענה

 לפי זזוק הרשויות המקומיות (בחידת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה-5ד19

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בודרות)|
 השכ״ה-1965 1, ולסעיף ד (ב)(1) להוק הרשויות המקומיות (בחירו
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל־ה-1975 2, נמסרת גזה הודעו
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ביענה, שקויימו ביוב

 ז׳ בחשון תשל׳׳ט (7 בנובמבר 01978

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. חנא אליאם
 נמר בדראן
 3. סאלת ככרי

1118 

1105 

13 

 המספד הכולל של הבוחרים שהצניעו
 בתחום הרשות המקומית

 המספר הכולל של הקולות הכשרים

 המספר הכולל של הקולות הפסולים

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחחים

48.3 
29.7 
22.0 

534 
328 
243 

 שם המועמד
 הנא אליאס
 במר בדראן

 סלים חרירי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית ביענה

 סאלח בברי

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 הנא אליאס

 (שפ המשפחה) (השם הפרטי)

 ח׳ ממזון תשל״ט (8 בנובמבר 1978)

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית תל״מובד

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בדןירת ראש הדשות
 וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—1975

 בזזתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשב׳׳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 תל־מינד, שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אבלס דב

 2. נחום משה
 3. ריענ• שמעון

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתתום
 הרשות המקומית: 1441

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1389

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 52

 ה. מספר הקולות הכשר-ים שניתנו לכל אחד מהמועמדים
 הקולות

 שם המועמי במספרים באחוזים
 אבלם דב 198 14.25
 נחום משה 1110 79.91
 ריעני שמעון 81 5.83

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש־ הדשות:
 נחום משה

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י׳ בהשון תשל״ט (10 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743) יוסף פרום

 פקיד הבחירות למועצה המקומית תל־מוגד

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

 2. יום ההוצאה: א׳ בחשון תשל״ט (נ בנובמבר 1978).
 3. סך בל שוויה הנקוב: חמש מאות מיליון לידות.

 4. מיעדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ההל
 ביום י״א בחשון הש״ם (1 בנובמבר 1979).

 5. מועדי פדיון איגרות החוב: אגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״א
 בוזשון תשמיט (1 בנובמבר 1988), אולב ניתן יהיה לפדותן פדיון
 מוקדם החל ביום כ־ה בהשון השמ״ד (1 בנובמבר 1983) כאמור

 בתקנה 11 לתקנות.

 ט״ז בחשון תשליט(16 בנובמבר 1978) מאיד פרידמן
 (חמ 3-50) סגן הממונה על המימון ושוק ההון

 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב
 לפי חיק מ״לווה פיתוח, תש״ך—1960

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6 (ב)
 לחוק מילווה פיתות, תש״ף-1960 1, שהועברה אלי, קבעתי לגבי

 מ־לווה פיתות, תש״ך—1900, סדרה מסי 3538, ענייגים אלה:

 1. סוג הסדרה: סוג ש׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילויה פיתוזז
 (סדרות מסוג שי), השל׳*ח-8ד219.

.6Í-1 ,18 1ס״ה תש״ך, עמ׳ 47; תשל״ז, עמי 
 2 ק״ת חשל׳׳ח, עמי 768.
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 נדפס בדפוס הנלמשלד״ ירושלים
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 המהיר 6 לירות




