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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית אשקלון
 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
 למועצת עירית אשקלון, 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 - בגד

 (3) התנועה הדמוקרטית — חי

 (4) הליכוד - מחל

 (5) העובד הדתי — צ

 (6) למען אשקלון - קן

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 התנועה הדמוקרטית - חי עם למען אשקלון - קן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית אשקלון 19534
 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים 18844

 ד. המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 690
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

3069 
2914 
4291 
3726 
474 

4379 

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם
 בגד חזית דתית מאוחדת
 חי התנועה הדמוקרטית

 מחל הליכוד
 צ העובד הדתי

 קן למען אשקלון

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

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם
 בגד חזית דתית מאוחדת
 חי התנועה הדמוקרטית

 מחל הליכוד
 קן למען אשקלון

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

 1. אלון יעקב 3. שמש חיים

 2. זלינגר משה

 חזית דתית מאוחדת — בגד

 1, הלפרין זאב 2. אביגיל עמרם

 התנועה הדמוקרטית — חי
 1. דיין אלי 3. בלדדמן יוסף

 2. וקנין בנימין

(1) 

(2) 

(3) 

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
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 3. לוי גבריאל

 3. וולך זיוה

 4. זילברשטיין אברהם (רמי)

 יעקב כהן
 פקיד הבחירות לעירית אשקלון

 הליכוד - מחל

 1. ניר נתן

 2. זהבי גדעון

(4) 

 (5) למען אשקלון - קן

 1. קרן אריה

 2. חגג׳ פליקם

 י׳׳ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978)

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה. על תוצאות הבחירות
 למועצת עירית בת־ימ, שקויימו ביופ ז׳ כחשון תשל״ה (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה, מפ״מ, ל׳׳ע ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) חזית דתית מאוחדת - בגד

 (3) התנועה למען בת־ים — כן

 (4) הליכוד - מחל

 (5) התנועה לשינוי פני בת־ים מיסודה של התנועה לשינוי ויוזמה — שי

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) חזית דתית מאוחדת - בגד עם הליכוד — מהל

 (2) התנועה למען בת־ים — כן עם התנועה לשינוי פני בת־ים מיסודה של• התנועה לשינוי ויוזמה — שי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית בת־ים 39238
 ג. המספר הכולל של הקולות ׳הכשרים 37853
 'ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 1385

 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, מפ׳״ם, ל״ע ובלתי מפלגתיים 13917
 בגד חזית דתית מאוחדת 4207
 כן התנועה למען בת־ים 6227

 מחל הליכוד 12139
 שי התנועה לשינוי פני בת־ים מיסודה של התנועה לשינוי ויוזמה 1363

 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, מפ״ם, ל״ע ובלתי מפלגתיימ 8
 בגד חזית דתית לאומית 3
 ק התנועה למען בת־ים 4
 מחל הליכוד 7
 שי התנועה לשינוי פני בת־ים •מיסודה של התנועה לשינוי ויוזמה 1

i 

 1 סייח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳׳ט, עמי 3.
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 ג שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 אמת

 נוימן יחיאל
 ששון מרדכי

 בן־אביב אסתר
 דננברג יוסף

 (1) המערך — מפלגת העבודה־ מפ״ם, ל״ע ובלתי מפלגתיים

 1. רוטשילד מנהם 5.

 2. כהן משה 5).

 3. אבי־חן עובדיה ד.

 4. אושרי היים 8.

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד

 1. פלח אוריאל 3. חרמון נימים
 2. ברנהולץ יחזקאל

 (3) התנועה למען בת־ים - כן

 1. מסיקה דוד 3. שקל יהודה

 2. אבוטבול מורים 4. מיםיםטרנו יצחק

 (4) הליכוד - מחל
 1. ולקר יצחק 5. סופר זלמן

 2. שלומוביץ יצחק (אידו) 6. מטלון יהודה
 3. אבודרח יצחק ד. עוזר משה

 4. לב־הד זאב

 (5) התנועה לשינוי פני בת־-ים מיסודה של יזתנועה לשינוי ויוזמה - שי

 1. הרפז אלכסנדר

 י״ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 8י19) שמחה רון
 פקיד הבחירות לעירית בת־־ים

** 
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה עירית חדרה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצת עירית חדרה, שקויימו ביום ז׳ בזזשון 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 ודתיים בלתי מפלגתיים - ב
 (3) חדרה יפה ־־ חי

 (4) אולגה למען אולגה — כן

 (5) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע
 (6) הליכוד - מחל

 (7) לנו זה איכפת — צ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת עם אולגה למען

 אולגה - כן

 (2) חדרה יפה - חי עם המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית חדרה 17101

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16229

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים י 872

 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 מספר הקולות

 מספר המנדטים

ה מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלימ המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 5273

 ב י מזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים

 בלתי מפלגתיים 3077

 חי הדרה יפח 1868

 כן אולגה למען אולגה 1331

 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים 427

 מחל הליכוד 4052

 צ לנו זה איכפת , , 201

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת חפועלימ המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 5

 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים

 בלתי מפלגתיים . 3

 חי חדרה יפה 2

 כן אולגה למען אולגה 1

 מחל הליכוד 4

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

 1. כהנא יחיאל 4. גלילי מנחם
 2. אייזנשטיין גלעד 5. וילדר חנה

 3. זנזורי מאיר

 (2) חזית דחית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים — ב

 3. • ליברמן מרדכי

 2. שושני שלמה

 3. בוארון בנימין

 4. זולדן אדולף

 1. קוםטליץ מרדכי•
 2. בוארון ברוך

 (3) חדרה יפה — חי
 1. נשר שלמה

 (4) הליכוד - מחל
 1. שבי מיכאל

 • 2. קעטבי יצחק

p - (5) אולגה למען אולגה 

 1. אשבל שלום

 יוסף גדת
 פקיד הבחירות לעירית״חדרה

 ״ג בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית טבריה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב׳׳ה—1965

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) מפלגת העבודה הישראלית — אמת

 (2) חזית דתית מאוחדת — מפד״ל, אגודת ישראל ופא״י — בגד

 (3) הליכוד - מחל

 (4) טבריה לקדמה — טל

 (5) ברית יוצאי צפון אפריהה ובלתי מפלגתיים — צא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית טבריה 10316
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9855
 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 461

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

2850 
2847 

2613 

1036 

509 

 אמת מפלגת העבודה הישראלית
 בגד חזית דתית מאוחדת — מפד״ל, אגודת ישראל ופא״י

 מחל הליכוד
 טל טבריה לקדמה

 צא ברית יוצאי צפון אפרייקה ובלתי מפלגתיים

 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 מפלגת העבודה הישראלית
 בגד חזית דתית מאוחדת — מפד״ל', אגודת ישראל ופא״י

 מחל הליכוד
 טל טבריה לקדמה

 צא ברית יוצאי צפון אפריקה ובלתי מפלגתיים

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מפלגת העבודה הישראלית - אמת

 1. מאיר אדרעי 3. פאיק גבאי
 2. רות מם 4. שר שלום אלוני

 (2) חזית דתית מאוחדת — מפד׳׳ל, אגודת ישראל ופא״י — בגד
 1. יגאל ביבי 3. מאיר חי עמנואל

 2. יוסף כהן 4. שלמה גולינסקי

 (3) הליכוד - מחל
 1. פנחס פרח 3. מאיד יאיר

 2. יחיאל קרוטחמר 4. זכי חבט

 (4) טבריה לקדמה - טל
 1. אשר יעיש 2. אבנר סלח

 (5) ברית יוצאי צפון אפריקה ובלתי מפלגתיים — צא
 1. יעקב שטרית

 נפתלי כהן
 פקיד הבחירות לעירית טבריה

 י׳ בחשון תשל״ט(10 בנובמבר 1978)

 * סיח תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
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 ־ הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית נתניה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצת עידית נתניה, שקויימו ביום ז׳ בחשק תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) הזית דתית מאוחדת - בגד

 (3) עם אחד - יט
 (4) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע

 (5) הליכוד - מחל

 (6) למען נתניה - נר

 (7) סוחרים ועצמאיים נתניה — ם

 (8) מנוף למען נתניה והפרברים — פז

 (9) הרשימה הדתית נאמני התודה, חברה ומוסר — צ

 (10) שפור נתניה ושכונותיה — ש

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית נתניה 35286

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 33640

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 1646

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 10012
 בגד חזית דתית מאוחדת 5354
 יט עם אחד 446

 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים 1356
 מחל הליכוד 6510
27S5 נר למען נתניה 
 ס סוחרים ועצמאיים נתניה 762

 פז מנוף למען נתניה והפרברים 4462
 צ הרשימה הדתית נאמני התורה חברה ומוסר 1432
 ש שפור נתניה ושכונותיה 541

 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 ונלתי מפלגתיים 7
 בגד חזית דתית מאוחדת 3
 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלחי מפלגתיים 1
 מחל הליכוד 4
 נר למען נתניה 2
 פז מנוף למען נתניה והפרברים 3
 צ הרשימה הדתית נאמני התורה חברה ומוסר 1

 1 ס״ח חשכ׳יה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
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 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים — אמת

 1. קליגלר ראובן -5. ציון אהרון

 2. אנזלביץ דוד 6. ולנקו משה

 3. עמר גיק ד. לוי יוטף
 4. רבינוביץ עמנואל

 (2) חזית דתית מאוחדת - בגד

 1. טנא דב 3. דרך שמואל
 2. שנינזון- שמואל

 (3) המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים - לע

 1. ליפשיץ יוסף

 (4) הליכוד - מהל
 1. אלראי יואל 3. גלבד חי׳־ם

 2. אבידן דב 4. ואלך ישראל

 (5) למען נתניה - נר
 1. בן עמי עובד 2. אורן דוד

ן  (6) מנוף למען נתניה והפרבי־ים — פ

 1. בן גד יצחק 3. שפוני גדעון

 2. שרון(תשובה) יצחק

 (7) הרשימה הדתית נאמני התורה חברה ומוסר - צ
 1. רט אהרון

 משה גלזנר ־
 פקיד הבהירות לעירית נתניה

 הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצת עירית רמלה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצת עירית רמלה, שקויימו ביום ז׳ בדזשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

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

 (3) חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון — ו
 (4) התנועה לקידום רמלה — ש

 (5) תנועת רמלה שלך - כש

 (6) הליכוד - מחל

 (ד) תנועה לאחווה רשימת פנ - ענ

 (8) סיעה עצמאית למען רמלה — רה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית רמלה 15092

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 14498
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים _ 594

 1 סייח תשב״ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.
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 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, מפ״ם 3944
 ב חזית דתית לאומית - המזרחי, ה3ועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1447
 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון 502
 ט התנועה לקידום רמלה 566

 כש תנועת רמלה שלך 2185
 מחל הליכוד 1653
 ענ תנועה לאחוה רשימת ענ 1313
 רח סיעה עצמאית למען רמלה 2888

 ו. מםפר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך — 'מפלגמ העבודה, מפ״ם 4
 ב חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 כש תנועת רמלה שלך 2
 מחל הליכוד 2
 ענ תנועה לאחוה רשימת ענ 2
 רח סיעה עצמאית למען רמלה 3

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך - מפלגת העבודה, מפ״פ - אמת

 1. רבי יורם 3. שמיל אברהם
 2. זינגר פנחס 4. בלפון רחמים

 הזית ׳דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב

 2־ מרטין אהרון

 2. הוגי לטיף

 2. רוקח יאיר

 2. מאגדאסי נעים

 3. בן־בסט משה

 1. אהריאמ שמואל

 תנועת רמלה שלך - כש
 1. אזולאי שלמה

 הליכוד - מחל
p משה  1. פ

 תנועת לאחווה רשימת ענ — ענ

 1. בטח עזרא

 סיעה עצמאית למען רמלה — רח

 1. חדד הנרי
 2. אביטבול גבריאל

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 דוד קאפח
 פקיד הבחירות לעירית רמלה

 י״ב בתשון תשל״ט(12 בנובמבר 1978)

 ילקוט הפרסומים 494ג, יי׳ט בכסלו תשל׳יט, 19.12.1978 503



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית מבשרת ציץ
 לפי הוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה~־1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 !, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית מבשרת ציון, שקויימו ביום ז׳ בהשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית הלאומית ודתיים בלתי מפלגתיים - ב
 (3) מבשרת ציון אחת — יד

 (4) הליכוד - מחל

 (5) הרשימה למען מבשרת ציון - מצ

 ב. המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2385

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2284

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 101

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך 220

 ב חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית הלאומית ודתיים בלתי מפלגתיים 604

 יד מבשרת ציון אחת 726

 מחל הליכוד 480

 מצ הרשימה למען מבשרת ציון 254

 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 1

 ב חזית דתית מאוחדת - המפלגה הדתית הלאומית ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 יד מבשרת ציון אחת 3

 מחל הליכוד 2

 מצ הרשימה למען מבשרת ציון 1

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

 1. גבאי נתנאל

 (2) חזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית הלאומית ודתיים בלתי מפלגתיים — ב

 1. בן יצחק צדוק 2. אליטוב משה יעקב

 3. עשהאל אשר
T - (3) מבשרת ציון אחת 

 1. מויאל אלי
 2. בן נחום פנחס

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
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 (4) הליכוד - מחל
 1. יעקב יעקב 2. מרדכ- שלמה

 (5) הרשימה למען מבשרת ציון - מצ
 1 . דוגה סמי

 ט׳בחשוןתשל״ט(9בנובמבר8די!1) מרים צודאל
 פקידת הבחירות למועצה המקומית מבשרת ציון

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית חצור הגלילית
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-65>׳1

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומייות (בחירות), תשב״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית חצור הגלילית, שקויימו ביום ז׳ נחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

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

 (2) המפד׳׳ל, אגודת ישראל ופועלי אגודות ישראל ־־ ב

 (3) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2472

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2417

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 55

 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 המערך — מפלגת העבודה, מפ׳׳ם ובלת־ מפלגתיים 580
 ב המפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 4
 מחל הליכוד 3

 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, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 2

 ב המפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 920

 מחל הליכוד 817

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

 1. אלברט בךזקן 2. מוד־־ן מלול

 (2) המפד״ל, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — ב
 1. ינון אבידן 3. יהודה דאודי

 2. ידידיה בהן 4. אביגדור רוסה

 (3) הליכוד - מהל
 1. אליהו כלפון 3. דב נוי

 2. אשר כהן

ן י נ ק ע  י״ט בחשון תשל״ט (19 בנובמבר 1978) יוסף ו
 פקיד הבהירות למועצה המקומית חצור הגלילית

 1 ס״ח תשכ׳׳ח, עמי 248; תשל־״ט, עמי 3.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עידית בת־ים

 לפי הוק הרשויות המקומיות (נחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975

 בהתאם לסעיף ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשב״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—21975, נמסרת בזה הודעה

 על תוצאות הבחירות לראשות עירית בת־ים.

 א. לקראת הבחירות 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  1. א
 ולקד יצחק
 מסיקה דוד

 פלח אוריאל
 רוטשילד מנחם

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום עירית בת־ים 39133
 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 36937
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2196

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 תקולוח
 שם המועמד במספרים באחוזים

 ולקר יצחק 12331 33.38
 מסיקה דוד 7836 21.21

 פלח אוריאל 3286 8.89

 רוטשילד מנהם 13484 36.05

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביום כ׳׳א נחשון תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירות

 חוזרות אשר בהן:

: ו י ה ה ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה
 דלקר יצחק

 רוטשילד מנחם

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 29304

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 28603

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 701

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 שם המועמד מספר הקולות

 ולקר יצחק 13273

 רוטשילד מנחם 15330

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש העיריה:

 רוטשילד מ3חם
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ״ג נחשון חשל״ט (23 בנובמבר 1978)
 שמחה רץ

 פקיד הבחירות לעירית נת־ים

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית אשקלץ

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

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק 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

 על תוצאות הבחירות לראשות עירית אשקלון.

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ז׳ בחשון חשל״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  1. א
 אלון יעקב

 דיין אלי
 הלפרין זאב

 ניר נתן
 קרן אריה

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום עירית אשקלון 19320

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 18611

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 709

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 אלון יעקב 2560 13.76
 דיין אלי 4413 23.71
 הלפרין זאב 2436 13.09
 ניר נתן 3739 20.09
 קרן אריה 5463 29.35

. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הבשרים  כ
 נערכו ביום כ״א נחשון תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירות

 חוזרות אשר בהן:
: ו י ה ה ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה

 דיין אלי
 קרן אריה

 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו 19000
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 18681

 • 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 319

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

 דיין אלי 10112
 קרן אריח 8569

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש העיריה:

 דיין אלי
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ״ג נחשון תשל״ט (23 בנובמבר 1978)
 יעקב כהן

 פקיד הבחירות לעירית אשקלון

 ! ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 248: תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית טבריה

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

 בהתאם לסעיף ל(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-1965 נ, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה

 על תוצאות הבחירות לראשות עירית טבריה.

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום ז׳ בתשיז 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  1. א
 אדרעי מאיר

 ביבי יגאל
 פרח פנחס

 2. המספר הבולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום עירית טבריה 10316

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9822

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 434

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שס המועמד י במספרים באחוזים

 אדרעי מאיר 2955 30.15
 ביבי יגאל 3214 32.78

 פרח פנחס 3653 37.27

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הבשרים
 נערכו ביום ב״א בחשון תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירות

 חוזרות אשר בהן:

: ו ה הי ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה
 ביבי יגאל

 פרת פנהם

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 9858

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9684

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 174

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

 ביבי יגאל 5138

 פרח פנחס 4546

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש העיריה:

 ביבי יגאל
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ׳׳ו בחשון חשל״ט (23 בנובמבר 1978)
 נפתלי כהן

 פקיד הבחירות לעירית טבריה

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית חדרה

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

 בהתאם לסעיף ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בתיירות),
 תשכ״ח-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזח הודעה

 על תוצאות הבחירות לראשות עירית חדדה.

 א. לקראת הבחירות שקויימו.ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר
:(1978 . 

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו ת מ ו ע צ ו ה ר ש ו  1. א
 אשבל שלום *

 כהנא יחיאל
 נשר שלמה

 קוםטליץ מרדכי
 שבי מיכאל

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום עירית חדרה 17101

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 15899

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1202

 5. מספר הקולות הכסריפ שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 אשבל שלום 843 5.03
 כהנא יחיאל 5498 34.58
 נשר שלמה 2949 12.25
 קוסםליץ מרדכי 3301 20.76
 שבי מיכאל 4308 27.09

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הבשרים
 נערכו ביום כ״א בחשו! תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחידות

 חוזרות אשר בהן:

: ו ה הי ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה
 כהנא יחיאל
 שבי מיכאל

 2. המספד הבולל של הבוחרים שהצביעו 15892

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 15556

 4. המספד הכולל של הקולות הפסולים 336

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

 כהנא יחיאל 8086
 שבי מיכאל 7470

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש עיריה:

 כ הנא יחיאל
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ״ד בחשון תשל״ט (24 בנובמבר 1978)
 יוסף גזית

 פקיד הבחירות לעירית חדדה

 1 ס׳׳ה תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית רמלה

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

 בהתאם לסעיף ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-1965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשלי׳ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה

 על הוצאות הבחירות לראשות עירית רמלה,

 א. לקראת הבהירות שקו־ימו 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  1. א
 אזולאי שלמה

 אפריאט שמואל
 בטה עזרא
 חדד הנרי

 מישל יעקב
 פרץ משה
 רבי יורם

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום עירית רמלה 15092
 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 14056
 4. המספד הכולל של הקולות הפסולים 1036

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

15.94 
7.61 
8.97 

24.44. 
4.32 

10.00 
28.69 

2241 
1070 
1262 
3436 

607 
1407 
4033 

 אזולאי שלמה
 אפריאט שמואל

 בטה עזא
 חדד הנרי

 מיש ל יעקב
 פרץ משה
 רבי יורם

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביום ב״א בהשון תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירת

 חוזרות אשר בהן:

: ו ה הי ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה
 חדד הכרי
 רבי יורם

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 12962

 3. המספר הכולל של הקולות הכשר-־ם 12759
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 203

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספד הקולות

6641 
6118 

 חדד הנר׳
 רבי יורם

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש העיריה:

 חדד הנרי
 (שם המשפהה) (השם הפרטי)

 דוד קאפח
 פקיד הבחירות לעירית רמלה

 כ״ג בחשו; תשל״ת (23 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית נתניה

 לפי חוק הרשויות המקומייות (בהירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל־־׳ה—1975

 בהתאם לסעיף ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 חשב־׳ח-~A 1965 ולסמל ף 7 (ב)(1) להוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), השל״זז—1975 2, נמסרת בזה הודעה

 על תוצאות הבהירות לראשות ע׳דית נתניה.

 א. לקראת הבחירות שקו־ ימו ביום ז׳ נחשון תשליייט (ד בנובמבר
:(197S 

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  1. א
 יואל אלרא•
 יצחק בן נד

 עובד p עמי
 דב טנא

 ראובן קלינלר

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום עירית נתניה 35105
 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 32312
 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 2593

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:
 הקולות

 שפ המועמד במספריים באחוזים

 יואל אלראל 8156 25.1
 יצחק בן גד 5265 16.2
 עובד בן עמי 4201 12.9
 דב טנא 4310 13.3
 ראובן קליגלר «!1058 32.5

 ב. הואיל ואף אהד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביום ב״א בחשון תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירות

 חוזרות אשר בהן:
: ו ה הי ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה

 יואל אל ראי
 ראובן קליגלר

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 27038

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 26558

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 460
 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

11096 
15462 

 יואל אלראי
 ראוב! קליגלר

 שמו של המועמד שנבהר ראש הציריה:

 לל׳עלר ראובן
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ־ב בוזשון תשל״ט (22 בבובמבר 1978) גלזנר משה
 פקיד הבהירות לעירית נתניה

 1 פ׳יח תשכ״ה, עמ׳ 248: השל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.

 1 ס״ת תשב״ה, עט׳ 248: תשלי׳ט, עמ• 3.
 2 ם״ה תשל״ה, דמי 211.
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 הודעה בדבר תוצאות הנחירות לראשות
 המועצה המקומית חצור הגלילית

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

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק הרשמות המקומיות (בחידות),
 תשב״ה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-5ד219, נמסרת בזה הודעה

 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית חצור הנלילית.

 א. לקראת הבחירות 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  1. א

 אבידן ינון

 בן זקן אלברט

 בלפון אליהו

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתהום המועצה המקומית 2472
 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 2398

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 74
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 אבידן ינון 870 36.28

 בן זקן אלבדט 593 24.72

 כלפון אליהו 935 38.99

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הבשרים
 נערכו ביום כ״א בחשבון תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירות

 חוזרות אשר בהן:

: ו ה חי ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה
 אבידן ינון

 כלפון אליהו

 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו 2495

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים, 2449
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 46

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

1276 
1173 

 אבידן ינון
 כלפון אליהו

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש המועצה המקומית:

 ינון
 (ד׳^ם הפרטי)

 אבידן
 (שפ המשפהה)

 כ״ג בהשון תשל׳׳ט (23 בנובמבר 1978)
 יוסף ועקנין

 פקיד הבחירות למועצה המקומית חצור הגלילית

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית מבשרת־ציון

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

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק הרשויות המקומית (בחירות),
 תשכ-ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמכרת בזה הודעת

 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מבשרת־ציון.

 א. לקראת הבחירות 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  1. אושרו ה
 בן יצחק צדוק

 דוגה סמי
 יעקב יעקב
 מויאל אלי

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום המועצה המקומית 2385

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2274

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 111

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחוזים

27.83 
11.69 
25.05 
34.96 

633 
266 
580 
795 

 שם המועמד

 בן יצחק צדוק
 דוגה סמי

 יעקב יעקב
 מויאל אלי

 ft^ הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביום כ״א בחשון תהיל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירות

 חוזרות אשר בהן:

: ו י ה ה ר י ח ב ו ל ד מ ע ם ש י ד מ ע ו מ  1. ה
 בן יצחק צדוק

 מויאל אלי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 2298

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים • 2259

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 39

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

1129 
1130 

 בן יצחק צדוק
 מויאל אלי

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש המועצה המקומית:

 מויאל אלי

 | (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ״ד בוזשון תשל״ט (24 בנובמבר 1978)

 מרים צוראל
 פקידת הבחירות למועצה המקומית מבשרת ציון

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

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

ו תשל״ט, 19.12.1978 509  ייקום הפרסומים 2494, י״ט נכסי



 המחיר 4 לירות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




