
 רשומות

 ילקדע הפרסומים
ר 29 2 1978 ב מ צ ד ב S U Ü כ״ט בכסלו תשל״ט 

 עמוד דסוד
 הודעות בדבר הוצאות הבחירות —

 למועצה המקומית ,זן-יבנה 640 לראשות המועצה המקומית גךיבנה . . 648
64s . . 641 לראשות המועצה המקומלת גני תקוה . .  למועצה המקומית גני־תקוה .
. 642 לראשות המועצה המקומית יבנאל . . 648 . .  למועצה המקומית יבנאל • .

 למועצה המקומית מכר לראשות המועצה המקומית מכר . . 649 643
. 644 לראשות המועצה המקומית משהד . . 649 .  למועצה המקומית משהד .
. 645 לראשות המועצה המקומית פקיעין . . 650 .  למועצה המקומית פקיעין .

 למועצה המקומית ולראשות המועצה המקומית למועצה דמקומית ולראשות המועצה המקומית
. 647 הכי ציי 630 . . . . .  !דיר חנ8 .



ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גךיבנה ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (נחירות/ חשכיה-65&1

 בהתאפ להעיף 71 (א) לחיק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב-ד-1965 !, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הגחירות
 למועצה המקומית גן־יבנה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל*ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חדת דתית מאוחדת המזרחי והפועל המזרחי אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים - בגד
ל ח מ - ד ו כ י ל  (3) ה

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:

 הליכוד - מחל עפ חזית דתית מאוחדת המזרחי והפועל המזרחי אמדה ישראל פועלי אגזדת ישראל ובלתי מפלגתיים -
 בגד.

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1228  ב. המספר הכו

לל של הקולות הכשרים 1205  ג. המספר הכו

לל של הקולות שנמצאו פסולים 23  ד. המספר הכו

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

 אות/יות כינוי הרשימה מספר .הקולות

 אמת אמת 450
 בגד הזית דתית מאוחדת המזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל

 ופועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים 409
 מהל הליכוד 349

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

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת אנלת 3
 בגד חזית דתית מאוחדת המזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל

 ופועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים 3
 מהל הליכוד

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מ
 (1) מרשימת אמת - אמת

 1. אלקפלסי משה 3. מלכה אברהם
 2. מנצור ניסים

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת המזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים — בגד
 1. אוחיון שמואל 3. בהן אברהם

 2. שדים רחמיפ

 (3) מרשימת הליכוד - מהל
 1. מור אברהם 3. גולן שלה

 2. זכריה רבתי

 י׳ בחשון תשל״מ (10 בנובמבר 1978) אהוד דעי
 (חמ 3-743) פקיד הבחירות למועצה המקומית גן־יבנה

 1 ס׳׳ח השכ׳׳ה, עט׳ 248; השל׳׳ט, עמ׳ 3.

 640 ילי,וט הפרסומים 2500, כ״ט בככלו תשל״פ, 29,12.1973



ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גני־תקוה ב ד  הודעה ב
 לפי הוק הרשויות המקומיות (כחירות), וגשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ה—11905, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית גבי־תקוה, שקויימו גיום ז׳ בחשון תשל״נו (7 בנובמבר 1978):

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) מפי״ל חזית דחית לאומית - ב

 (2) חזית דתית תורתית — גד
ל ח מ - ד ו כ י  (3) ל

 (4) רשימת אנשי המקום - ראה

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) מפד״ל חזית יתית לאומית - ב עם הליכוד - מחל
 (2) חזית דתית תודתית - גד עם אנשי המקום - ראה

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית • ־ 2071  ב. המספר הכו

לל של הקולות הכשרים 2009 ו  ג. המספר הכ

לל של הקולות שנמצאו פסולים 62 ו  ד. המספר הכ

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

 אות/יית כיבוי הרשימה מספר הקולות

1039 
207 
183 
580 

נוי הרשימה מספר המנדסיס  אות/יות כי

 ב מפד׳׳ל הזית דתית לאומית 4
 גד חזית דתית תורתית 1
 מחל ליכוד 1
 ראה רשימת אנשי המקום 3

ל רשימה ורשימיז: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מ
 (1) מרשימת מפד״ל חזית דתית לאומית — ב

 1. וייס מרדכי 3. ששיץ אלי
 2. דרעי מאיר 4. שור שאול

 (2) מרישמת חזית דתית תורתית — גד
 1. ברון יצחק איזק

 (3) מרשימת ליכוד - מחל
 1. הבשוש יוסף

 (4) מרשימת אנשי המקום - ראה
 נ, גור שלמה 3. לוי אסתר

 2. מלכה מאיר

 ט׳ בתשון תשל״ט (9 בנובמבר 1978) ישראל גרדץ
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גני־תקדה

 ! ס״זז חשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.

 ב - ׳מפד״ל חזית דתית לאומית
 גד חזית דתית תורתית

 מחל ליכוד
 ראה רשימת אנשי המקום

ל אחת מרשימות המועמדים: ר המנדטים שבהם זכתה כ פ ס  ו. מ

 ילקוט הפרסומים 2500, כ״ט בכסלו תשל״פ, 29.12.1978



ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יבנאל ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1965

 . בהחאם לסעיף !7 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965נ, נמסרת בזה הודעה של תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית יבנאל, שקזיימו ביום ז׳ בחשק תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

# 

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן

 (1) המערך - אמת
 (2) יבנאל אחת - אצ

 (3) חזית דתית לאומית, המזרהי-הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
ב ה  (4) למען הבקעה - ל

 (5) למען בקעת יבנאל — לי
 (6) הליכוד - מחל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב עם הליכוד — מחל

ב עם למען בקעת יבנאל - לי ה  (2) למען הבקעה — ל

ם שהצביעו בתחום הרשות המקומית 759 י ר ח מ  ב. המספר הכולל של ה

לל של הקולות הכשרים 737  ג. המספד הכו

לל של הקולות שנמצאו פסולים 22  ד. המספר הכו

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

 אות/יות בינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך 69
 אצ יבנאל אחת 192
 ב חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 104
ב למען הבקעה 62 ה  ל

 לי למען בקעת יבנאל 136
 מחל הליכוד 154

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

נוי הרשימה מספר המנדטים  אות/יות כי

 אמת המערך 1
 אצ יבנאל אחת 2
 ב חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
ב למען הבקעה 1 ה  ל
 לי למען בקעת יבנאל 2
 מחל הליכוד 2

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מ
 (1) מרשימת המערך — אמת

 1. הר־נוי אברהם

 (2) מרשימת יבנאל אחת - אצ
 1. בךצור חנוך 2. בנימין טמזרטי

 (3) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב
 1. בנימין מנתם

 ! סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
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 2. גרינברג אבי בועט

 2. אברמזון יהונתן

 רחל סגלרביץ
 פקידת הבחירות למועצה המקומית יבנאל

 (4) מרשימת למען הבקעה — להב
 .1. קריטי יוסף

 (5) מרשימת למען בקעת יבנאל - לי
 1. אליוביץ ניסן

ל ח מ י  (6) מרשימת הליכוד -
 1. תעיזי יצחק

 ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978)

ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית מכר ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ׳׳ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית מכד, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ס (7 בנובמבר 1978):

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) רשימת הקדמה והעבודה - א

 (2) רשימת חזית דתית לאומית - ב
 (3) רשימת חזית מכר הדמוקרטית — גד

 (4) רשימת פיתוח וקדמה — רא
 (5) רשימת השינוי למען מכר — רמ

ל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1213 ל ו כ ר ה פ ס מ  ב. ה

לל של הקולות הכשרים 1180 ו ר הכ פ ס מ  ^ ג. ה

לל של הקולות שנמצאו פסולים 33 ו ר הכ פ ס מ  ד. ה

ל אחת מרשימות המועמדים: כ ר הקולות הכשרים שניתנו ל פ ס  ה. מ

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 א הקידמה והעבודה 113
 ב חזית דתית לאומית 176 .

 גד חזית מכר הדמוקרטית 647
 רא פיתוח וקדמה 157
 רמ שינוי למען מכר 87

ל אחת מרשימות המועמדים: ר המנדטים שבהם זכתה כ פ ס  ו. מ
 ן

נוי הרשימה מספר המנדטים  אות/יות בי

 א הקדמה והעבודה 1
 ב חזית דתית לאומית 2
 גד חזית מכר הדמוקרטית 5
 רא פיתוח וקדמה 1

 1 סיה תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
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ל רשימה ורשימה: כ  שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מ
 (1) מרשימת הקדמה והעבודה — א

 1. מלתם מוהמד

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית — ב
 1. כיאל אחמד 2. אבו־זלאם אכרם

 (3) מרשימת חזית מבר הדמוקרטית — גד
 1. ח׳ליל מחמוד 4. חמודה סאמר

 2. ח׳טיב אחמד 5. הואש• וזזש
 3. מיהול אנדראוס

 מרשימת פיתוח וקדמה — רא
 1. דיב סלים

(4) 

 מנשה שבת
 פקיד הבחירות למועצה המקומית מכר

 י׳ בחשק תשליט (10 בנובמבר 1978)

ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית משהד ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1365

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (כחירות), תשכ״ה—965! 1, נמסרת בזד. הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית משהד, שקייימו ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978):

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) רשימת השינוי — שנ

 (2) רשימת קידמה ופיתוח — רא
 (3) רשימת הליכוד אחוה - מעפ

 (4) רשימת העבודה — ימ
 (5) רשימת צעירי משהד — גד

 (6) רשימת החקלאות והעבודה - נ
 (ד) רשימת הקידמה והאחוה — ע

. . . .  (8) רשימת התקוה — צ

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1070  ב. המספר הכו

לל של הקולות הכשרים 1032  ג. המספר הכו

לל של הקולות שנמצאו פסולים 38  ד. המספר הכו

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

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 גד צעירי משהד 210
 ימ העבודה 74.
 מעפ הליכוד אחוה 131
. החקלאות והעבודה 190  נ
 ע הקידמה והאחוה 116
 רא קידמה ופיתוח 222
 שנ השינוי 89

 1 ס״ח תשכ־׳ה, עמ׳ 248; תשל״מ, עמי 3.

 644 ילקוט הפרסומים 2500, כ״ט בכסלו תשל׳׳ס, 8ל29.12.19



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

נוי הרשימה מהפר המנדטים  אות/יות כי

 גד צעירי משהד 2
 מעפ הליכוד אחוה 1
I נ החקלאות והעבודה 
 ע • הקידמה והאחוה 1
 רא קידמה ופיתוח 2

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מ

 •גד
 2. דת׳לאללה גיבר

 2. חסן יוסף

 כאות׳ר אסכנדר
 פקיד הבחירות למועצה המקומית משהד

 (C1 מרשימת צעירי משהד י
 1. מרעי מחמוד

 (2) מרשימת הליכוד אחוה - מעפ
 1. מבסור סאלה

 (3) מרשימת החקלאות והעבודה — נ
 1. םלימאן סאלח

 (4) מרשימת הקידמה והאחוה — ע
 1. םאלח מוחמד

 (5) מרשימת קידמה ופיתוח - רא
 1. חסן מוחמד

 ׳׳א בחשון תשל״ט (11 בנובמבר 1978)

ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית פקיעץ ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—5»19

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

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) שיתוף אחוה וחקוה — אכמ

 (2) חזית פקיעין הדמוקרטית — גד
 (3) צדק ואמונה — חק

 (4) אל־אמין — טע
 (5) ההצלחה - נ
 (6) השלום - ק

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1273  ב. המספר הכו

לל של הקולות הכשרים 1261  ג. המספר הכו

לל של הקולות שנמצאו פסולים 12  ד. המספר הכו

 1 ס״ח תשב״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ ס.
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ל אחת מרשימות המועמדים: כ ר הקולות הכשרים שניתנו ל פ ס  ה. מ

 אות/מת כינוי הרשימה מספר הקולות

 אבמ שיתוף אחוה ותקוה 293

 גד חזית פהיעין הדמוקרטית 267

 חק צדק ואמונה 165

 טע אל-אמין 243

 נ ההצלחה 159

 ק השלום 134

ל אחת מרשימות המועמדים: ר המנדטים שבהם זכתה כ פ ס מ  ו. ה

 אות/יות בינוי הרשימה מספר המנדטים

 אכמ שיתוף אתוה ותקוח 2

 גד חזית פקיעין הדמוקרטית 2

 חק צדק ואמונה 1

 טע אל־ אמין 2

 3 ההצלחה 1

 ק השלום 1

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנכחדו חברי מועצה מ

 2. פדול פדול
 (1) מרשימת שיתיף אחוה וחקוח — אכמ

 1. ח׳יר סאלח

 2• סויד נאיף

 2. זין־אלדין אחמד

ע ח׳ודי  סלים םב
 פקיד הבחירות למועצה המקומית פקיעין

 (2) מרישמת מזית פקיעין הדמוקרטית - גד
 1. ח׳יריוסף

 (3) מרשימת צדק ואמונה - חק
 1. מבאס נמלח

 (4) מרשימת אל־אמין - טע
 1, גדבאן זיד

 (5) מרשימת ההצלחה - נ
 1. ח׳ורי רמזי

 (6) מרשימת השלום - ק
 1. עבדו אביס

 ל׳ בהשון תשליה (30 בנובמבר 1978)
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ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית דיר־חנא ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 . בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), השכ״ה—11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית דיר־חנא, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל־׳ט (7 בנובמבר 1978):

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) איחוד בני הכפר - אק

 (2) חזית דיר־חבא הדמוקרטית — גד

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית 1527 ו ר הכ פ ס מ  ב. ה

לל של הקולות הכשרים 1479 ר הכו פ ס מ  ג. ה

לל של הקולות שנמצאו פסולים 48 ר הכו פ ס מ  ד. ה

ל אחת מרשימות המועמדים: כ ר הקולות הכשרים שניתנו ל פ ס  ה. מ

 אות/יוה כיבוי הרשימה מספר הקולות

 אק איחוד בני הכפר 581
 גד הזיה דיר־הנא הדמוקרטית 898

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

 אות/יות בינוי הרשימה מספר המנדטים

 אק איחוד בני הכפר 4
 גד חזית דיר־חנא הדמוקרטית 5

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מ
 (1) מרשימת איחוד בני הכפר — אק

 1. סעיד עבאס 3. ג׳האד חוסיין
 2. מנמור מעלם 4. מחמד שואהדה

 (2) מרשימת חזית דיד־־חנא הדמוקרטית - גד
 1. רג׳א ח׳טיב 4. שפיה חביב
 2. תופימ דגיש 5. נאיף חג׳ן

 י 3. עלי ח׳לאילה

 ט״ו בחשון תשליט (15 בנובמבר 1978) ג׳ורר סעיד
 פקיד הבחירות למועצה המקומית דיד־חנא

 1 ס־ח תשביה, עמי 248; חשל״יה, עמי 3.

ר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית דיר־חנא ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחידת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחוזים

49 
60 

607 
886 

 שם המועמד

 סעיד עבאס
 דגיא חטיב

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 רג׳א
 (השם הפרטי)

 חטיב
 (שם המשפחה)

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), ה.
 |תשכ״ה-1965! ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ^־אש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית דיר־הנא, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשליט (7 בנובמבר 1978):
 «, אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. סעיד עבאס
 2, • רג׳א הטיב

 המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית

 המספד הכולל של הקולות הכשרים

 ט״ו בחשון תשליט (15 בנובמבר 1978)
 םעיד גיורג׳

 פקיד הבחירות למועצה המקומית דיר־־חנא

 ב.
1527 
1493 

34 
 ג.

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 1 פיח תשכ״ה, עמי 248; חשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח חשל״ה, עמ׳ 211.
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ר תוצאות הבחירות לראשות ב ד  הודעה ב
 המועצה המקומית גני־תקוה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות (בחירות)]
 תשכ״ה-1965 ג, ולסעיף 7 (ב)(1) להוק הרשויות המקומיות (כחירל
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-21975, נמסרת בזה הודעד
 על תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית גני־תקוה, שקויימו]

 ביום ז׳ בחשק תשל׳־ס (7 בנובמבר 1978):

2078 
2010 

68 

 אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בדון יצחק
 2. גור שלמה
 3. וים מרדכי

 4. חבשוש יוסף

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית

 המספר הצולל של הקולות הכשרים
 המספד הכולל של הקולות הפסולים

 א.

 מספד הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 ה.

 שם המועמד במספרים באחוזים

5.12 
28.10 
60.64 
5.14 

 ברון יצחק 107
 גור שלמה 566

 וים מרדכי 1229
 חבשוש יוסף 108

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 וים מרדכי

 (שם המשפחה) (השפ הפרטי}

 ט׳ בחשון תשל״ט (9 בנובמבר 1978)
 ישראל גדדץ

 פקיד הבחירות למועצה המקומית גבי־חקוח

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית יבנאל

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

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—1965A ולסעיף 7 (ב1)() לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה

 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית יבנאל.

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

ר תוצאות הבחירות לראשות • ב ד  הודעה ב
 המועצה המקומית גן־יבנה

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

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 חשכ״ה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל״ח—1975 2, נמסרת בזה הודעה

 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גן־יבנה.

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

 ,1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אוחיון שמואל
 אלקסלםי משה

 מור אברהם

 המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום המועצה המקומית 1228

 המספר הבולל של הקולות הכשרים 1205

 המספר הכולל של הקולות הפסולים 23

 מספר הקולות הכשרים שניחנו לכל אחד מהמועמדיפ:

 הקולות

.2 

.3 

.4 

.5 

 במספרים באחוזים

35.35 
39.41 
25.22 

426 
475 
304 

 שם המועמד

 אוחיון שמואל
 אלקסלסי משה

 מור אברהם

 הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים כ.
 נערכו ביום כ״א בחשון תשל״ט (21 בנובמבר 1989) בחירות

 חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 אוחיון שמואל
 אלקסלםי משח

 . 2. המספד הכולל של הבוחרים שהצביע 1215

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 1193

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 22

 5. מספר הקולות שביתנו לכל אחד מהמועמדים:
 המועמד הקולות

 אוחיון שמואל 667
 אלקסלסי משה 526

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש המועצה המקומית:
 אוחיון שמואל

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ״ב בחשון תשל״ט (22 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743) דגני אהוד

 פקיד הבחירות למועצה המקומית גן־יבנה

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

 1 סייח תשב״ה, עמ׳ 248; תשל-ט, עמי 3,
 2 ס׳׳ח תשל״ה, עמי 211.
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 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. מחמוד חיליל

 2. אהמד כיאל
 3. מחזמד מלחם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המהומית 1213
 ג. המספר הכולל של מהולות הכשרים 1168

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 45
 ה. נלסספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 בנלםפרים באחוזים

68 
28 
04 

792 
312 
53 

 שם המועמד
 מחמוד זדליל

 אחמד כיאל
 מוחמד מלחם

 ו.• ישמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 מחמוד סאלח חיליל

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ט׳ בחשון תשל״ט (9 בנובמבר 1978)
 מנשה שבת

 פקיד הבחירות למועצה המקומית מבד

ר תוצאות הבחירות לראשות ב ד  הודעה ב
 המועצה המקומית משהד

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

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף ד(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסנביו וכהונתם), תשל״ה-21975, נמסרת בזה הודעה

 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית משהד.

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

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 חסן מוחמד

 מרעי מוחמד
 םאלח מוחמד

 סלימאן סאלח
 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו

 בתחום המועצה המקומית 1070
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 038!

 י 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 32
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

34.2 
33.62 
0.09 

31.88 

355 
349 

3 
331 

 חסן מוחמד
 מרעי מוחמד
 סאלח מוחמד
 סלימאן סאלה

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אליוביץ ניסן
 בן צור חנוך

 הר נוי אברהם
 תעיזי יצחק

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתהום המועצה המקומית 759
 3. המספר הכולל של הקולות הבשרים 737
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 22

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 אליוביץ ניסן 143 19
 בן צור חנוך 249 34
 הר נוי אברהם 89 12
 תעיזי יצחק 256 35

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות הכשרים
 נערכו ביום ב״א בחשון תשליט (21 בנובמבר 1978) בהירות

 חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היל:
 בן צור חנוך
 תעיזי יצחק

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 719
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 703
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 16

 5. מספר הקולות שניחנו לכל אחד מהמועמדים:
 שם המועמד י הקולות

308 
395 

 בן צור חנוך
 תעיזי יצחק

 6. שמו של המועמד שנבחר ראש המועצה המקומית:
 יצחק

 (השמ הפרטי)
 תעיזי

 (שם המשפחה)

 •כ״ג בחשון תשל׳׳ט (23 בנובמבר 1978)
 רחל םיגלוביץ

 פקידת הבחירות למועצה המקומית יבנאל

ר תוצאות הבחירות לראשות ב ד  ן הודעה ב
 י המועצה המקומית מבר

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 •תשכ״ה-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 מכר, שקויימו

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

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

 * ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 3 ס׳׳ח תשל״ה, עמ׳ 211.
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ר תוצאות הבחירות ב ד  הודעה ב
 למועצה המקומית שבי ציץ

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה—1865

 בהתאם לסעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-
 1965 1, נמסרת בזה הודעה כי לקראת הבחירות למועצה המקומיו
 שבי ציון שעמדו להתקיים ביום ז׳ בחשון תשל״ם (7 בנובמבר 1978!)

 לשם בהירת חברי המועצה, אושרה׳ רשימת מועמדים אחת והיא:

 אות/יות

 שצ

 כינוי הרשימה

 רשימה אחידה שבי־ציון

 לפי הסעיף האמור הכריז פקיד הבהירות, על דעת ועדת הבהירות,!
 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978) על המועמדים המפורטים!

 להלן כעל האנשים שנבחרו כחברי המועצה 'המקומית שבי־ציון:

 5. קלברמן מרים
 6. ׳ארבל דן

 7. •ידנבכט יעקב

 1. עופר יצחק
 2. לינבר שלמה

 3. פרויליך יעקב
 4. . פני מיכל

 י״ט בחשון תשל״ט (19 בנובמבר 1978)
 יהודית רובץ

 פקידת הבחירות למועצה המקומית שבי ציון 1

 1 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; חשל״ט, עמי 3.

0 
ר תוצאות הבחירות לראשות ב ד  הודעה ב

 המועצה המקומית שבי־צ״ץ
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 8א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה-11975, נמסרת בזה הודעה בי לקראת
 הבחירות שעמדו להתקיים ביום ז- בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978)
 לשם בחירת ראש המועצה המקומית שבי ציון, אושרה הצעת מועמד

 אהד בלבד ושמו:

 יצחק
 (השם הפרטי)

 עופר
 (שם המשפחה)

 לפי הסעיף חאמור הכריז פקיד הבחירות, על דעת ועדת הבחירות״
 ביום ז׳ בחשון תשלי׳ט (7 בנובמבר 1978) על המועמד הב״ל כעלי

 ראש המועצה המקומית שבי־ציון.

 י־ט בחשון תשליט (19 בנובמבר 1978)
 יהודית רובץ

 פקידת הבחירות למועצה המקומית שבי ציון

 1 ם״ת תשל״ה, עמי 211.

ם לא קיבל 40% מהקיייות הכשרים  ב. הואיל ואף אחד מהמועמדי
 נערכו ביום כ״א בחשון תשל״ט (21 בנובמבר 1978) בחירות

 חוזרות אשד בדך.
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 חסן מוחמד
 מדעי מי־חמד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 212
 3. המספד הכולל של הקולות הכשרים 210

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 2
 5. מספד הקולזת שניתנו לכל אחד מהמועמדים

 שם המועמד מספר הקולות
 חסן מוחמר 35

 מרעי מוחמד 175
 6. שמו של המועמד שנבחר ראש המועצה המקומית:

 מרעי מוחמד
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 כ״ג בחשון תשל׳׳ט (23 בנובמבר 1978)
 כאותיר אלכסנדר

 פקיד הבחירות למועצה המקומית משהד

ר תוצאות הבחירות לראשות ב ד  הודעה ב
 המועצה המקומית פקיעין

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ׳׳ה—1965 1, ולסעיף ד(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית פקיעין, שקויימו

 כיום ז׳ בחשק תשליט (7 בנובמבר 1978):
 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. ח •יד יוסף
 2. ה׳ יד סאלח
 3. ג׳דבאן זיד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 1273
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1222

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 51
 ח. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
 ה׳יר יוסף 489 40.01
 ח׳יר םאלח 491 40.18
 ג׳דבאן זיד 242 19.81

 ו. שפו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 ח׳יר םאלח

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ל׳ בחשון תשל״ט (30 בנובמבר 1978)
 סלים טבע ח׳ורי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית פקיעין
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 211.
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 המהיר 3 לירות
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