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t. 

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ה היש־ ד מ ע  1. מרשימת אמת — המערך מפלגת ה
 ראלית מפם

 1. אלון יעקב
 2. דוידי דן

 2. מרשימת ב — מפד״ל
 1. אברגיל רפאל

 3.. מרשימת נד — יהדות התורה אגודת ישראל
 1, כהן יצחק

 4• מרשימת חי — אשקלון בתנופה
 1. דיין אלי

 2. וקנין בנימין
 3. בלדרמן יוסף

 4. שבי אליהו
J 5. שוורץ חיים 

 6. צור שבתאי
à 7. לוי תמר 

 5. מרשימת חצ — חזית דתית אשקלון
 1. קופמן אלכסנדר

 2. בריגה יצחק
 6. מרשימת מחל — הליכוד

 1. ניר נתקה
 2. לוי גבריאל

 3. יפרח דוד
 4. חמו שרה

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יע?כ כהן

 פקיד הבחירות לעירית אשקלה

ן ו דית אשקל ת עי ת לראשו ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג

 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכה
 נתם), התשל״ה—21975, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבהירות לראשות עירית אשקלון, שקויימד ביום י׳׳ו

 בחשוד התשמ׳יד (25 באוקטובר 1983) :

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אלון יעקב

 2. דיין אלי
 3. כהן יצחק
 4. ניר נתקה

 5. רביב טוביה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 •הרשות המקומית 23940

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

- ס״ח התשל״ה, עמי 211; התשמ״ד, עמי 6.

ן ו ת עירית אשקל צ ע ו מ ת ל רו ת הבהי ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות לעירית אשקלון, שקויימו ביום י׳׳ח

 בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית מפס

 2. כ — מפד״ל
 3. גד — יהדות התורה אגודת ישראל

 4. הי — אשקלון בתנופה
 5. חצ — חזית דתית אשקלון

 6. מחל — הליכוד
 7. פח — למען אחדות אשקלון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. חצ — חזית דתית אשקלון עם

 מחל — הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית אשקלון 23933

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 22438

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1495

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר •הקולות פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
 מפם 2668
 כ — מפד״ל 1511
 גד — יהדות התורה אגודת ישראל 1265
 הי — אשקלון בתנופה 9275
 חצ — חזית דתית אשקלון 2231
 מתל — הליכוד 4890
 פה — למען אחדות אשקלון 598

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ה! וכי י ת/  או

 אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
 מפם 2
 ג — מפד״ל 1
 גד — יהדות התורה אגודת ישראל 1
 חי — אשקלון בתנופה 7
 חצ — הזית דתית אשקלון 2
 מחל — הליכוד 4

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

ו התשמ״ד, 2,12.1983 י ס כ ט הפרסומים 2989, כ״ו ב לקו  634 י



 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. אמת — מפלגת העבודה הישראלית

 מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 2. אשל — אשל רשימה על מפלגתית בראשות
 אליהו נאוי

 בד — חזית דתית מאוחדת המפד״ל פא״י ובלתי
 מפלגתיים

 3. דף — אביב
 ני — תמי תנועת מסורת ישראל

 4. הד — מטרה
 כפ — התנועה למען באר שבע

 5. לב — חזית דתית עירונית
 שכ — עתיד באר שבע

 6. מחל — הליכוד
 פז — לתמורה רשימה עצמאית בלתי,מפלגתית

 בראשות עו״ד ישעיהו זמיר

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית באר שבע 38576

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים ®361

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2387

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר •הקולות פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו ־ / ת י  א

 אמת — מפלגת העבודה הישראלית 7177
 אשל — אשל רשימה על מפלגתית בראשות

 אליהו נאוי 8441
 בד — הזית דתית מאוחדת המפד״ל פא״י

 ובלתי מפלגתיים 2064
 ג — יהדות התורה אגודת ישראל 2394
 דף — אביב 3034
 הד — מטרה 906
 כז — הסנגורים למען באר שבע 750
 כפ — התנועה למען באר שבע 567

 לב — חזית דתית עירונית 1831
 מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים 1622
 מחל — הליכוד 4144
 ני — תמי תנועת מסורת ישראל 1187

 פז — לתמורה רשימה עצמאית בלתי
 מפלגתית בראשות עו״ד ישעיהו זמיר 1034
 שב — עתיד באר שבע 1038

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 22204

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1736

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
ם י ת ח א  ש& המוזומד במספרים ב

 אלון יעקב 1453 5.£
 דיין אלי 13251 59.7
 כהן יצחק 526 2.4

 ניר נתקה 6267 28.2
 רביב טוביה 707 3.2

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 דיין אלי
 (שם •המשפחה) ושם הפרטי)

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יעקב בהן

 פקיד הבחירות לעירית אשקלון

ע ב ד ש א ת למועצת עירית כ רו ת הבחי ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 ג, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות לעירית באר שבע, שקויימו ביום י״ח

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 2. אשל — אשל רשימה על מפלגתית בראשות
 אליהו נאוי

 3. בד — חזית דתית מאוחדת המפד״ל פא״י ובלתי
 מפלגתיים

 4. ג — יהדות התורה אגודת ישראל
 5. דף — אביב
 6. חד — מטרה

 7. בן — הסנגורים למען באר שבע
 8. כפ — התנועה למען באר שבע

 9. לב — חזית דתית עירונית
 10. מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 11. «חל — הליכוד
 12. ני — תמי תנועת מסורת ישראל

 13. פז — לתמורה רשימה עצמאית בלתי מפלגתית
 בראשות עו״ד ישעיהו זמיר

 14. שכ — עתיד באר שבע

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

ו התשמ״ד, 2.12.1983 635  ילקום הפרסומים 2989, כ״ו בכסל



ע ב ד ש א ת כ רי ת עי ו ש א ר ת ל ו ר י ח ב ת ה צאו  תו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—975!

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) לחוק ב) , ולסעיף 7 (  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הדשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2

 הבחירות לראשות עירית באר שבע,

 א. לקראת הבחירות שקוייעו ביום י״ח בחשון התשמ״ד
 (25 באוקטובר 1983).

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אביבי אהוד
 בר חן אליהו
 ויזל יחזקאל

 זמיר ישעיהו
 נאוי אליהו

 סבג אורי
 עזרן יצחק

 קויתי בלפוד

 2. המספד הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 38571
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 34589
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 3982

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

ת י ל ו ק  ה
 במספרים באחוז-ס

 מהמועמדים:

 שש המועמד

 אביבי אהוד 6399 18.5

 בר הן אליהו 1063 3.07
 ויזל יחזקאל 1382 3.99
 זמיר ישעיהו 1359 3.92

 נאוי אליהו 11322 32.73
 םבג אורי 7725 22.33
 עזרן יצחק 1374 3.97

 קויתי בלפור 3965 11.49

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בנו

 במבר 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 נאוי אליהו
 סבג אורי

 2. המספר הכולל של .הבוחרים שהצביעו 28496
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 28033

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 463

 1 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 211; התש׳׳ם, עמ׳ 160.

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אמת — מפלגת העבודה הישראלית 5
 אשל — אשל רשימה על מפלגתית בראשות

אד 6  אליהו נ
 בד — חזית דתית מאוחדת המפד״ל פא״י

 ובלתי מפלגתיים 1
 ג — יהדות התורה אגודת ישראל 2
 דף — אביב 2
 לב — חזית דתית עירונית 1
 מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים 1
 מחל — הליכוד 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — מפלגת העבודה הישראלית
 1. םבג אורי

 2. פיינבלום אפרים
 3. ניסן אריק

 4. כרמל בן ציון
 5. לב שמעון

 2. מרשימת אשל — אשל רשימה על מפלגתית
 בראשות אליהו נאוי

 1. נאוי אליהו
 2. זילברמן משה
 3. שטרית רפאל
 4. קלעי עובדיה

 5. מויזם מרק
 6. פידל אברהם

 3. מרשימת כד — חזית דתית מאוחדת המפד״ל
 פא״י ובלתי מפלגתיים

 a מרציאנו אליהו
 4. מרשימת ג — יהדות התורה אגודת ישראל

 1. בן שושן בנימין
 2. זלצר צבי

 5. מרשימת דף — אביב
 1. אביבי אהוד

 2. גרשפלד יעקב
 6. מרשימת לב — חזית דתית עירונית

 1. ויזל יחזקאל
 7. מרשימת מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 1, עזרן יצחק
 8. מרשימת מחל — הליכוד

 1. קויתי בלפור
 2. מאור עמיחי

 3. לוי יהונתן

 ט׳׳ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יצחק גרשוני

 פקיד הבחירות לעידית באד שבע

ו התשמ״ד, 2.12.1983  636 ילקנט הפרסומים 2989, כ״ו בכסל



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 יאות/מת וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ
 ובלתי מפלגתיים 10

 בגד — החזית הדתית המאוחדת המפד״ל
 אג״י פאג״י ובלתי מפלגתיים 1

 מוב — גבעתיים שלנו 1 י
 מחל — הליכוד 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם
 רץ ובלתי מפלגתיים

 1. ירון יצחק
 2. קראום אהרון

 3. שכטר משה
 4. יוריה לבן
 5. גביש רחל

 6. דלאל יעקב
 7. יצחקי משה

 8. רייך בני
 9. פולצק משה
 10. צידון מרים

 2. מרשימת בגד — החזית הדתית המאוחדת המפד״ל
 אג״י פאג״י ובלתי מפלגתיים

 ) 1. שרמן יחיאל

 3. מרשימת טוב — גבעתיים שלנו
 1. קרייזמן קובא

 4. מרשימת מחל — הליכוד
ה איזק מי  1. דו

 2. קרן פז אברהם
 3. טל שלמה

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חימ 1709—3) אברהם מירד

 פקיד הבחירות
 למועצת עירית גבעתיים

פ י ת עירית גכעתי ת לראשו ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 / ולסעיף 7 (ב)(1) לחזק
 הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 3
 הבחירות לראשות עירית גבעתיים, שקויימו ביום י״ח

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 2 ס״ח התשל״ת, עמי 211: התשמ׳׳ד, עמ׳ 6.

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
ת ו ל ו ק ר ה פ ס  שם המחעמד מ

 נאוי אליהו 15037
 םבג אורי 12996

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 נאוי . אליהו

!  (שם המשפחה) ו:שם הפרסי

 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יצחק גרשוני

 פקיד הבחירות לראשות עירית. באד שבע

פ י עצת עירית גבעתי ת למו ו ר י ה ב ת ה ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצת עירית גבעתיים, שקויימו ביום

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ ובלתי

 מפלגתיים
 2. בגד — החזית הדתית המאוחדת המפד״ל אג״י

 פאג״י ובלתי מפלגתיים
 3. הן — שינוי מפלגת המרכז

 4. טוב — גבעתיים שלנו
 5. מחל — הליכוד

 6. ס — צעירי גבעתיים
 7. פז — למען גבעתיים

 8. שז — שפיגל זיגמונט לעירנו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 23231

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 22174

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 1057

 ה. במפר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ת ו ל ו ק ר ה פ ס ת וכינוי הרשימה מ י י / ת ו  א

 אמת — המערך מפליג ת העבודה מפ׳ים רץ
 ובלתי מפלגתיים 13481

 בגד — החזית הדתית המאוחדת המפד׳׳ל
 אג׳׳י פאג׳׳י ובלתי מפלגתיים י 1850
 חן — שינוי מפלגת המרכז 443

 טוב — גבעתיים שלנו 1563
 מהל — הליכוד 3247
 ש — צעירי גבעתיים 397
 פז — למען גבעתיים 927
 שז — שפיגל זיגמונט לעירנו 266

 1 ם״ת התשכ׳יה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמ׳ 140.

 ילקום הפרסומים 2989, כ״ו בכסלו התשמ״ד, 2.12.1983 637



 ג. המספר הכולל של הקללות הכשרים 638

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 20

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות י הרשימה מספר הקו ו נ ת וכי י י / ת ו  א

 גג — גייל אל־נהדה 89
 מחל — הליכוד 229

 מד — קידמה 8
 סנ — ריפורמה 101
 על — שוויון 211

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 ז.

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר
 (חמ 1709—3) פמיר רו?

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית בםמת טבעון

ת המועצה המד,ו«ית ו ש א ר ת ל רו ת הבחי צאו  תו
ת פזבעון מ פ  כ

 לפי חוק הרשויות המקומיות(בהירת ראש הרשזת
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) לחוק ב)  (בהירות), התשכ״ה—1965 !, ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזד׳ הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2

 הבחירות לראשות המועצה המקומית בסמת טבעון.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמי 140.

 = ם״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 בן שחר משה

 דורזיה איזק
 הדס עודד
 ירון יצחק

 קרייזמן קובא
 שפיגל זיגמונט

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 עירית גבעתיים 23231

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 21427

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1804

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
ז יש  שם המועמד במספרים באחו

 בן שחר משה 859 4.00
 דורזיה איזק 1677 7.82
 הדס עודד 295 1.37

 ירון •יצחק 15180 70.84
 קרייזמז קובא 3076 14.35
 שפיגל זיגמונט 340 1.58

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 ירון יצחק

 (שם המשפחה) (,שם הפרטי)

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אכרחפ מירד

 פקיד הבחירות
 לעירית גבעתיים

ת נובעון מ פ ת כ י מ ו ק מ ת למועצה ה ו ר י ח ב ת ה צאו  תו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ׳־ה—1965 !, נמסרה בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית בסמת טבעון,
 שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. גנ — גייל אל־נהדה

 2. מחל — הליכוד
 3. מר — קידמה

 4. סנ — דיפורמה
 5. על — שוויון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכ;?• בהירות:
 1. מחל — הליכוד עם

 מר — קידמה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים ־:והצביעי בתחום
 הרשות המקומית בסמת טבעון 58¿

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 גג — גייל אל־נהדה 1
 מחל — הליכוד 3
 פ; — ריפורמה 1
 על — שוויון 2

 שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת גנ — גייל אל־נהדה
 1. סעדי עבדאללה

 2. מרשימת מחל — הליכוד
 1. זובידאת מוהמד
 2. זובידאת מחמוד

 3. מזאריב פאיז
 3. מרשימת פנ —־ ריפורמה

 1. סעדיה מוחמד
 4. מרשימת על — שוויון

 1. זובידאתעלי
 2. זובידאת מוסא

ו התשמ״ד, 3&2.12.19  638 ילקוט הפרסומים 2989, בי׳ו בכסל



 תוצאות הבחירות למועצה המקומית פרדסיה, שקויימו
 ביום יי׳ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. ב — מפדל

 2. לפ - למען פרדסיה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקדמית פרדסיה 473

 ג. הממפר הכולל של הקולות הכשרים 466

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 7

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ר הקו פ ס י תרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 כ — מפדל 143
 לפ — למען פרדסיה 323

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 ג — מפדל 2
 . לפ — למען פרדסיה 5

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת ב — מפדל
 1. בן אברהם מנחם

 2. שגב אברהם
 2. מרשימת לפ — למען פרדסיה

 1. ימיני יצחק
 2. לוי יואב

 3. אתן יוסף
 4. יפתח יעקב

 5. מוצרפי יפתח

׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)  י
 (חמ 1709—3) גילח כתכ

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית פרדסיה

ת מי ת המועצה המקו ת לראשו רו ת הבחי צאו  תו
ה י פ ד ר  פ

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק חרשויות המקומיות
(1) לחוק ב) , ולסעיף 7 (  (בהירות), התשכ׳׳ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248! התשמ״ג, עמ׳ 140.

 2 ס״ה התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ה בחשון התשמ״ד
 (25 באוקטובר 1383)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 זובידאת מוחמד

 ז וביראת עלי
 מזאריב מוהמד
 סעדי עבדאללה

 סעדיה מוחמד
 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 658
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 646
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 12

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
ים ז  שם המועמד במספרים באחו

 זובידאת מוחמד 247 38.2
 זובידאת עלי 241 37.3
 סעדי עבדאללה 61 9.5

 סעדיה מוחמד 97 15.0

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו •התשמ״ד (8 בנובמבר

 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 זובידאת מוחמד

 זובידאת עלי
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 627
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 618

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 9
 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  שס המועמד מספד ה

 זובידאת מוחמד 337
 זובידאת עלי 281

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 זוכידאת מוחמד

(  >שם המשפחה) ושם הפרטי

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) פמיר רוק

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית בסמת טבעון

ה ת פרדפי י מ ו ק מ ת למועצה ה ו ר י ח ב ת ה צאו  תו
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

ו התשמ״ד, 3&2.12.19 639 י ס כ  ילקוט הפרסומים 2989, כ״ו נ



 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 41

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ר הקו פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ
 ובלתי מפלגתיים 156
 די — תושבים למען קצרין 46

 לב — קצרין בתנופה 396
 פז — אלטרנטיבה 98

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס ת וכינו־ הרשימה מ ו ־ / ת ו  • א

 אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ
 ובלתי מפלגתיים 2 י

 לב — קצרין בתנופה י 4
 פז — אלטרנטיבה 1 ׳
 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה

 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם
 רץ ובלתי מפלגתיים

 1. שרף שמואל
 2. הנינה אלון

 2. מרשימת ל2 — קצרין בתנופה
 1. בר לב שמואל

 2. רון ישראל
 3. לוזה נדיה

 4. נפתלי שמואל
 3. מרשימת פז — אלטרנטיבה

 1. אורי זכריה

 י״ד בכסלו התשמ׳יד (20 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) דמי אוחיון

 פקיד הבחירות .
 למועצה המקומית קצרין י

ץ י ר צ ת ק י מ ו ק מ ת המועצה ה ת לראשו רו ת הבחי צאו  תו

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

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 !, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״ה—21975, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות המועצה המקומית קצרין, שקויימו ביום

 י״ח בהשון התשמ״ד(25 באוקטובר 1983):

 הבחירות לראשות המועצה המקומית פרדסיה, שקויימו
 ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 2. ימיני יצחק

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 473

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 465

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 8

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
ס י ז  שם הכידצמד בי־םפרים באהו

 בן אהרון מנחם 104 22.4
 ימיני יצחק 361 77.6

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 יצחר,
(  (שם הפרטי

 ימיני
 (שם המשפחה)

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 2 סייח התשל״ה, עפ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) גילה כתכ

 פקידת הבהייות
 למועצה המקומית פרדסיה

ת קצרין מי ת למועצה המקו רו ת הבהי צאו  תו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על x 1965—(בהירות), התשכ״ה 
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית קצרין, שקויימו ביום

 י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ ובלתי

 מפלגתיים
 י 2. די — תושבים למען קצרין

 3. לג — קצרין בתנופה
 4. פז — אלטרנטיבה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ ובלתי

 מפלגתיים עם ־
 פז — אלטרנטיבה

 2. די — תושבים למען קצרין עם
 לכ — קצרין בתנופה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית קצרין 737

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 696

 1 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

ו התשמ״ד, 2.12.1983 ל ס כ ט הפרסומים 2989, כ׳׳ו ב לקו  640 י



 ו. מספר המנדטים שבהם וכתה בל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס וי הרשימה מ נ ות. ובי  אות/תי

 אמוד — המערך — מפלגת העבודה מפם רץ
 ובלתי •מפלגתיים 2
 ג — חזית דתית לאומית מפד״ל 3
 מתל — הליכוד 4

 ז. שמות •האנשיט שנבחרו לחברי מועצת מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה
 מפם רץ ובלתי מפלגתיים

 1. חדד אריק
 2. יוסף ישראל

 2. מרשימת פ — חזית דתית לאומית מפד״ל
 1. לוי שלום

 2. דוד בצלאל
 3. מרחבי זכריה

 3. מרשימת מחל — הליכוד
 1. קעטבי יצחק

 2. ירימידוד
 3. ציוני אהרון
 4. בן דוד סודי

 י׳ בכסלו התשמ׳׳ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) הלמן פרבר

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית קרית־עקחץ

ת , י מ ו ק מ ת המועצה ה ו ש א ר ת ל ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
ן ו ת שהי י ר  ק

 לפי חוק הרשויות •המקומיות (בחידת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ו1975-4

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 1
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״ה—21975, נמסרת בזה הודעה על תזיצאות
 הבחירות לראשות המועצה המקומית קרית עקרון,
 שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. חדד אריק
 2. כהן יעקב
 3. לבי משה
 4. לוי שלום

 5. קעטבי יצחק

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2560

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

 א. אושרי הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בר לב שמואל

 2. שרף שמואל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 737
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 685
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 52

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
זים  שם המועימד ׳במספרים באחו

 בר לב שמואל 537 78.4
 שרף שמואל 148 21.6

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

ר לב שמואל  כ
 (שם •המשפחה) (,שם תפרטי)

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) דוד אוחיון

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית קצרין

ן ת עקרו י י ת ק י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ל ו י י ז ת הכז ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב׳׳ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), ההשכ״ה—1965 נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית קדית עקרון, שקדימו

 ביום י׳׳ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך — מפלגת העבודה מפם רץ

 ובלתי ׳מפלגתיים
 2. כ — חזית דתית לאומית מפד״ל

 3. מחל — הליכוד
 4. ני — תמי תנועת מסורת ישראל

 5. עש — עקרון בתנופה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית קרית עקרון 2552
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2444
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 108

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ר הקו פ ס וי הרשימה מ נ nv ובי /ms 

 אמת — המערך — מפלגת העבודה מפם רץ
 ובלתי מפלגתיים 463
 ב — חזית דתית לאומית מפד״ל 697
 מחל — הליכוד 990
 ני — תמי תנועת מסורת ישראל 96

 עש — עקרון בתנופה 198

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 ילקוט הפרסומים 2989, כ׳׳ו בכסלי• •התסמ״ד, 3*2.12.19 641



 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — מערך מפלגת העבודה מפם רץ
 ובלתי מפלגתיים
 1. אילן בר־און

 2. דקל אליהו
 2. מרשימת רפ — למען ראש פינה

 1. רון רסקי צבי
 2. דוד פוקס

 3. יעקב בלום
 4. רוזנשטוק שרה

 5. בני וייס

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) דוד פולק

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית ראש־פינה

ת י מ ו ק מ ת המועצה ה ת לראשו ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
ה נ ש פי א  ר

 לפי הוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—975!

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) לחוק ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 !, ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 •הבחירות לראשות המועצה המקומית ראש פינה, שקויימו

 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בר און אילן

 2. רון רסקי צבי

 ב. המספר הכולל •של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 592
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 575

 ד. המספר הכולל של הקולות ה&םולימ 17
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 מהמועמדים:
לות  הקו

זים ם באחו  שם המועמד ב£ספרי

 בר און אילן 162 28.2
 רון רסקי צבי 413 71.8

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 דון רםקי צכי

 (שם המשפחה) ישם הפרטי)

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) דוד פולק

 פקיד הבהירות
 למועצה המקומית ראש־פינה

 ג. המספר הכזלל של הקולות הכשרים 2467

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 93

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

ת ו ל ו ק  ה
ים ז  במספרים באחו

 מהמועמדים:

 שם המועמד

 1 ס״ה התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 2 ס״ה התשל״ה, עמי 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

 חדד אריק 463 18.8
 כהן יעקב 14 0.6
 לבי משה 64 2.6

 לוי שלום 710 28.8
 קעטבי יצהק 1216 49.3

 ו, שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 קעפבי יצחק

(  •>שם המשפחה) ו,שם תפרטי

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) קלמן פרבר

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית קרית־עקרון

ה נ י ת ראש פ י מ ו ק מ ת למזעצד ה ו ר י ח ת ב ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ׳׳ה—1965 / נמסרת בואת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית ראש פינה, שקויימו

 ביום י׳׳ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — מערך מפלגת העבודה מ0ם רץ ובלתי

 מפלגתיים
 2. רפ — למען ראש פינה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית ראש פינה 592

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 578

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 14

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ת ו ל י ק ר ה פ ס וי הרשימה מ נ ת ובי ו י / ת ו  א

 אמת — מערך מפלגת העבודה מפם רץ
 ובלתי מפלגתיים 184
 רפ — למען ראש פינה 394

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

ר המנדטים פ ס ת ובינוי הרשימה מ ו י ת / ת ו  א

 אמת — מערד מפלגת העבודה מפס רץ
 ובלתי מפלגתיים 2
ו פינה 5 מ  ר2 — למען ח

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

ס הסדסימים 2989, ב״י בבסלו ההשמ״ד, 983].2.12 לקו  642 י



 4. מרשימת צש — השינוי והשריון
 1. בסול מוחמד

 2. טאטור אבראהים
 5. מרשימת ר — רשימת דיינה העצמאית

 1. בראנםה פרח

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) נדאף נוזזא

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית דיינה

ינה ת די י מ ו ק מ ת המועצה ה ו ש א ר ת ל רו ת הבהי ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ד^-1975

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 *, ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 3
 הבחירות לראשות המועצה המקומית דיינה, שקויימו ביום

 י״ח בחשיז התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) :

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בסול מוחמד

 2. חוטבא חסן
 3. טאטוד דאג׳ח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2549

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2441

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 108

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד י
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
ים ז  שם המועמד במספרים באחו

20.3 
42.6 
37.1 

496 
1039 
906 

 בסול מוחמד
 חוטבא חסן

 טאטור ראג׳ח

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 חהן
(  (שם הפרטי

 חונזבא
 (שם המשפחה)

 ט״ו בכסלו התשמי׳ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) נדאף נוהא

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית דיינה

נה י ת די י מ ו ק מ ת למועצה ה ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית ריינה, שקויימו ביום

 י״ח בחשון התשמי׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. א — אחוד. ופיתוח

 2. אמת — המערך
 3. גד — הזית דיינה הדימוקרטית

 4. גת — פיתוח הכפר
 5. צש — השינוי והשרון

 6. ר — רשימת דיינה העצמאית

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית ריינה 549¿

 'ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2481

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 68
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
ת ו ל ו ק ר ה פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 א — אחוה ופיתוח 237
 אמת — המערך 559
 גד — חזית דיינה הדימוקרטית 912
 צש — השינוי והשויון 427
 ר — רשימת ריינה העצמאית 294

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״יג, עמ׳ 140.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

 א — אחוד. ופיתוח 1
 אמת — המערך 2
- גד — חזית ריינה הדימוקרטית 3
 1 צש — השינוי והשרון 2
- ר — רשימת ריינה העצמאית 1

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה  י
 ורשימה:

 1. מרשימת א — אחוה ופיתוח
ירעראם נ  1. מו

 2. מרשימת אמת — המערד
 1. טאטור אברהיס

 2. ראשד אסעד
 3. מרשימת גד — חזית ריינה הדימוקרטית

 1. ח׳וטבא חסן
 2. בסול מפלח

 3. עתאמלה עווד

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

643 B.12.1983 ,ו זזמשמ׳׳ד ל ס כ  ילקוט הפרסומים 2989, כ״ו ב



 3. מרשימת רכ — הסיעה לקידום רכסים
 1. עובדיה שלמה

 2. שלמה דהן
 3. חנן דגן

 4. עזרא פור

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף משיוף

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית רכסים

פ י פ כ ת ר מי ת המועצה המקו ת לראשו רו ת הבחי צאו  תו

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 י־, ולסעיף 7 (ב).(1) לחול!
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית רכסים, שקויימז

 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אלי חי אפרים שמעון

 2• שלמה עובדיה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1931

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1873

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 58

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
 שם המועמד ברס5ד׳־ם באחוזים

 אלי חי אפרים שמעון 861 46.0 י

 שלמה עובדיה 1012 54.0 ן

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 עובדיה
 !.שם הפרטי)

 שלמה
 >שם המשפחה)

 ט״ו בכסלו ההשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3)

 יוסף ׳משיוף
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית רכסים

מ ת למועצה המקדמית' רפפי רו ת הבהי צאו  תו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף נ7(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית רכסים, שקויימו

 ביום י״ח בחשון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. כ — חזית דתית לאומית

 2. י — סיעת הדתית המאוחדת לפיתוח ושגשוג
 רכסים

 3. מחל — הליכוד
 4. ר3 — הסיעה לקידום רכסים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית רכסים 1928

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1886

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 42

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

 *ות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולוח

 כ — חזית דתית לאומית 188
 י — סיעת הדתית המאוחדת לפיתוח ושגשוג

 רכסים 697
 מחל — הליכוד 149
 רכ — הסיעה לקידום רכסים 852

 י. מספר המנדטים שבחם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדסי:! פ ס  אות/יייץ וכיבוי הרשימה מ

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248: התשמי׳ג, עמי 140.

 2 ם״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמי 6.

 כ — חזית דתית לאומית 1
 י — סיעת הדתית המאוחדת לפיתוח ושגשוג

 ־ רכסים 4
 רכ — הסיעה לקידום רכסים 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת ג — חזית דתית לאומית
 1. רנה זריבי

 2. מרשימת י — סיעת הדתית המאוחדת לפיתוח
 ושגשוג רכסים

 1. ישעיהו פליבר
 2. אהרון צורף

 3. מאיר פדידה
 4. זינדל •יוסף פוגל

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 רמת ישי

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

 , בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965/ ולסעיף 7 (ב)(1). לחוק
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
ה הודעה על תוצאות , נמסרה מ  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית רמת ישי, שקויימו

 ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גמליאל בנימין

 2. כהן בצלאל
 3. מאיר יעל שרון

 4. פוגל דרור

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 729

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 706

 ד. .המספר הכולל של הקולות הפסולים 23

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקורות
 שם המועמד במספרים באחוזים

12.2 
2.7 

27.1 
58.1 

86 
19 

191 
410 

 גמליאל בנימין
 כהן בצלאל

 מאיר יעל שרון
 פוגל דרור

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 פוגל דרור

 !(שם המשפחה) (,שם תפרטי)

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חימ 1709—3) קלרח שטרן יי

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית רמת־ישי

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.

 2 ם״ח התשל״ה, עמי 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית אבן יהודה
 לפ־ חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית אבן יהודה, שקויימו

 ביום י״ת בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית רמת ישי
 לפי הוק הרשויות המקומיות (בהירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 •י, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית רמת ישי, שקויימו

 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
— המערך ת מ  1. א

 2. טכ — טובת רמת ישי
 3. מחל — הליכוד

 4. שי — אנשים לישוב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית רמת ישי 729

 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 709

 יד. המספר הכולל של הקולות הפסולים. 20

. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות ה | 
 י המועמדים:

 אות/יות ובינוי הרשימה מספר הקולות

225 
25 

341 
118 

 אמת — המערך
 טכ — טובת רמת ישי

 מחל — הליכוד
 שי — אנשים לישוב

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת — המערך 2
 מחל — הליכוד 4
 שי — אנשים לישוב 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 * 1. מרשימת אמת — המערך
 1 1. מאיר יעל־שרון

 2. אורין יוסף
 | 2. מרשימת מחל — הליכוד

 1. פוגל דרור
 2. יפעת מרדכי

 3. לייבוביץ אברהם
 4. לבן אליהו

 3. מרשימת שי — אנשים לישוב
 1, גמליאל בנימין

׳ בכסלו התשמ׳׳ד (16 בנובמבר 1983)  י
 (חמ 1709—3) קלרח שטרן

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית רמתיישי

 1 םי׳ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמ׳ 140. 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמי׳ג, עמ׳ 140.

 ילקוט הפרסומים 2989, כ׳׳ו בכסלו התשמ׳׳ד, 2.12.1983 645



 6. מרשימת שפ — תנופה
 1. היימובסקי עמיצור

 2. כתן פ ואד

 י״ז בכסלו התשמ׳יד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) ישראל פרייליד
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית אבן יהודה

 תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
 אכן יהודה

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) לחוק ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 •י, ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2

 הבחירות לראשות המועצה המקומית אבן יהודה.

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד
 (25 באוקטובר 1983).

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אלכל זכריה

 אלשיך מנחם
 ברונך משה

 גור יעקב
 הטלי חנניה

 חיימובסקי עמיצור
 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 2220
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2126

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 94
 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 מהמועמדים:
לות  הקו

ים ז  המושמד במספרים באחו

 אלכל זכריה 403 18,96
 אלשיך מנחם 202 9.51
9 A  ברובד משה 201 6

 גור יעקב 546 25.65
 הטלי חנניה 239 11.25
 חיימובסקי עמיצור 535 25.17

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הבשרים, נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בנובמבר

 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 גור יעקב
 חיימובםקי עמיצור

 1 0״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמי 140.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211,- התשמ״ד, עמ׳ 6.

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערד

 2. כ — מפלגה דתית לאומית
 3. לה — למען עין יעקב ושכונים

 4. מחל — הליכוד
נ — רשימת נאמני אבן יהודה נ  5. ר

 6. שפ — תנופה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית אבן יהודה 2232

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 2170

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 62

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ת ו ל ו ק ר ה פ ס וי הרשימה מ נ ת ובי ו י / ח ו  א

 אמת — המערך 270
 ב — מפלגה דתית לאומית 407
 לה — למען עין יעקב ושכונים 249
 מחל — הליכוד 212
 רנג — רשימת נאמני אבן יהודה 565
 שפ — תנופה 467

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו » 

 אמת — המערך 1
 כ — מפלגה דתית לאומית 2
 לה — למען עין יעקב ושכונים 1
 מחל — הליכוד 1
 דנג — רשימת נאמני אבן יהודה 2
 שפ — תנופה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרש־מת אמת — המערך
 1. אלשייך מנחם

 2. מרשימת ג — מפלגה דתית לאומית
 1. אלכל זכריה

 2. דורני עובדיה
 3. מרשימה לה — למען עין יעקב ושכונים

 1. הטלי חנניה
 4. מרשימת מהל — הליכוד

 1. ברונר משה
 5. מרשימת דנג — רשימת נאמני אבן יהודה

 1. גור יעקב
 2. כהן משה
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 ה. מספר.הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ת ו ל ו ק ר ה פ ס ת וכיבוי הרשימה מ ו י / ת ז  א

 אמת — המערך 128
 אש — אליבין שלנו 326
 כגר — חזית דתית מאוחדת 176
 לה — למען המקום 95
 מהל — הליכוד 80

 נא — נאמני אליכין 115
 פא — פיתות אליכין 84

 רמ — רשימה מקומית למען אליכין 113

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 אמת — המערך 1
 אש — אליכין שלנו 3
 בגד — חזית דתית מאוחדת 2
 לה — למען המקום 1
 נא — נאמני אליכין 1
 רמ — רשימה מקומית למען אליכין 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
 1. מליחי צדק

 2. מרשימת,אש — אליכיז שלנו
 1. אחרק בנימין
 2. ארדה אברהם
 3. טאייבי יגאל

 3. מרשימת בגד — הזית דתית מאוחדת
 1. אברהם אריה

 2. אברהם אליעזר

 4. מרשימת לה — למען המקום
 1. אהרון דוד

 5. מרשימת נא — נאמני אליכין
 1• מדאר חיים

 6. מרשימת רמ — רשימה מקומית למען אליכין
 1. ספרי יעקב

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3)

 דוד עצמון
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית אליכין

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 2128
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2111

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 17
 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

לות ר הקו פ ס  שם המועמד מ

 גור יעקב 907
 חיימובםקי עמיצור 1204

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 חיימדכסקי עמיצור
 (שם •המשפחה) (,שם הפרטי)

 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) ישראל פרייליך
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית אבן יהודה

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית אליבין

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית אליכין, שקויימו

 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך

 2. אש — אליכין שלנו
 3. בגד — חזית דתית מאוחדת

 4. לח — למען המקום
 5. מחל — הליכוד

 6. נא — נאמני אליכין
 7. פא — פיתוחי אליכין

 8. רמ — רשימה מקומית למען אליכין

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. אמת — המערך עם

 רמ — רשימה מקומית למען אליכין
 2. אש — אליכין שלנו עם

 בגד — חזית דתית מאוחדת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית אליכיז 1136

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1117

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 17

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1118

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 12

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
זים  שם המועמד במספרים באחו

 אחרק בנימין 597 53.4

 גוב יוסף 34 3.0

 מליחי צדק 487 43.6

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אחרק בנימין
 (שם •המשפחה) ושם הפרטי)

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) דוד ,עצמון

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית אליכין

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית י
 אליכין

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

 •בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) לחוק ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 •הבחירות לראשות המועצה המקומית אליכין, שקויימו

 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אחרק בנימין

 2. גוב יוסף
 3. מליחי צדק

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1136

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמי 140.

 3 ם״ח התשל׳׳ה, עמ׳ 211; התשמ׳׳ד, עמי 6.
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