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 חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1965

ר תוצאות הבחירות לעירית עפולה ב ד  .הודעה ב

 בההאפ לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-965!1, כמפרת בזה תודעה על תוצאות הבחירות לעירית
 עפולה, שקויימו ביופ ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 973!).

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפל.:ת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) חזית דחית לאומית — המזרהי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד

 (4) הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרגז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל מעמ
 (s) הליברלים העצמאיים - לע

 (6) רשימה מקומית למען עפולה — רמ

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 8442  ב. המספר הכו

לל של הקולות הכשרים 8149  ג. המספר הכו
לל של הקולות שנמצאו פסולים 293  ד. המספר הכו

ל אחת מרשימות המועמדים: כ ר הקולות הכשדיפ שייתנו ל פ ס  ה. מ

 אוח/יות כינוי הרשימה מספר הקולית

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 4272
 ב חזית דתית לאומית — ־:׳זר: ־. הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1269

 גד הזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 532

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפעי
 ופעילי אר׳ן ישראל השלמה 1763
 לע הליברלים העצמאיים 269
 רמ רשימה מקומית למען עפולה 44

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

 אותי יוה כינוי הרשימה מגפר המנדטים

 אמת המערך -־ מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6
 ב הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2

 חל טעמ הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי
 ארץ ישראל השלמה 3

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מ
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים״המאוהדה ובלתי מפלגתיים — אמךן •

 1. שהורי שמשון
 2. יוסף צדוק

 3. מרידוד יצחק
. ארן אלי 4 

 5. בר ששח מבתם
 6. בר חיים

 (2) הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב
 1. אילוז דוד

 2. דגן אברהם

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 (3) הליכוד - גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ
 1. לביא (לשגיבסקי) שמואל

 2. בוזגלו אדמונד(מימון)
 3. עזרן אבינועם

 י״ז בטגת תשליד(11 בינואר 1974) יחושע דוידוביץ
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצת עירית עפולה

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), חשכ״ה-965ו

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעירית פתח־תקוה
 בהתאם לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות(בהירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית

 פתח־תקוה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א. אושרו רשימות מועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת - אמת

 (2) הזית דתית לאומית — ה«זרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית המרכז החפשי ובלתי מפלגתיים - חל טעמ

 (4) חזית דתית תורתית — אגודה ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד
 (5) התנועה לאהוה - ענ

 (6) הרשימה למען פתח־תקוה — פת
 (7) הרשימה לפתיוז העיר — דפ
 (8) הליברלים העצמאיים — לע

 (9) מרי — המחנה הרדיקלי הישראלי - ש
 (10) הפנתרים השחורים דמוקרטים ישראליים — ז

 (11) רשימת התימנים בישראל — רה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 52503
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 50905
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 1598

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כיבוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפוטלים המאוחדת 17671

 כ חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 6385

 חל טעם הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרנז החפשי ופעילי א׳׳י השלמה 13617

2882 
 חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים
 גד

 ענ • התנועה לאחיה 2841
 פת הרשימה למען פתח־תקוה 2133
 רפ הרשימה לפחוה העיר 1959
 לע הליברלים העצמאיים 1939
 ש מדי — המחנה הרדיקלי הישראלי 303
 ז הפנתרים השחורים - דמוקרטים ישראליים 767
 דה רשימת התימנים בישראל 408

 ! מ״וז תשב״ה, עמי 248; חשל״ג, טמ׳ 246.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות ביגוי הרשימה מסטר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 7
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
 חל טעמ הליכוד — גמ״ל, הרשימה הממלכתית, ד&רכ•! ההפ־עי ופעילי א״י העלמה 6

 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ענ התגועה לאחוה 1
 פת הרשימה למען פתח־תקוה 1

 ז, שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת— אמת:

 1. פינברג ישראל
 2. בילי חיים

 3. טבצביק דוד
 4. זכאי חיים

 5. ד״־ד רדוימא מ1שח
 6. בצנלסון אהרון

 7. שמתי יהודה

 (2) הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי א״י השלמה - חל טעמ:
 1. קאופמן חיים
 2. למקה אפריש
 3. מרהבי יואב

 4. יטקובסקי אהובה
 3. אדר צבי

 6. מנדל נחמן.

 (3) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:
 1. מרמורשטיץ אברהם

 2. נוימן דוד
 3. עו׳-ד גולדברג יוסף.

 (4) חזית דתית תורתיה — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד:
 1. אידלמן ישראל.

 (5) התנועה לאחוה - ענ:
 1. מונתר אורי.

 (6) הדשי&ה למען פתה־תקוה — פה:
 1. פיינשטיין שלמה.

 ט״ז בטבת תשל״ד(11 בינואר 1374)
 (חמ 765213)

 ע. לאלו
 פקיד הבחירות למועצת עירית פתח־חקוה

 חוק הישויות המקומיות (גחימת), תשכ״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית גת
 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשכ״ח—11963, נמטרת בזה חודעה על תוצאות הבחירות למועצת

 עירית קרית גת שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 א, אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) . המפרך — מפלגת חעבווה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

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

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 (3) חזית דתית תורתית - אגודת ישראל,. פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד
 (4) רשימה דתית קרית גת — הב

 (5) הליכוד - גח״ל, הרשימו; הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה - חל טעמ
 (6) המפלגה הליברלית העצמאית — לע

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות: י
 המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת עט המפלגה הליברלית

 העצמאית — לע.

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 9208
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 9004
 ד. המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 204

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אוח/יות כי

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים • 4038
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 794

 גד. חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 369
 הב רשימה דתית קרית גת 647

 חל טצמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי א״י השלמה 2945
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 211

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מפפר המנדטים

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 הב רשימה דתית קרית גת 1
 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי א-י השלמה 5

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

 1. מאיר אריה
 2. אלמחנינו משה

 3. נוחמוביץ שמואל
 4. שושן מאיר

 5. טוכיאנה נסים
 6. נוקאי רחל

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי ממפלנתיים — ב:
 1. סויד יעקב

 (3) רשימת דתית קרית גת — הב:
 1. קייזלר שמואל

 (4) הליכוד - גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ:
 1. מגן דוד

 2. קדשטט דוד
 3. פשטיצקי יוסף
 4. אזולאי דניאל

 5. פלג אהרן

 י׳-ט בטבת תשל״ד(13 ביגואר 1974) יצח ק גדשתי
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצת עירית.קדית גת
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 חוק הרשויות המקוממת (בחיתת),תשב״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית־אתא
 בהתאם לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשב״ה—1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת

 עירית קרית אחא, שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כדלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) מפד״ל — מפלגה דתית לאומית — ב
 (3) חזית דתית תורתית — פועלי אגודת ישראל, אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד

 (4) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז התפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ
 (5) המפלגה הליברלית העצמאית — לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום העיריה: 14381
 ג. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 381

 ד. המספד הכולל של הקולות הכשרים: 14000
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגתי הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6013
 ב מפד״ל — מפלגה דתית לאומית 2130

 גד הזית דתית תורתית — פועלי אגודת ישראל, אגודת ישראל
 ודתיים בלחי מפלגתיים 1157

 חל מעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חחפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 3842
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 858

 ו. מספר המנדטים בהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מהפר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת

 ב
 גד

 המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאווזדת
 ובלתי מפלגתיים

 מפד״ל — מפלגה דתית לאומית
 חזית דתית תורתית — פועלי אגודת ישראל, אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים
 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי

 לפעילי ארץ ישראל השלמה
 לע המפלגה הליברלית העצמאית

 שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת:

 1. הרר צבי
 2. גרפונקל דב

 3. שר זלמן
 4. כד,נ« «חפ

 3. בן־גשר בנימין
 6. מנדלוביץ משה
 7. כן־דניאל יעקב

 (2) מפד״ל — מפלגה דתית לאומית — ב:
 1. אפרתי מאיר

 2, בליי«שה
 (3) חזית דתית תורתית — פועלי אגודת ישראל, אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד:

 1, שייקביץ דוד

 ג סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמ׳ 246.
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 (4) הליכוד — גח״ל> הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה ־־ חל טעמ:
 1. בוסידן משה

 2. וייס יגאל
 3. גפן רבקה

 4. וולף בנימין
 (5) המפלגה הליברלית העצמאית — לע:

 1. ברקוביץ סנדו־סלומון

 ט״ז בטבת תשל״ד (10 בינואר 1974)
 (המ 765213)

 אח רן וינטר
 פקיד הבהירות למועצת עירית קרית־אתא

 חזק הרשאות המקוממת (בחיתת), חשכ״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית רמלה
 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות לעירית

 רמ>5ה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומטלגח הפועלים המאוחדת — אמת

 (2) חזית דתית לאומית — ב
 (3) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (דק״ח) ובלתי מפלגתיים — ו

 (4) פנתרים שחורים — דמוקרטים ישראליים — ז
 (5) הליכוד ~ גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ

 (6) הליברלים העצמאיים ובלתי מפלגתיים — לע
 (7) תנועת אחווה — ענ

א  (8) קדמה ופיתוח — ף
 (9) רשימה מקומית למען האזרח — (°מ

 (10) סיעה עצמאית למען רמלה — רר

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 הזית דתית לאומית — ב עם תנועת אחווה — ענ.

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 16380
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 15877

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 503
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 4608
 ב חזית דתית לאומית 3464
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים 540
 ז פגתרים שחורים — דמוקרטים ישראליים 112

 חל טעמ הליכוד — בחיל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 2656
 לע הליברלים חעצמאייס ובלתי מפלגתיים 589

 ענ תנועת אחווה 1786
 רא קדמה ופיתוח 465
 רמי רשימה מקומית למען האזרח 763
 רר סיעה עצמאית למען רמלה 894

 1 ט״ח תשב״ה, עמ׳ 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מפפר המנדטים ו נ  אות/יוח כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 5
 ב חזית דתית לאומית 4

 חל טעמ הליכוד י- גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרהז חחפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 3
 עב תגועת אחווה 2
 רר סיעת עצמאית למען רמלה 1

 שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת — אמת:

 ג. יצהקי יצחק
 2. אבוטבול דוד

 3. זינגר פנחס
 4. שמיל אברהם
 5. בוגנים אהרן

 הזית דתית לאומית — ב:
 1, אבוחצירא אהרן

 2. מרטין אהרן
 3, אפריאם שמואל

 4. ציוני חיים

(2) 

 (3) הליכוד — גה~ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חחפשי ופעילי ארץ ישראל השלמח — חל טעמ:
 1. לוי אדמויד
 2. קוז׳ק משח
 3. רוקח יאיר

 41) תנועת אחווה — ענ:
 1. אשר חיים

 2. ברנפ שלמה
 (5) סיעה עצמאית למען רמלה — רר:

 1. חדד הנרי

 י״ט בטבח תשל״ד (13 בינואר 1974) דוד אבירם
 (חמ 765213)

 חוק הישויות המקומיות (בחיתת), תשכ״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעידית רמת־ גן
 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק חריפויות המקומיות (בחירות), תשב״ה—1965 נ, נמפרד, בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית

 רמת־נן, שקויימו ביום ו׳ בטבח תשל״-ד (31 בדצמבר 1973).

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

 (2) חזית דתית מאוחדת— מפד׳׳ל, אג״י ופא״ י ~ בגד
 (3) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ה) ובלתי מפלגתיים — ך

 (4) הרשימה למען רמת־גן — הליכוד - גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי — חל טעמ
 (5) ליברלים עצמאים ובלתי מפלגתיים — לע

 (6) התנועה לאחוה — ענ
 (7) רמת ק לאזדה — דג

 נ 0-ח תשכ*ה, עמי 248: תשל״ג, עמי 246.
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 מספר ההולדת

 מספר המנדטים

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

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

י הרשימה ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — העבודה, מפ״ם ובלתי מפלנתייט 16140
 בגד הזית דתית מאוחדת — הניפד״ל, אג״י ופא״י 5371
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק׳׳ח) ובלתי מפלגתיים 313

 חל טע מ הרשימה למען רמת גן, הליכוד — גחי״ל, הרשימה הממלכתית
 והגירכז החפשי 30967
 לצ ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים 2869
 ענ התנועה לאחות 4864
 רג רמת־גן לאזרח 8171

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה

5 
2 

10 
1 
2 
3 

 אמת המערך — העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים
 בגד חזית דתית מאוחדת — חמפד״ל, אג״י ופא״י

 חל טעמ הרשימה למען רמת־גן — הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית
 והמרכז הוזפשי

 לע ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים
 ענ התנועה לאחוח
 רג רמת־גן לאזרח

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

 1. גרשון ריבלין
 2. שמואל פוטיק
 אליעזר אלקם

 עזרא בלס
 אבנר בצרי

 המפד״ל, אג״י ופא״י — בגד:

 גח׳־ל, הרשימה הממלכתית והמרכז החפשי ~ הל טעמ:

 •לע:

 חזית דתית מאוחדת
 1. מתתיהו אדלר

 2. שמואל דודפמן
 למען רמת־גן — הליכוד

 1. ישראל פלד
 2. משה מרון

 3. יצחק אליעזר ילין
 4. גדליהו רכטר

 5. יוכף גולדשטיין
 6. יעקב סיקא אחרוני

 7. מרדכי צימק
 8. מנחם פלדי

 9. גרשון קופר
 10. שושנה יעקובםון

 ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים
 1. משה בראון

 התנועה לאחוה- ענ:
 1, נסים עזרא נסים

 2. ציון מנע.

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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 (6) רמת־גן לאזרח—דג:
 1. דודמלמדוביץ

 2. נורי טורד
 3. אריה גולדין

1) יואל פרנקל 9 7  ט׳׳ז בטבת תשל״ד (10 בינואר 4
 ד& 765233) פקיד ת בחירות למועצת עירית רמת־ גן

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), השכ״ה-965ו

ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית איכסאל ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעין־ 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בהירות), תשני׳ד,—11963, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית איבםאל שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים הלהלן:
צ  (1) הריפורמה — א

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים — ו

 (4) הסולידריות — תנ

לל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית: 1444 ו  ב. המספר הכ

לל של הקולות הכשרים: 1409 ו  ג. המספר הכ
לל של הקולות שנמצאו פסולים: 35 ו  ד. המספר הכ

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

 אות/יוח כינוי הרשימה מספר הקולות

 אצ חריפורמה 133
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 314
 ו הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק״ח) ובלתי מפלגתיים 316
 תנ ההולידריות 646

ל אחת מרשימות המועמדים:  ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כ
 אוי•..יי.־. כיגוי הרשימה מספר חמבדטיפ

 אצ הריפורמה
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 ו הרשימה הקומודיכטית ההדשח (רק״ה) בישראל ובלתי מפלגתיים
 תנ הפולידריות

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מ
: צ  (1) הריפורמה— א

 1. עבד אל־חמיד פיאד וג׳יה שלבי
 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:

 1. סאלה אחמד יחיא יחיא
 2. אבראהיט מוסטפא אבראהים חבשי

 (3) הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל (רק׳׳ח) ובלתי מפלגתיים — ו:
 1. מוחמד םלימאן עלי עבד אל־האדי

 2. מוחמד אבראהים ממחאן שלבי
 (4) הסולידריות—תנ:

 1. אחמד מוסא עבד אל־והאב דראושה
 2. מחמוד אחמד פאלח דראושה
 3. מוסטפא אסעד עלי דראושה

 4. חיאלד מועדי ח׳אלד דראושה

 כ״א בטבת חשל׳׳ד (15 בינואר 1974) סלים עילוטי
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית איבסאל

 1 ס״ח תשנ״ה, עמי 248; חשל״ג, עמי 246.

1 
2 
2 
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 חוק הדעוויות המקומיות (בחידות), תעוכ״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אעבלץ
 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה—1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחידות למועצה

 המקומית אעבלין שקויימו כיום ו׳ כמכת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):.

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) חזית אעכלין הדמוקרטית — גע

 (2) הפועלים והפלחים — יא
T - ם ו ל ש  (3) ה

 (4) ההמונים — לג
 (5) התקוה — מ

 (6) התחיח וההתקדמות — נ
 (7) הרשימה המוסלמית — םא

 (8) הידידות — עז
 (9) השגשוג — עגל

 (10) ההסברה - צ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) חזית אעבלין הדמוקרטיה — נע עם הפועלים והפלחים — יא.

 (2) הרשימה המוסלמית — סא עט השגשוג — עמ.
 (3) חחקוה — מ עם הידידות — עז.

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: • 1687
 ג. המםפר הכולל של הקולות הכשרים: 1649

 ד. המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: ־ 38

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות ו נ  אות/יות כי

 גע הזית אעבלין הדמוקרטית 271
 יא הפועלים והפלחים 231
 יד השלום 143
 לג ההמונים 128
 מ התקוח 177
 נ התחיה וההתקדמות 26

2S2 סא הרשימה המוסלמית 
 עז הידידות 137
 עמ השגשוג 170
 צ ההסברה 114

 ו. מספר המגדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 גע חזית אעבלין הדמוקרטית 2
 יא הפועלים והפלחים 1
 יד השלום 1
 לג ההמונים 1
 מ התקוה 1
 םא הרשימה המוסלמית 2
 עז הידידות ג
 עמ השגשוג 1
 צ ההסברה 1

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248, תשל״ג, עמי 246.
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 ז, שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) תזית איעבלין הדמוקרטית — גע:

 1. נטרי אנטון איוב מור
 2. עלי אחמד קאסמ עות׳מאן

 (2) הפועליט והפלחים — יא:
 1. פלמאן יוסף טטעאן 0למאן

ד: י ט-  (3) השלו
 1. אליאן הנא חביב אבויגניימה

 (4) ההמונים —לג:
 1. ג׳אורת אבראהים הביב נשאשיבי

 (5) החקוה—מ:
 1. אבדאהיבו מוהמד סעיד אחמד

 (6) הרשימה המוסלמית — 0א:
 1. עבדאללר, ח׳אלד אהפד היטיב

 2. עאטף יוםף אחמד האג׳
 (ד) הידידות — עז:

 1. גידיה אבראהים הנה ג׳רנורה
צמ: ג-  (8) השגשו

 1. הו»ש שבלי חביב האג׳
 (9) ההסברה— צ:

 1. ג׳ורג נג׳יב חיליל היליל

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974)
 (ד,מ 763213)

 יוסף ועקנין
 פקיד הבחירות לנזועעה המקומית אעבלי

 חוק הרשויות המקומיות (בחיר;ת), תשכ״ה-965ו

 הודעה בדבר הוצאות הבודדות למועצה המקומית בית־שזק
ף 71 (א) לחוק חדטויות המקומיות (בחירות)/ הש2״וז-119£5, נמברת נזה זזדדעח על הוצאות;:בחידות למחמה י מ  בחר&פ ל

ר 1373): » * ד  המקומית בית־שאן שקויימו ביום• ו׳ בטבת העל״ד (31 ג

 א. אושרו יקימוה המועמדים כלהלן:
 (ג) המערך — מפאת העבידה הישראלית•, מעלגת חהועלי^ חגמיתזח* ובלתי מעלגתייפ — אמת

 (2) ה?ית דו.ית /׳^ז״לד. — חצי! רדי וחפר.:״ הלי: רחל — ר
 (3) תי,ית דתית הורתיוו — אגודת ישראל, פועלי *גויר. יסוזול ודתייס בלתי מפלגתיים — גד

 (4) פנתרים שהוריש — דמוקרטים ישראלימ — 7
̂.רץ ישר^ל חעלי^ה — 7י!׳ל ?1^5״  (5) ״ליחוך — גח״ל, הרשימו. חמצלבר״ימ, ההרה־ חחפשי ובעילה 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהגביעו בתהום הרשות המקומית; 5097
 ג. המספר ההולל של הקולות הכשרים: 4941

 ד. המספר ההולל של הקולות שנמצאו פסולים־ 156
 ה. המספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מדעימות המועמדים:

י הרשימה מחפר הקולות ו נ י  אותייות כ

ית ז ו  אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מסלגוז הפמליה מאו
 ובלתי מפלגתיימ 2425

 ^ חזית ד^לת לאומית — ״מזרחי זר.פד1ל האזרחי 8@3
̂ג!רדף. ישראל  גך, ]״־!זית דתיד, ף״ודתית — £ג;ידי*־ ישר^״, •:״ועלי 

 ודו{.יי& בלר-י מפלגתיים 221
 £ פגתרי£ שליוריט —דניוקרטים לע־לד&לי£ 83

עי£? הליהיד — גדז״ל, הדשינז^ ה^״ל-^״יד־; הב-זרבז דייהפ^ל  1ץיל ̂׳
 ופעילי ארץ ישר&ל העלמה 1(י13

 1 ס׳׳ח תשכ״ה, ע&׳ 248; תשל״ג, עמי 246.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 6

 ב הזית דתית לאומית — המזרחי והפועל המזרחי 2

 חל טעמ הליכוד - גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חתפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 3

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

 1. קיק יצחק
 2. בן בסט מנחם

 3. אטיאס אלברט
 4. ויינשטיין ארמנד

 5. שאכי כהן
 6. קראוס גיורג׳

 (2 חזית דתית לאומית — המזרחי והפועל המזרחי — ב:
 1. הגיאג׳ עמוס

 2. שמחי יהיא

 (3 הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעם:
 1. רוזנברג ברנרדו

 2. אדרי דוד ישראל
 3. סימון אמר

 י״ט בטבת תשל״ד (13 בינואר 1974) אמנון כהן
 (חמ 783213) פקיד הבחירות למועצה המקומית בית-שאן

9 ן 6 5 -  חוק הרשויות המקוממת (בחיהת), תשכ׳־• ה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית בית־־שמש
 בהתאם לפעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (נחירות), תשכ״ה—1965׳, נמסרת בזה הודעה על .־.־;::•;יד. הבחירות למועצה

 המקומית בית־שמש שקויימו ביים ו׳ בטבת תעל״ד (31 בדצמבר 1973):

:  א. אלשרי רשימות המועמדים כדלהלן
 (1) -מערך - אמת

 (8) חזיח דתית לאומית — יב
 (3) הזית תורתית — גד

 (4) הליכוד - חל טעמ
 (3) רשימה למען בית־שמש — י&

 (6) ליברלים עצמאיים — לע
 (7) רשימה מקומית ~ לב

 (8) למען שויון הברתי — מס

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 4362
 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים: 4224

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 138

 1 ס״ה תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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ל אחת מרשימות המועמדים: כ  ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו ל

 אות/יות כינוי הרשימה מכפר הקולות

 אמת המערך 1755
 ב חזית דתית לאומית 312
 גד חזית תורתית 310
 חל טעם הליכוד 609
 ימ רשימה למען ביתישמש 434
ב רשימה מקומית 448  ל
ע ל כדלים עצמאיים 174  ל
 מס למען שוויון חברתי 182

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

י הרשימה מספד המנדטים ו נ  אותיות כי

 אמת המערך 5
 ב חזית דתית לאומית 1
 גד הזית תורתית 1
 חל טעמ הליכוד 2
 ימ רשימר, למען בית־שמש 1
ב רשימה מקומית 1  ל

ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו כחברי מועצה מ
 (1) המערך - אמת:

 1. עמרם לוק
 2. אברהם קפלן

 3. מורים אזולאי
 4. שמואל אלגזי

 5. פימה ניסנבאום
 (2) הזית דתית לאומית — ב:

 1. אלמשלי יצחק
 (3) חזית תורתית: — גד:

 1, חיים לוק
 (4) הליכוד״ חל טעמ:

 1. ראובן נעמת
 2. משה פרין

 (5) רשימה למען ביח-שמש — ימ:
 1. יהודה מלבה

 (6) רשימה מקומית—לב:
 1. עמי אוריון

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) יוסף קוטלרסקי
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־שמש

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה~1965

ר גית פ ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית כ ב ד  הודעה ב

 בהתאפ לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (נחירות), משהיה—11935, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית בפר גית שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) השוויון - אל
 (2) השלום - אם

 (3) הנאמנות - אצ

 1 ס״ה חשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 (4) יתד - וד
 (5) החקלאות והעבודה - ל

 (6) הריפורמת - לא
 (7) ההתעוררות - נה

 (8) הלוחמה והעבודה — נל
 (9) הצדק - ע

 (10) • קידמה ופיתוח - תל
 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 השוויון — אל עם הנאמנות — אצ,

 ב. המספר הכולל של הבוחריט שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 1673
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 1547

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 23
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אוח/יות כינוי הרשימה מםפר הקולות

1S0 אל השוויון 
 אם השלום 98

 אצ הנאמנות 167
 וד יתד 133
 ל החקלאות והעבודה 141
 1 לא הריפורמה 156

 נה התעוררות 116
 נל הלוחמת והעבודה 230
 ע הצדק 124
 תל קידמה ופיתוח 224

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

 נל הלוחמה והעבודה 2
 תל קידמה ופיתות 2
 אל השוויון 1
 ל החקלאות והעבודה 1
 אצ הנאמנות 1
 לא הריפורמה 1
 וד יתד 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) תלוחמה והעבודה - נל;

 1. אתמד מחמוד חוסין!*בו־עםבה
 2. אחמד נאיף מוחמד שרקייה

 (2) קידמה ופיתוח — תל:
 1, עדנאן גמיל עבדאל ראזק ותד

 2. יוסף דאווד עבד אל ראזק עדו
 (3) השוויון - אל:

 1. אחמד עבד אל רחמאן אבראהיט אבו־שאח
 (4) החקלאות והעבודה — ל:

 1. עבד אל לטיף מוחמד מםעוד ותד
 (5) הנאמנות - אצ:

 1, עבדאללה עבד אל לטיף אחמד גרה
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 (6) הריפורמה — לא;
 •1¿ 1. מוהמד ראגב יוסף גימל

; ד ו - ד ת  (7) י
 1. גלאל מסעוד עבד אל ראזק ותר

 יעקב געאמ
 פקיד הבהירות למועצת המקומית כפר גית

 ט״ז בטבת תשל״ד (10 ביגואר 1974)
 (תמ 785213)

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות)/ תשכ״ה-1965

ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גס־ציונה ב ד  הודעה ב

 בהתאם להעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות (בהירות/ השב״ה—1865 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצה
 המקומית נס־ציונה שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל׳׳ד (31 בדצמבר 1973):

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

 (2) הליכוד — גת״ ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה ־־־ חל טע מ
 (3) המפלגה הדתיח לאומית — המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ־־ ב

ע  (4) ההפלגה דזלינרלימ ל
7̂״  (5) לזזי̂ר דתמ7 תוררנית. — אג-לדגז. ישראלי פועלי ^גלדת לשלביה דבל(זל ג״׳פלגמילפ — 

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית: 6852
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 6674

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו־ פסולים: 188
ת מדשיגות המועמדים; ח  ה• מספד הקדלות הכשרים שדתנו לכל א

י ח רש י:.׳ ד. מ,ס3ד לקולות י נ י  ן»מ'.יור. כ

 א8ת המערך — מפלגת העבודה ומפ״ש 3345
 הל הליכוד — גהיייל/ הרשימה הנימללת״ת, ה^זרכז ה^שי

ל השלי-׳ה 1853  ופעילי &דץ י׳י״ר̂י
 ב ההפלגה הדתית ל?£:ינ>יח —'האזרחי והפועל המזרחי ובלהי מפלגתיים 1232
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 151

 גד תזיף, דתית חורפית - אגודה יעי.־־אל, ;:ועלי ;!ג־־ת ישרא>5
 ובלתי מ2דגחיים 71

ל אחת מרשימות המועמדים;  ו. מהפד המנדטים שבהם זכתה כ

י מרשימה ו נ  «זוי,יות גי

 אמת הגיערך — מפלגת האבודה ז3^״ז: 6
ל טעמ הליכוד — גה״ל, הרעימה הממלכתית, ה:ידכ־ ההפשי  ה

 ״פעילי ז;רץ ישר^ל ה^לצח 3
 ר המפלגה הדתית לאומית — ה^יריוי והפועל המזרחי ובלתי מפלגו־ייב 2

ה ורשימה: מ י ש ל ר כ ו חברי המועצה מ ר ח ב נ  שמות האגשיס ש
 (1) זזמרך — מפלגת העבודה ומפ״ם — אמת:

 1. שמיד ישראל
 2. חימלפרב שלומ

 3. איזבבך יקוחיאל
 4. שמריהו יפת
 5. עמית יעקב

 6. וינוקור רבקה

 1 ס״ח תשכ׳׳ח, עמי 248; חשל-׳ג, עמי 246.
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 (2) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז דחפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ:
 1. להנוב אבנר

 2. נחמן זאב
 3. אילוז דוד

 (3C המפלגה הדתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב— :
 1. לוי משה

 2. נסים שמעון

 ט״ז בטבת תשל״ד(10 בינואר 1974) ישראל פבר
 (תמ 765213) פקיד הבהירות למועצה המקומית

 נם־ציונה

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

ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית נשר ב ד  הודעה ב

 בהתאט לטעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשכ״ה—11965, נמכרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית
 נשר שקויימו ביוט ו׳ במכת תשל״ד(31 בדצמבר 1973);

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת • אמת

 (2) מפד׳׳ל - מפלגת דתית לאומית — ב
 (3) חזית דתית תודתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד י

 (4) הליכוד - נח׳׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ
ע  (5) המפלגה הליברלית העצמאית — ל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית: 5061
 ג. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 132

s492 :ד המספר הכולל של הקולות הכשרים. 
r מרשימות המועמדים: ! m  ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל .

 האות':יוה בינוי תרשימה מספר הקולות

 אמת המערך 2495
 ב חזית דתית לאומית 542
 גד חזית דתית הורתית 243

 חל טעמ הליכוד 1485
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 164

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל מחת מרשי מות המועבדים:

 האות/יות כינוי -רשימה מספר המנדטים

 אמת י המערך 6
 ב חזית דתית לאומית 1

 הל טעמ הליכוד 4

 ן. שמות האנשים שיבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
: ת מ א - ך ר ע מ  (1). ה

 1. קלדטנ ישראל
 2. רייניש •:־מי;;ל

 3. זגדה מנחש

 1 סייח תשכ׳׳ה, עמי 248; תשל׳׳ג, עמי 246,
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 4. אלון מנחש
 5. עמר דוד

 6. מאוםנר זולטן
 ו2) הליכוד - חל טעמ:

 1. קולט ישראל
 2. אלמליוז מסעוד

 3. אוחנה מרדכי
 4. עטיה דוד

 (3) הזית דתיה לאומיה — ב:
 1. אלון דוד

 י״? בטבת תשל״ד(11 בינואר 1574) ב. שוילמן
 (חמ 765213) פקיד הבהירות למועצה המקומית

 נשר

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), חשכ״ה-965ו

 הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצה המקומית עתלית
 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחידות), תשכ״ה—1965 נ, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה

 המקומית עתלית שקויימו ביופ ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973),

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה ומפ״פ — אמת

 (2) מפד״ל — חזית דתית לאומית — ב
 (3) חזית דתית תויתית — אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — 1ד

 (4) הליכוד — גח׳יל, חדשימח חממלנתית, המרבז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ
 (5) המפלגה הליברלית העצמאית - לע
 (6) תנועה לשויון חכרתי(חש׳׳ח) — מס

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 תנועה לשויון חברחי — (מס} עם חזית דתית תורתית - (1ד)

 ב• המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 1197
 ג. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 29

 ד. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 1168
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 האות/יוח בינוי הרשימה מספר הקולות
 אמת המערך — מפלגת העבודה ומפ״ט 308
 ב המפד״ל 271
 גד הזית דתית תורתית 72

 חל טעמ הליכוד 233
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 145
 מס תנועה לשוויון חברתי(חש״ה) 139

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  האות/יות כי
 אמת המערך — מפלגת העבודה ומפ״ם 3
 ב המפד״ל 2
 חל טעמ הליכוד 2
 ל צ המפלגה הליברלית העצמאית 1
 מס תנועה לשויון חברתי(תש״ח) 1

 1 ס״ח תש-״ה עטי 248; תשל״ג, עמי 246.
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ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מ
 (1) הנ׳עדן— מפלגת העבודה ומפ״ם — אמת

 1. גרינברג אהרן
 2. שביתי(שבתאי) יוסף

 3. למפרט מרדכי.
 (2) המפד״ל — ב

 1. עמר מרדכי
 2. אלמקיאס דוד

ל טעמ  (3) הליכוד - ח
 1. גרופר פפה

 2. אבדוק יוסף
ע  (4) המפלגה הליברלית העצמאית — ל

 1, לייבה בדקו
 (5) תנועה לשויון הברתי(תש׳׳ח) — מם

 1. בךדהן (דוד) דני

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) רוזינםקי יוסף
 (המ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית

 עתלית

 חזק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה-1965

ר ו כ ר כ - ה נ ח ־ ס ד ר ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית פ ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 71 לא) להוק הרשויות המקומיות ;בהירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה
 המקומית. פרדס־חנה-כרבור שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

: ן ל ה ל  א. אושרו רשימות המועמדים כ
 (1) המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) המפד״ל — מפלגה דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) חזיה דחית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיימ — גד

ל טעמ  (4) הליכוד — גה׳יל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפעי ופעילי ארץ ישראל השלמה - ח
 (5) נאמני פרדס-חנה—כרכור — כ&

 (6) המפלגה הליברלית העצמאית — לע
 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:

פ  המערך — מפלגת העבודה ומפ״ם - אמת עם נאמני פרדס-חנה-כרבור - כ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 6951

 ג. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 247

לל של הקולות הכשרים: 6704  ד. המספר הכו
ל אחת מרשימות המועמדים: כ  ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו ל

 אות)יות ביגרי הרשימה מטפר הקולוונ

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפייט ובלתי מפלגתיים 2580
 ב המפד״ל — מפלגה דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי

 ובלתי מפלגתיים 1663
 גד הזית דתית חורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ודתיים בלתי מפלגתיים 313
ל טעמ הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי  ח

 ופעילי א״י השלמה 931
פ נאמני פרדט־חנה—כרכור 782  כ
ע המפלגה הליברלית העצמאית 435  ל

 1 ס״ת תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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ל אחת מרשימות המועמדים: ד המנדטים שבהם זכתה כ פ ס  ו, מ

 את//יות בינוי הרשימה מםפד חמגדטים

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים 3

 ב חמפד״ל — מפלגת דחית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי
 ובלתי מפלגתיים 3

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי
 ופעילי א״י השלמה 2

פ גאמני פרדכ ־חנה—כרכור 2  כ

ע המפלגה הליברלית העצמאית 1  ל

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

 1. שין אברהם
 2. סלע יצדק

 3. סבגי גבריאל
 4. ולך קלאוט

 5. ולבינטקי גרשון
 (2) המפד׳׳ל - מפלגה דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב:

 1. דוד שטוב
 2. תירם יפת

 3. זריהמ יצחק
 (3) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — הל טעמ;

 1. גינזבורג רחל
 2. בן סעדון אברהם

 (4) נאמני פרדס־חנה—כרכו!— כפ:
 1. כהן יוסף

 2. הררי אמנון
 (5) המפלגה הליברלית העצמאית - לע:

 1. בן־עמי מרדכי(מועף)

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974)
 (המ 765213)

 יצחק פרידמן
 פקיד הבהירוח למועצה המקומית פרדט־חנה—כרכור

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-1965

ר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית־אונו ב ד  הודעה ב

 בהחאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-11935, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצה
 המקומית קרית־אונו שקויימו ביום ו׳ בטבת השל״ד (31 בדצמבר 1973):

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפ״ט — אמת

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
ל טעמ  (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי •פעילי ארץ ישראל העלמה — ח

 (4) מקימי הקריה - כץ
ע  (5) המפלגה הליברלית העצמאית — ל

 (6) רשימה דתית נאמגח - נ
 (7) ׳׳הקריה.שלנו״ תושבים למען קרית־אונו - קא

 1 ס״ה תשכ׳״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246,
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 9283
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 9106

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 177
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

ת המערך — מפלנת העבודה הישראלית ומפייס 1390 מ  א

 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 794

 חל טעמ הליכוד - גת״ל, הרשימה הממלכתית, המרבז חחפשי

 ופעילי ארץ ישראל השלמה 739

 כץ מקימי הקריה 419

 לע המפלגה הליברלית העצמאית 133

 נ רשימה דתית באמנה 430

 קא ״הקריה שלנו״ תושבים למען קריה-אונו 5201

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אי: ״ר. כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפ׳׳ם 2
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 חל טעמ הליכוד — גה״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז ההפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 1

 קא ״תקדיח שלנו״ תושבים למען קרית־אונו 7

ל רשימה ורשימה: כ ה מ צ ע ו מ י ה ר ב ו ח ר ח ב נ  ז, שמות האנשים ש
־'אמז7ןח־ —  (1) המערך — מפלגת זמבויה'^ר»ומ1ו^^:

 1, קרפ אליהו
 2. בוטנסקי ליאון

:  (2) חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ־ ב
 1, דאר יחיאל

: מ צ ל ט  (3) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז תחפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — ח
 1, ארליך דוד

: א  (4) ״הקריה שלנו״ — תושבים למען קרית אונו — ק
 1. ורשה אביגדור
 2. ירדני עמנואל

 3. גרינולד חיה קלרה
 4. חורי משה

 5. זלמופולסקי עזרא
 6. ברנרד הרי בן־ציון

 7. םלע יצחק

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974}
 (חמ 765213)

ידר . שנ  צ
 פקיד הבהירות למרעצה המקומית קרית־אונו

 ילקוט הפדכומיס 1985, ו' בשבט תשל״ד, 294.1974 775 •



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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית חרושת

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ח—1965 1, במנורת בזה הודעה על תוצאות הגבירות למועצה
 המקומית קרית חרושח שכויימו ביום ו׳ בטבח תשל״ד ;31 בדצמבר 1873):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- אמת  (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת רפועלימ המאוחדת ובלחי מפלגתיים

 (2) הליכוד — נה״ל, דרשימח הממלכתית ופעילי ארץ יעראל השלטה — חל טעמ
 (3) פיתוח קרית חרושת — קח

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ עם : .יתוזז קרית חרושת ~ קח.

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית: 67
 ג המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 1

 ד. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 66
 ה מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולית

 אמת חמערן— מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת -פועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 34

 הל טעמ הליכוד — גח׳׳ל, הרשימה הממלכתית ופעילי ארץ־ישראל השלמה 6

 קח פיתוח קריח חרושת 26

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אותיות כי

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

 קח פיתוח קדית חרושת 2

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

 1. חנוך אליהו
 2. אדוני מזרחי שמעון

 3. אבני ראובן

 (2) פיתוח קדית חרושת - קח:
 1. הלמוט קרקליס

 2. הלברשטיין מרדבי

 י״ז בטבת חשל״ד (11 בינואר 1974) א. לאופר
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצת המועצה המקומית קרית חרושת

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳״ג, עמ׳ 246.
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 חוק הרשויות המקומיות (כחידות)/ תשכ״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית מוצקץ
 בהתאם לסעיף 71(א) להוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1963 נ, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצה

 המקומית קרית מוצקין שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת — אמת

 (2) רשימה דתית מאוחדת י־ בד
 (3) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי א״י השלמה - חל עעמ

 (4) המפלגה הליברלית העצמאית - לע

 ב. המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 10480
 ג. המספר הכולל של הקולות שנמצאו כשרים: 10197

 ד. המספר הבולל של הקולות שנמצאו פסולים: 283
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות• ו נ  אוח/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגה הפועלים המאוחדת 6953
 בד הדמימה הדתית המאוחדת 899

 חל טעמ הליכוד - גח׳׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ו9עילי א״י השלמו; 1665
 לע המפלגה הליברלית העצמאית 680

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת 8
 בד הרשימה הדתית המאוחדת 1
 חל ט3מ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז הה&שי ופעילי א״י השלמת 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך -־ מפלגת.העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת - אמת:

 • 1. משה גושן
 2• שמחה מילר
 3. לאה אלדד

 4. שבתאי בן בםה
 5. יצתק וייםבלמ

 6• לאה כחן
 7. שלמה עמר

 8. לאנדר פיליפ רוזנגרטן

 '(2) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי א״י השלמה — חל טעמ:
 1, נחמן בירנבאום

 2. יהושע יוג1

 (3) רשימח דתית מאוחדת - בד:
 1. יעקב פ׳ גרוסמן

 י״ז בטבת תשל״ד (11 בינואר 1974) נתן פריד
 (חמ 765213) פקיד הבהירות למועצת המקומית קרית מיצקין

 1 ט״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קריה מלאכי
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11983, נמסרת בזה חודעח על תוצאות הבחירות למועצה

 המקומית קרית מלאכי שקויימו ביום ו׳ בטבת תשל״ד ו1ג בדצמבר 1973):

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

 (2) הזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) חזית דתית תורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — גד

 (4) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חחפשי ופעילי ארץ־ישראל העלמה — חל טעמ
 (5) הליברלים העצמאיים ובלתי מפלגתיים — לע

 (6) נאמני הקריה — נה

 ב. המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 4292
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 4138
 ד. המספר הכולל של הקולות שגמצאו פסולים: 154

 ה. מספר הקולות הכשרים שגיתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 1324
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 468

 גד חזית דתית חורתית — אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ודתיים בלתי מפלגתיים 621

 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 1466

 לע הליברלים העצמאיים ובלתי מפלגתיים 25
 נה נאמני הקריה 234

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אוח/יות כי

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 3
 ב חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 1ד חזית דתית תורתית ~ אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל,
 ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 חל מעמ הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי
 ופעילי ארץ ישראל השלמה 3

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

 1, דוד אלבג עבודי
 2, לוינגר אפרים
 3, סלוק פרופפר

 (2) חזית דתית לאומית — המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב:
 1. שטרית יהודה

 (3) חזית דתית תורחית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - גד:
 1. תירוש גבריאל
 2. אזדיאל יצחק

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 246; תשל״ג, עמי 246,
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 (4) הליכוד - גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלטה - הל טעמ:
 1. קצב משה

 2. ינונו יוסף
 3. משה שמעון

 עמינדב עפר
 פקיד הבהירות למועצה המקומית קרית מלאכי

 י״ט בטבת תשל״ד (13 בינואר 1974)
 (תמ 765213)

 חוק הדשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-965ו

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית רעננה
 .בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (כחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזה הודעה על הוצאות הבחירות למועצה

 המקומית רעננה, שקויימו ביום ו׳ בטבת חשל״ד(31 בדצמבר 1973):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת - המזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל -
 ובלתי מפלגתיים - בגד

 (3) הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל טעמ
 (4) ליברלים עצמאים — לע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 8340
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 7997
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 343

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה ומפ׳״ם 3709
 בגד חזית דתית מאוחדת — המזרחי, הפועל מזרחי, אגודת ישראל,

 פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים 1579
 חל טעמ הליכוד — גח׳׳ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי,

 ופעילי ארץ ישראל השלמה 1908
 לע ליברלים עצמאים 801

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

 אמת המערך - מפלגת העבודה מפ״ם 6
 בגד חזית דתית מאוחדת — המזרחי, הפועל מזרחי, אגודת ישראל,

 פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים 3
 חל טעמ הליכוד — גח״ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי ופעילי ארץ

 ישראל השלמה 3
 לע ליברלים עצמאים 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה ומפ״ם - אמת:

 1, וולפוביץ בנימין י
 2. להבי שמואל

 3. צבי חיים
 4. ציפמן דוד

 5. חבר דוד
 6. סירי יצחק

 1 סייח תשכיח, עט׳ 248; תשל״ג, עמי 246.
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 (2) חזית דתית מאוחדת — המזרחי, הפועל מזרחי, אגודת ישראל,
 פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים - בגד:

 1. ורמן מיכאל
 2. קעביג צבי מאיר

 3. שלום אברהם
 (3) הליכוד — גח־־ל, הרשימה הממלכתית, המרכז חחפשי ופעילי ארץ ישראל השלמה — חל העמ:

 1. קצין אחרון
 2. מרינברג שמחה

 3. שהר גדעון
 (4) ליברלים עצמאים — לע:

 1. דיאמנד אברהם

 י״יט בטבת חשל״ד(13 בינואר 1974)
 (חט 765213)

 י׳ פר מיער
 פקיד הבחירות למועצה המקומית רעננה

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-965ו

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית שלומי
 בהתאם לטעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בהירות), תשכ׳׳ה—1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצה

 המקומית שלומי שקויימו ביום ו׳ בטבת חשל״ד (31 בדצמבר 1973):

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

 (2) רשימת חטפד״ל — חזית דתית לאומית — ב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: 1040

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 1008
 ד. המספר הבולל של הקולות שנמצאו פסולים: 32

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 האות)יות כיבוי הרשימה מםפר הקולות

 אמת המערך 658
 ב המפד״ל — חזית דתית לאומית 350

 ו. מספר המנדטים שזכתה בהם כל אחת מרשימות המועמדים:
 האות/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך 5
 ב המפד״ל - חזית דתית לאומית 2

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

 1. חזן דוד
 2. אדרי יעקב
 3. שכטר סלו

 4, אזולאי אלברט
 5. רוח בסים

 (2) המפד״ל - חזית דתית לאומית - ב:
 1. דנינו דוד

 2. תורגימן סלומון

 י״ט בטבת תשל״ד(13 בינואר 1974) ר׳ שמר
 (חמ 765213) פקיד הבהירות למועצה המקומית שלומ

 1 ט״ח תשכ״ה, עטי 248; תשל״ג, עמי 246.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-1965

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית תמרה
 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), תש:״ה-1965 1, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצה

 המקומית תמרה שקוייטו ביום ו׳ בטבת תשל״ד(31 בדצמבר 1873).

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) ההצלחה - אה
ת מ א - ך ר ע מ  (2) ה

 (3) מפד׳״ל - ב
 (4) האהבה והמסירות - דנ

 (5) רק״ח - ו
 (6) חליבוד - חל טעמ

 (7) השיתוף והאהוה — יא
 (8) התקוה - מל

 (9) האמונה — נ
 (10) הבניה והפיתוח — סד

 (11) הרפורמה— צח
 (12) השלום - של

 (13) מפלגת העבודה הערבית הישראלית - שת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית: _ 3683
 ג. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים: 34

 ד. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 3649
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות בינוי הרשימח מספר הקולות

 אה ההצלחה 337
51S אמת המערך 
 ב מפד׳׳ ל 295
 דג האהבה והמסירות 234
 ו רק׳יח 292
 הל טעמ הליכוד 199
 יא השיתוף והאחוה 280
 מל התקוה 250
 נ האמונה 148
 סד הבניה והפיתוח 254
 צח הרפורמה 143
 ..של. השלום - 329.
 שת מפלגת העבודה הערבית הישראלית 373

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 האות/יות כינוי הרשימה מטפר המנדטים

 אה ההצלחה 1
 אמת המערך 2
 ב מפד״ל 1
 ו רק״ח 1
 יא השיתוף והאחוה 1
 מל התקוה 1
 סד הבניה והפיתוח 1
 של חשלום 1
 שת מפלגת העבודה הערבית הישראלית 2

 1 פ״ת תשכ״ח עמי 248; תשל״נ עמי 246.
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ל רשימה ורשימה: כ  ז. שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מ
 (1) ההצלחה-אה:

 1. עלי סאלה אבו אלחיב׳א
: ת מ א - ך ר ע מ  (2) ה

 1. כאמל א־מ• חיג׳אזי
 2, חופיין רסן חיג׳אזי

 (3) מכד״ל — ב:
 1. אחמד מוהמד יאפין

 ו4) דק״ח - ו:
 1. עארל מוהמד אבו אלהינ׳א

 (5) השיתוף וחאחוח - יא:
 1, מוטמפא אחמד דיאב

: ל מ - ה ו ק ת  (6) ה
 1. עדנאץ מדחאת דיאג

 (7) הגביה והפיתוח — סד:
 1. יוסף עבדאללה דיאב

 (8) השלוב - של:
 1. זכי מוהמד שמא

 (9) מפלגת העבודה הערבית הישראלית - שת:
 1- זכי סברי דיאב

 2. רגיב אחמד אבו רומי

 י*ז בטבתתשל״ז{11 בינואר 1974} מוסה סדור
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצת המועצה המקומית חמרה

 ילקוט הפרסומיס 1985, ו׳ בשבט תשל״ד, 29,1.1974

 נדפס בדפוס הממשלה, ירישלים
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