ר ש ־ ו מ ו ת

ילקוט הפרסומים
2485

בכסלו תשל״ט

עמוד

 3בדצמבר 1978
עמוד

הודעות בדבר תוצאות הבחירות —
לראשות עירית חולון

323

.

313

לראשות עירית ירושלים

323

למועצת

עירית חולון

למועצת עירית כפר־סבא .

314

לראשות עירית כפר־סבא .

323

למועצת עירית לוד

315

לראשות עירית לוד

324

למועצת עירית בהריה

317

לראשות עירית בהריה .

334

318

לראשות המועצה המקומית אופקים .

324

319

לראשות המועצה המקומית בית שמש .

325

320

לראשות המועצה המקומית מצפה רמון

325

למועצה המקומית יפיע

321

לראשות המועצה המקומית יפיע .

325

למועצה המקומית עוהר

321

לראשות המועצה המקומית עומר

326

למועצת עירית ירושלים

312

למועצת המקומית אופקים .
למועצה המקומית בית־שמש .
למועצה המקומית מצפה דמון .

..

הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצת עירית חולון
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות /תשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה ,11965-נמסרת בזאת הודעדז על תוצאות הבחירות למו
עצת עירית חולון שקויימו ביוס ז׳ בחשון תשל״ט )ד בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
) (1המערך — מפלגת העבודה ,מפ״ם ,ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים  -אמת
) (2הליכוד  -מחל
)(3
)(4

וחית דחית מאוחדת  -בגד
למען חולון  -כן

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית חולץ

42055

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

40962

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

1093

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות

אמת
מחל
בגד
כן
ו.

בינוי הרשימה
המערך
הליכוד
חזית דתית מאוחדת
למען חולון

23966
12589
3527

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
אותי,יות

אמת
מחל
בנד
ז.

מספר הקולות

כיבוי הרשימה

מספר המנדטים

המערך
הליכוד
חזית דתית מאוחדת

14
7
2

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת מערך  -מפלגת העבודה ,מפ״ט ,ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים
 .1אילון פנחס
 .8דינת משה
 .2צדוק דוד
 .9מושכל רות
 .3גרופמן שלמה
 .10דיר גורדון חיים
 .4גיל דוד
 .11רוזנטל יהודה
 .5קורן אפרים
 .12טננבלט שמעון
 .6שאול שאול
 .13שדון חיים
 .7טננבאום יהודה
 .14כהן יוסף

)(2

מרשימת הליכוד — מחל
 .1אדירם יחזקאל
 ,2חרש יצחק
 ,3אלון צבי
 .4תמרין צבי

)(3

.5
.6
.7

נגלר צבי
דרוקר משה
כהן סימן טוב

.2

ד״ר ברבי משח זיזו

אמת

מרשימת חזית דתית מאוחדת — בגד
.1

זילברצן יוסף

י״ד בהשון תשל״ט) 14בנובמבר (1873

ראובן וולף
פקיד הבחירות לעירית חולון
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הודעה ב ד ב ר תוצאות הבהירות למועצת עידית ירושלים
לפי חוק הרשויות המקדמיות )בחירות( ,תשב״ה—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( להוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשב״ה ,11965-נמסרת גזה הודעה על תוצאות הבהירות למועצת
עידית ירושלים שקויימו ביום ז׳ בהשיץ חשל״ט ) 7בנובמבר .(1978
א .אושרו רשימות המועמדים כ ל ה ל ן :
) (1הזית דתית לאומית ,המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים  -ב
) (2חזית דתית תודתית ,אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — ירושלים קדושה — גד
) (3ירושלים אחת  -רשימת טדי — יא
) (4הליכוד  -ירושלים חסלמח  -מ ח ל
) (5״תדיר״ — תנועה דתית  -נר
) (6התנועה האזרחית  -התנועה של אורי הופרט S -
) (7רשימת קרית היובל והסביבה — קי
) (8מחנה שלי ובלתי מפלגתיים — ש
) (9תנועת העצמאיים למען ירושלים  -ת ע
ב.

ה מ ס פ ר ה כ ו ל ל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית ירושלים

108066

ג.

ה מ ס פ ר ה כ ו ל ל של הקולות הכשרים

104091

ד.

ה מ ס פ ר ה כ ו ל ל של הקולות הפסולים

3975

ה.

מ ס פ ר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אותיות
ב
גד
יא
מחל
נר
פ
קי
ש
תע

ו.

כינוי הרשימה
חזית דתית לאומית ,המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
חזית דתית חורתית ,אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים
בלתי מפלגתיים  -ירושלים קדושה
ירושלים אחת — רשימת טדי
הליכוד — ירושלים השלמה
״תדיר׳׳  -תנועת דחית
התנועה האזרחית — התנועה של אורי הופרט
רשימת קרית היובל והסביבה
מחנה שלי ובלתי מפלגתיים
תנועת העצמאיים למען ירושלים

9204
16576
49347
14365
5925
2513
2127
2165
1869

מ ס פ ר המנדטים שבהם זכתה כ ל אתת מרשימות המועמדים:
כ י נ ו י הרשימה

אות/יות
ב
גד
יא
מחל
נר
ז.

מספר הקולות

הזית דתית לאומית ,המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
חזית דתית תורתית ,אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים
בלתי מפלגתיים — ירושלים קדושה
ירושלים אחת  -רשימת טדי
הליכוד  -ירושלים משלמה
״חדיר׳׳  -תנועה דחית

מטפר המנדטים
3
5
16
5
2

שמות האנשים שנבחרו ח ב ר י מועצת עירית ירושלים מ כ ל רשימה ורשימה:
) . (1הזית דתית לאומית ,המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים  -ב
 .3הרושעמרם
 .1מנדלבומ משה
 .2ברגמן דוד
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)(2

חזית
.1
י .2
.3

דתית תורתית ,אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים גלתי מפלגתיים  -ירושלים קדושה — גד
שאולזון שמואל אלעזר
 .4קליין שמחה בונם
דדוק שלמה זלמן
 .5ליזרזון אברהם יוסף
גולדקנופף יהודה אדיה

) . (3ירושלים אזזת — רשימת טדי  -יא
 .1קולק טדי
 .2סלמןיעקב
 .3מאיר דוד
 .4בחילה אברהם
 .5גדיש יוסף
 .6פרץ אבנר
ד .מלניק איתן
 .8זיםמן עמנואל
)(4

הליכוד  -ירושלים השלמה  -מחל
 .1מצא יהושע
 .2ריבלין ראובן
 .3רג׳ואן מורים

)(5

״חדיר״  -תנועה דתית  -נר
 .1בךדודאיתן

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

רוזן צבי
שמעוני חביב
זלצבדנר לוטה
פלד אלעד
זוהר שלום
דובק אפרים
גלאובך אליעזר
אשל תמר

.4
.5

הלוי שלמה
פרס )פרסבורגד( שמו«ל

.2

צוקי דוד

י״ד בהעון תשל׳׳ט) 14בנובמבר {1978

רפאל לוי
פקיד הבחירות לעירית ירושלים

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית כפר־סבא
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה1985-
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשב״ה־ ,1 1965-נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לעירית
כפר־סבא שקויימו ביום ז׳ בתשון חשל״ט ) 7בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלץ:
)(1
)(2
)(3

המערך — מפלגת העבודה ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים  -אמת
חזית דתית מאוחדת — בגד
הליכוד  -מהל

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית כפר־םבא

15106

ג.

המספר הכולל של הקולות הבשרים

14379

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

727

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות
אמת
בגד
מחל

כינוי הרשימה
המערך — מפלגת הפגודה ,מפ־׳ם ובלתי מפלגתיים
חזית דתית מאוחרת
הליכוד

מספר הקולות
8729
2449
3201
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ו.

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
אות]יות
אמת
בגד
מחל

ז.

מספר המנדטים

כ י נ ו י הרשימה
המערך  -מפלגת העבודה ,מפ׳־מ ובלחי מפלגתיים
חזית דתית מאוחדת
הליכוד

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת המערך — מפלגת העבודה ,מפייס ובלחי מפלגתיים — אמת
 .1גלד זאב
 .6וידבסקי מיכה
.2
.3
.4
.5

ולד יצהק
בחן אברהם
בין אפרים
מילר עמירם

.7
.8
.9

ארן נתן
מזרחי אברהם
קרן אריאל

)(2

מרשימת חזית דחית מאוחדת — בגד
 .1אנטמן אלימלך
 .2,מורי אבשלום

.3

פלאח עמנואל

)(3

מרשימת הליכוד  -מהל •
 .1אגמי יגאל
 .2גולדברג שלמה

.3

מעוז אילנה

משה גרטנד

בחשון חשל״ט) 10בנובמבר (1978

פקיד הבהירות לעירית כפר־־םבא

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית לוד
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,חשב״ה1965-
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )כחירות( ,תשכ״ה ,11965-נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
עצת עירית לוי שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט )ד בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים דלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
")(5

המערך  -מפלגת העבודה הישראלית ,מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים — אמת
חזית דתית לאומית ,המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים  -ב
הזית דחית תורתית — גד
נאמני לוד — הם
חזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון ,המפלגה הקומוניסטית )רק״ח(  -ך

)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11

אחווה והבנה — זך
הרשימה הבלתי מפלגתית ״עליה״ ־־ ט
הרשימה למען האזרח — כן
הליכוד  -מחל
הרשימה העצמאית למען בחירות אישיות  -נר
למען ל ו ד  -ע צ

ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
)(1

רשימת המערך  -מפלגת העבודה הישראלית ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים  -אמת עם אחווה והבגח  -זך
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ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

14509

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

13845

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

664

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחד מרשימות המועמדים:
אות/יות

ו.

בינוי הרשימה

אמת
ב
גד
הם
ך
זך

המערך  -מפלנת העבודה הישראלית ,מפי׳ מ ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית ,המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
חזית דתית תורתית
נאמני לוד
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון ,המפלגה הקומוניסטית )רק׳׳ח(
אחווה והבנה

2096
1107
659
513
391
470

ט
כן
מחל
3ר
עצ

עליה
הרשימה למען האזרח
הליכוד
הרשימה העצמאית למען בחירות אישיות
למען לוד

227
975
5569
855
983

מספר המנדטים שבהם זכתה כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות

ז.

נלספר הקולות

מספר המנדטים

כינוי הרשימה

אמת
ב
כן

המערך  -מפלגת העבודה הישראלית ,מפ״ס ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית ,המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
הרשימה למען האזרח

מחל
נר
עצ

הליכוד
הרשימה העצמאית למען בחירות אישיות
למען לוד

3
2
_ 1
7
1
1

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצת העיריה מכל רש־מה ורשימה:
(1) -

)(2

)(3

מרשימת הליכוד  -מחל

 .4רגב אברהם
מרשימת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים — א
 .3הררי יהושע
 .1קשלז שמואל
 .2אזולאי יוסף
מרשימת חזית דחית לאומית ,המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 .2בוכריץ יעקב
 .1כנפו יוטף

)(4

מרשימת למען האזרח — כן
 ,1פרנסיה בנימין

)(5

מהרשימה העצמאית למען בחירות אישיות — נר
.1

)(6

אלקיים מאיר

מרשימת למען לוד
.1

רייזברג דב

דב שיש
פקיד הבחירות לעידית לרד
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית נהריה
לפי תוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ׳־ח—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בודדות( ,תשכ״ה ,11965-נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות למו
עצת עירית בהריה שקויימו ביום ז׳ בחסון תשל״ט )ד בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

המערך — מפלגת העבודה ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים  -אמת
החזית הדתית המאוחדת ,המפד״ל ,אגו״י ופועלי אגי׳׳י  -בגד
התנועה הדמוקרטית  -חי
התנועת למען בהריה רשימה כלתי מפלגתית p -
הליכוד  -מחל

ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
)- (1התנועה למען נהריה ,רשימה בלתי מפלגתית —  pעם הליכוד — מחל

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית גהריה

12689

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

12310

ד.
ה.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים
מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:

380

אות/יות
אמת
בגד
חי
כן
מחל

ו.

מספר הקולות

כינוי הרשימה
המערך  -מפלגת העבודה ,מפי׳ם ובלתי מפלגתיים
החזית הדתית המאוחדת ,המפד״ל ,אגו״י ופועלי אגו״י
התנועה הדמוקרטית
התנועה למען בהריה ,רשימה בלתי מפלגתית
הליכוד

6010
1111
954
755
3484

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
אוחןיות

אימת
בגד
חי
כן
מחל

מספר המנדטים

כינוי הרשימה
המערך  -מפלגת העבודה ,מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים
התזית הדתית המאוחדת ,המפד׳׳ל ,אגו״י ופועלי אגו״י
התנועה הדמוקרטית
התנועה למען נהריה ,רשימה בלתי מפלגתית
הליכוד

שמות האנשים שגבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
— אמת
לבב חיים
מינסטר רוזלינד
כהן אלי

) (1מרשימת המערך — מפלגת העבודה ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים
.5
 . 1שריר אפרים
.6
 .2אהרון משה
.7
 .3גרובר דב
 .4חיו דוד
) (2מרשימת החזית הדתית המאוחדת ,המפד״ל ,אגו״י ופועלי אגו״י — בגד
 .2מוזגברישוילי מיכאל
 .1רייכנטל אויגן יצחק
)(3
)(4
)(5

מרשימת התנועה הדמוקרטית — חי
 .1פרוינד יוסף
מרשימת התנועה למען נהריה רשימה בלתי מפלגתית — כן
 .1רותם יהודה
מרשימת הליכוד  -מחל
 .1שטיינמץ מכפימיליאן
 .2לוריג רפאל

י׳׳ד בהשון תשל׳׳ט ) 14בנובמבר (1978

.3
.4

קדוש דוד
אייל אהוד

דב הולנדר
פקיד הבחירות לעירית נהריד,

נ

ס־׳ח תשכ״ה ,פמ׳ 3; i s 2תשל׳׳ט,עמ׳ .

לקוט הפרסומים ,2465 ,ג׳ בכסלו תשל״ה8 ,ד.19י3.1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אופקים
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,חשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה ,1 1965-נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות
למועצה המקומית אופקים שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט )ד בנובמבר ;(1978

א.

אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4

המערך  -מפלגת העכודה ,מפ״ 0ובלתי מפלגתיים  -אמת
חזית דתית לאומית  -ב
יהדות התורה אגודת ישראל  -ג
התנועה הדמוקרטית — חי

)(5

הליכוד  -מחל

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

4613

ג

המספד הכולל של הקולות הכשרים

4491

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

122

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות

אמת
ב
ג
חי
מחל
ו.

כינוי הרשימה
המערך — מפלגת העבודה ,מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית
יהדות התודה אגודת ישראל
התנועה הדמוקרטית
הליכוד

1554
1812
472
230
423

מספר המנדטים שבהם זכתה כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות

בינוי הרשימה

אמת
ב
ג
מחל

ז.

מספר הקולות

מספד המנדטים
4
5
1
1

המערך — מפלגת העבודה ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים
חזית דת־ת לאומית
יהדות התורה אגודת ישראל
הליכוד

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת •המערך  -מפלגת העבודה ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים  -אמת
 .3מרציאנו יוסף
 .1בנםוב יחיאל
 .4בן־דוד שרלם )שלום(
 .2חיון שלמה

;(2

מרשימת חזית דתית לאומית — ב
 .1רביכו אברהם
.2
.3

)(3
)(4

דהן משה
כהן אלי

.4

בךקימדן אהחין

.5

יהודה משה

מרשימת יהדות התורה אגודת ישראל — 5
 .1אבועזיד יהודה
מרשימת הליכוד  -מחל
 .1שפירא שלמה

י׳ בחשון תשל״ט ) 10בנובמבר 8ד(19
)חמ (3—743

אברהם הומינר
פקיד הבחירות למועצה המקומית אופקים

 1ם״ח חשכ״ה ,עמי  ;248תשל״ט ,עמי .3
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ילקוט הפרסומ־פ  ,2485ג׳ בכסלו חשל״ט.1978 ,

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקדמית בית־שמש
רפי חוק חרשויות המקומיות )בחירות( ,חשב׳׳ה—1965
גהתאט לסעיף ) 71א> לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה— ,11965נמסרת בזה הודעה על תוצאות הנחירות למועצה
המקומית בית־־שמש שקויימו ביום ז׳ בחשון חשל׳׳ט )ד בנובמבר :(1978

א ,אושרו רשימות המועמדים כדלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4

המערך  -אמת
חזית דתית מאוחדת  -בגד
הליכוד  -מחל
״יעד״ ,רשימה א־פוליטיח מקומית בלתי תלויה בית־שמש  -ע

ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1״בגד״ ,חזית דתית מאוחדת עם ׳׳מחל״ ,הליכוד.
ב.

המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעה בתחום הרשות המקומית

4494

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

4298

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות
אמת
בגד
מחל
ע

ו.

כינוי הרשימה

מספר הקולות

המערך
חזית דחית מאוחדת
הליכוד
״יעדי׳  -רשימה א-פוליטית מקומית בלתי מפלגתית

1622
834
1260
582

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות
אמת
בגד
מחל
ע

ז.

196 .

מספר המנדטים

כינוי הרשימה
המערך
חזית דתית מאוחדת
הליכוד
״יעד״  -רשימה א-פוליטית מקומית בלתי מפלגתית

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת המערך  -אמת
 .1לוק עמרם
 .2אברהם שמטוב

) • (2מרשימת חזית דתית מאוחדת ~ בגד
 .1בן לולו אליהו
)(3

)(4

מרשימת הליכוד  -מחל
 .1בן זאב יהודה
 .2שומר יהושע

.3

קייט מאיר

 • .4אוחיון אלבדט
.2

אוחנה אשר.

.3

חרד יוסף

מרשימת ׳׳יעד״ — רשימה א—פוליטית מקומית בלתי מפלגתית — ע
 .2כהן יוסף
 .1קטורזח תמר

י׳ בהשון תשל״ט ) 10בנובמבר (1978
)חמ (3—743

רחמים שמד
פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־שפש

! ס״ח תשכ״ה ,עמי  ;248תשל־׳ט ,עמ׳ .3
ילקוט הפרסומים ,2485 ,ג׳ בכסלו תשל״ט3.12.1978 ,
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית מצפה דמון
לפי חוק הרשויות המקומיות )במידות( ,תשכ׳׳ה1&65-
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ח ,1 1965-נמסרת בזאת הורעה על תוצאות הבחירות
למועצה המקומית מצפה דמון ,שקויימו ביום ז׳ נחשון תשל״ט ) 1בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4

רשימת המערך — מפלגת העבודה הישראלית ,מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים ־־ אנלת
רשימת חזית דתית מאוחדת ,המפלגה הדתית לאומית ,אגודת ישראל ופאג״י — בגד
הרשימה לקידום מצפה דמון גחל רשימה עצמאית ובלתי מפלגתיים — מחר
רשימת לעם  -למען מצפה דמון — עמ

ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת המערך  -מפלגת העבודה הישראלית ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים  -אמת עם רשימת הזית דתית מאוחדת,
המפלגה הדתית לאומית ,אגודת ישראל ופאג״י — בגד
) (2הרשימה לקידום מצפה דמון גחל רשימה עצמאית ובלתי מפלגתיים — מחר עם רשימת לעם — למען מצפה רמון —

עמ
ב.
ג.
ד.
ה.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר.הכולל של הקולות שנמצאו פסולים
מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות
אמת
בגד
מחר
עמ

742
732
10
מםפר הקולות

בינוי הרשימה

228
147
200
157

המערך  -מפלגת העבודה הישראלית ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים
הזית דתית מאוחדת המפלגה הדתית לאומית ,אגודת ישראל ופאג״י
הרשימה לקידום מצפה דמון גחל רשימה עצמאית ובלתי מפלגתיים
לעם — למען מצפה דמון

מספר המנדטים שבהם זכתה כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יוה

כ י נ ו י הרשימה

אמת
בגד
מחר
עמ

המערך  -מפלגת העבודה הישראלית ,מפים ובלתי מפלגתיים
חזית דתית מאוחדת ,המפלגה הדתית לאומית ,אגזדת ישראל ופאג״י
הרשימה לקידום מצפח רמון גחל רשימה עצמאית ובלתי מפלגתיים
לעם  -למען מצפה רמון

מספר המנדטים
3
2
2
2

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת המערך  -מפלגת העבודה הישראלית ,טפ״ם ובלתי מפלגתיים — אמת
 .3שושן מאיר
 .1כהן שמואל
 .2ליבוביץ אריאל

)(2

מרשימת חזית דתית מאוחדת ,המפלגה הדתית לאומית ,אגודת ישראל ופאג״י — בגד
 .2שדה אליהו
 .1ליברטי מרדכי

)(3
)(4

מרשימת לקידום מצפה רמון גחל רשימה עצמאית ובלתי מפלגתיים — מחר
 .2פישר רומן
 .1דגן אדם
מרשימת לעם — למען מצפה רמון — עמ
.1

וולף צבי

ט׳ בהשון חשל״ט ) 9בנובמבר (1978
)חמ (3-743

.2

בן מוחה ויקטור

יוסף גוטמן
פקיד הבחירות למועצה המקומית מצפה דמון

 1ס״ח תשב״ה ,עמ׳  ;248תשל׳׳ט ,עמ׳ .3
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ילקוט הפרסומים  ,2485ג׳ בכסיו תשל״מi.12.1973 ,

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יפיע
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה1965-
בהחאפ לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה— ,! 1965נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
למועצה המקומית יפיע שקויימו ביום ז־ בחשון תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן
)!( חזית איחוד יפיע הדימוקרטית — גד
) (2הקידמה והבנוי  -יפ
) (3הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית — למ
) (4האור  -מג
) (5הרשימה העצמאית  -ס
) (6בבי יפיע — צ
) (7קידמה ופיתוח — רא

ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
)(1

חזית איחוד יפיע הדימוקרטית — גד עם הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית — למ

)(2

האור — מג עם הרשימה העצמאית  -ם

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

2276

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2209

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

67

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
כ י נ ו י הרשימה

אות/יוח

גד
יפ
למ
מג
ס
צ
רא

מספר הקולות
764

חזית איחוד יפיע הדימוקרטיח
הקידמח והבנוי
הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית
האור
הרשימה העצמאית
בני יפיע
קידמה ופיתוח

271
427
264
171
203
109

מספר המנדטיב שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

ו.

בינוי הרשימה

אות/יות

גד
יפ
למ
מג
צ
ז.

מספר המנדטים
4
1
2
1
1

חזית איחוד יפיע הדימוקרטית
הקידמה והבנוי
הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית
האור
בני יפיע

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת ״חזית איחוד יפיע הדימוקרטית״  -גד
 .1כנאנה אסעד
 .2ח׳ורי ריאד

ס.
.4

לואבנה באדר
ח׳ליליה וליד

 1ם״ח תשכ״ה ,עמ׳  ;248תשל־־׳ט ,עמ׳ .3

ילקוט הפרסומים ,2485 ,ג׳ בכסלו תשל׳׳ט3.12.1978 ,
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)(2

מרשימת ״הקידמה והבנוי״ — יפ
 .1מסעד ניקולא

)(3

מרשימת ״הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית״ — למ
.2
 .1עבדאללה םאלח

)(4

מרשימת ״האור׳*  -מג
 .1ואכד מוחמד

)(5

בשאראת גטאם

מרשימת ״בני יפיע״ — צ
 .1עמר מוחמד .

גימיל ג׳דעון

ט׳ בחשון תשל״ט ) 9בנובמבר (1978
)תמ (3-743

פקיד הבהירות למועצה המקומית יפיע

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית עומר
לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירות( ,תשב״ה1965-
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה ,11965-נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
למועצה המקומית עומר שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
)(1

עומר שלנו  -א

)(2

למען עומר  -לר

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

877

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

37

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
כינוי הרשימה

אות/יות

ו.

א

עומר שלנו

ל ר

למען עומר

מספד הקולות
609
268

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
כינוי הרשימה

אות/יות

א
לר
ז.

914

מספר המנדטים

עומר שלנו
למען עומד

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

)(2

עומר
.1
.2
.3

שלנו — א
גבר בצלאל
בוכמן אורי
גפן זיוה

.4
.5

מגן יאיר
נתיב חגי

.2

ברטל משה

למען עומר  -לר
-1

ריהן איתן

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

מרגלית אשכנזי
פקיד הבחירות למועצה המקומית עומר

 1ם״ח תשכ״ה ,עמ׳  ;248תשל״ט ,עמ׳ .3

322

ילקוט הפדסומיב  ,2485ג׳ בכסלו תשייט12.1973 ,

הודעה כדבר תוצאות הבחירות לראשות
עירית חולון
לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,חשל״ה1975-

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

103118

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

4789

ה.

מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אתו מהמועמדים:

בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחידות(,
השכ־ח— ,11965ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה ,2 1975-נמסרת בזה הודעה
על הוצאות הבחירות לראשות עירית חולון ,שקויימו ביום ז׳ בחשון
חשל״ט ) 7בנובמבר :(1978
א.

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1פנחס אילון
 .2יחזקאל אדירה

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
עירית חולון
המספר הכולל של הקולות הבשרים
המספד הכולל של הקולות הפסולים

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
הקולות
באחוזים
במספרים
שם המועמד

ג.
ד.

פנחס אילון
יחזקאל אדירם
ו.

26548
13459

ו.

41249
40007
1242

66.5
33.5

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

פבחם

אילון

)השם הפרטי(

)שם המשפחה(

^*׳*ד בחשון תשל״ט ) 14בבובמבר (1978

ד״ר ראובן וולף

פקיד הבחירוח לעירית חולון
 1ס״ח חשכ״ה ,עמ׳  ;248תשל״ט ,עמ׳ .3
 2ס׳׳ח תשל״ה ,עמי .211

לפי חוק הרשויות המקומיות )גווירח ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה1975-

א.

.1
.2
.3
.4
ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
עירית ירושלים

 1ם״ח תשכ״ה ,עמי  ;248תשל״ט ,עמי .3
 2ס-ח חשל׳״ה ,עמ׳ .211
ילקוט הפרסומים ,2485 ,נ׳ בכסלו תשל״ס3.12.1978 ,

קולק

טדי

)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
עירית כ פר״ סבא
לפי חוק הרשויות המקומיות)בחירת ראש הדשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה—1975
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בהירות/
תשכ״ה— ,11965ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה— ,2 1975נמסרת בזה הודעה-
על תוצאות הבהירות לראשות עידית כפר-סבא שקויימו ביום 1׳
בחשון תשליט ) 7בנובמבר :(1978
,

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 . 1אגמי יגאל
 .2אנטמן אלימלך
 .3גלד זאב
המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
עירית כפר־סבא

15106

ג.

המספר הכולל של הקולות זזבשרים

14186

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

920

ה.

מספר הקולות הכשרים שניחנו לבל אתד מהמועמדים:
הקולות
במספרים

שם המועמד
אגמי יגאל
אנטמן אלימלך
גלד זאב
ו.

מנדלבום משה
מצא יהושע
קולק טדי
שאולזון שמואל אלעזד

שמו של חמועמדשבבחר לראשות עירית ירושלים:

י״ד בחשון תשל״ט ) 14בנובמבר (1978
פקיד הבחירוח לעירית ירושלים

בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בהירות(,
ותשב״ח ,11965-ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
וראש הרשות וסגניו וכהונתם /תשל״ה ,3 1975-נמסרת בזה הודעה
ףל הוצאות הבחירות לראשות עירית ירושלים שקויימו ביום ז׳ בהשון
<השל״ט ) 7בנובמבר :(1978
אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

מבדלבום משה
מצא יהושע -
קולק טדי
שאולזון שמואל אלעזר

9638
13616
64622
15242

9.3
13.3
62.7
14.7

רפאל לוי

ב.

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
עירית ירושלים

שם המועמד

הקולות
באחוזים
במספרים

2495
2063
9628

באחוזים
17.59
14.54
67.87

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

גלר

זאב

)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

י׳ בחשון חשל׳׳ט ) 10בנובמבר (1978
107907

משה גרטנר
פקיד הבחירות לעירית בםר־םבא
 1ם״ח חשב״ה ,ענו׳  ;248תשל׳׳ט ,עמי .3
 2סייח תשל״-ה ,עמי .211

323

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
עירית לוד

א.

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

.2
.3
.4

בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בהירות(,
תשכ״ה— A 1965ולסע-־ף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,חשל״ה ,2 1975-נמסרת בזח הודעה
על תוצאות הבחירות לראשות עירית לוד שקויימו ביום ז׳ בחשון
תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978
א.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
עירית לוד
המספר הכולל של הקולות הכשרים

13286

המספר הכולל של הקולות הפסולים

1223

מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:
הקולות
באחוזים
במספרים
שם המועמד
66.3
6.8
18.9
8

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

אפרת
)שם המשפחה(

המספר הבולל של הקולות הבשרים

11789

המספד הכולל של הקולות הפסולים

454

משה

םרוינד יוסף
רייכנטל אויגן יצחק
שטיבמץ מכםימיליאן
שריד אפרים
ו.

928
909
3461
6586

7.9
7.6
29
54.2

שמו של המועמד שבבחר לראש הרשות;

שריר

אפרים

)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

י״ד בחשון תשל״ט ) 14בנובמבר (1978

דב ד״ולנדר
פקיד הבחירות לעירית בהריה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה
המקומית אופקיש
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגביו וכהונתם( ,תשל׳׳ה1975-

י׳ בחשון תשל״ט ) 10בנובמבר (1978

דב שיש
פקיד הבחירות לעירית לוד
 1ם׳׳ח תשכ״ה ,עמי  ;248תשל־׳ט ,עמ׳ .3
 2ם׳׳ח תשל״ח ,עמי .211

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
עירית נהריה
לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירת ראש הדשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה1975-
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
תשב׳׳ה— A 1965ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה ,2 1975-נמסרת בזה הודעה
על תוצאות הבחירות לראשות עירית בהריה שקויימו ביומ ז׳ בחשק
תשל־יט ) 7בנובמבר :(1978

324

עירית בהריה

)השם הפרטי(

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

12765

מספר הקולות הכשרים שביתבו לבל אהד מהמועמדים:
הקולות
שם המועמד
במספרים
באחוזים

14509

אפרת משה
כנפו יוסף
קשלז שמואל
רייזנברג דב

רייכבטל אויגן יצחק
שטינמץ מבםימיליאן
שריר אפרים

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו גתחום

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1אפרת משה
 .2כנפו יוסף
 .3קשלז שמואל
 .4רייזנברג דב

8814
903
2506
1063

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1פרוינד יוםף

בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
תשביה— A 1965ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,חשל״ה— ,2 1975נמסרת בזה הודעה
על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אופקים שקויימו
ביום ז׳ בחשון תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1בנטוב יחיאל
 .2פרץ אלי
 .3רביבו אברהם
 .4שפירא שלמה
ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

4614

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

4440

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

174

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

ילקוט הפרסומים  ,2485ג׳ בכסלו תשל״ט3.12.1973 ,

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אהד מהמועמדים:
הקולות
באחוזים
במספרים
שט המועמד
בנטוב יחיאל
פרץ אלי
רביבו אברהם
שפירא שלמה

ו.

1780
171
2101
388

40.1
3.9
47.3
8.7

שמו של המועמד שנבחר לראש הדשות:

רביבו

אברהם

)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה
המקומית מצפה־רמון
לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה1975-
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
חשכ׳׳ה ,1 1965-ולסעיף ) 7כ() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״דז— ,219:5נמסרת בזח הודעח
על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מצפה דמון שקויימו
ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט ) 7בנובמבר :(1978
א.

י׳ בחשון חשל״ט ) 10בנובמבר (1978

אברהם הומינר

)חמ (3-743

פקיד הבחירות למועצה המקומית אופקים

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה
המקומית בית-שמש
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הדשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה—1975
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
חשכ״ה ,11965-ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה ,2 1975-נמסרת בזה הודעה
על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית בית־שמש שקויימו
ביום ז׳ בחשו! תשל״יט ) 7בנובמבר :(1978
א.

ג.

המספר הבולל של הקולית הבשרים

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

14

.יה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:
הקולות

 .3לוק עמרם
 .4קטורזה תמרי
בן לולו אליהו התפטר ממועמדותו ביום ה׳ בחשין חשל׳׳ט
) 5בנובמבר .(1978
המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
4494

ג.

המספר הכולל של הסולות הכשרים

4277

ד.

המספד הכולל של הקולות הפסולים

217

ה.

מספר הקולות הבשרים שניחנו לכל אחד המועמדים:
הקולות
באחוזים
במספרים
שם המועמד
44.9
1920
בן זאב יהודה
41.4
1769
לוק עמרם
13.7
588
קטורזה חמר

ו.

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

שם המועמד
דגן אדם

י׳ נחשון תשל״ט ) 10בנובמבר (1978
)חמ (3-743
פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־שמש
ס״ח תשכ״ה ,עמי  ,248תשל׳׳ט ,עמי .3
ם״ח תשל״ה ,עמ׳ .211
נ

2

ילקוט הפרסומים ,2485 ,ג׳ בכסלו תשל״ט3.12.1973 ,

213
170
345

באחוזים
29.2
23.3
47.5

שמו של המוצמד שבבחר לראש הרשות:

כהן
)שם המשפחה(

שמואל
)השם הפרטי(

ט׳ בחסון חשל״ט ) 9בנובמבר (1978

יוסף גוטמן

)חמ (3/743
פקיד הבחירות למועצה המקומית מצפה דמון
 1ס״ח תשכ׳׳ה ,עמ׳  ;248תשל״ט ,עמי .3
 2ס״ח חשל״ה ,עמי .211

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה
המקומית יפיע
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה—1975
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בהירות(,
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