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 הודעה ׳בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית נצרת־עלית
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71־ (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ-ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עידית נצרת־עלית שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״נז(7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד
 (3) למען פיתוח נצרת־עלית - כן

 (4) הליכוד לעירנו - מחל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) חזית דתית מאוחדת - בגד עם למען פתוח נצרת־עלית - כן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית נצרת״עלית 8724
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8403
 ד, המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 321

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 4766
 בגד הזית דתית מאוחדת 669

 כן למען פיתוח נצרת־עלית 1384
 מחל הליכוד לעירנו 1584

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת י המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלחי מפלגתיים 6

 בגד , חזית דתית מאוחדת 1
 כן למען פיתוח נצרת־עלית 2
 מחל הליכוד לעירנו 2

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

 1. אריאב מנחם 4. שקורקו גלינה

 2. משה יצחק 5. סקר זדובבל

 3. זאבי ברוך 6. תמיד יחיאל

 (2) מרשימת חזית דחית מאוחדת - בגד

 1. אביעד יעקב

 (3) מרשימת למען פיתוח נצדת־עלית — כן

 1. וינדיש יעקב 2. לוי מרדכי

 (4) מרשימת הליכוד לעירנו — מחל

 1. כהן דני 2. ברקאי גלילה

 י׳׳ב בחשון תשל״ט(12 בנובמבר 978!) משה סלע
 פקיד הבחירות לעידית נצרת־עלית

 1 סייח תשב״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.

 ילקוט הפרסומים 2486, ה׳ בכסלו תשל׳׳ט, 8ד&5.12.1 329



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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב׳׳ה—1965 1, נמפרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עירית עכו שקויימו ביום ז׳ בחשוץ תשל״ט (7 בנובמבר 1978):'

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

 (2) חזית דתית לאומית, יהדות התורה, אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים — בג
 (3) המחנה התורתי, פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים - ד

 (4) הזית דמוקרטית לשלום ולשוויון — ו
 (5) הרשימה הערבית המאוחדת - ימ

 (6) הליכוד - מחל
 (7) יהד עמנו למען העיר — נר

 (8) למען עכו - עכ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך — אמת עם הרשימה הערבית המאוחדת - ימ

ג  (2) הליכוד — מחל עם חזית דתית לאומית, יהדות התורה, אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים — ב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית עכו 15596

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 14892

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 704

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

 אמת המערך 5863
 בג חזית דתית לאומית, יהדות התורה, אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים 1452
 ד המחנה התורתי, פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים 321

 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון 1418
 ימ הרשימה הערבית המאוחדת 1267
 מחל ליכוד 3826
 נר יחד עמנו למען העיר 505
 עכ למ^גן עכו 240

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

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

 אמת המערך 6
 בג חזית דתית לאומית, יהדות התורה, אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים 2
 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון 1
 ימ הרשימה הערבית המאוחדת י 2
 מחל הליכוד 4

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

 1. דורון ישראל 4. •ממו יצחק
 2. קמחי דב 5. בן ארצי רחל

 3. חזיזה יצהק 6. פיינשטיין בן ציון

 1 ס״ה תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3,

 330 ילקוט הפרסומים 2486. ה׳ בכסלו תשל׳׳ט, 5.13-1978



 (2) מרשימת חזית דתית לאומית, יהדות התורה, אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים - בג
 2. אזולאי דוד

 2. שעבאן מוהמד

 3. בן שושן מורים

 4. אילוז יוסף

 1. לוזון עמיאל

 (3) מרשימת חזית דמוקרטית לשלוט ולשוויק - ו

 1. אבו שגב מחמוד

 (4) מרשימת הרשימה הערבית המאוחדת - ימ

 1. שאפעי הלבד

 (5) מרשימת הליכוד - מחל

 1. לוי שי

 2. ציין אבנר

 יוסף דוז׳נסקי
 פקיד הבחירות לעירית עכו

 י״ג בחשון תשל׳׳ט(13 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית עפולה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות למו
 עצה עירית עפולה שקויימו ביומ ז׳ בתשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) הזית דתית - מפד׳׳ל, אגודת ישראל - בג

 (3) עפולאים למען עפולה - כן

 (4) הליכוד, גה״ל רשימה ממלכתית, אחדות ופעילי א׳׳י השלמה — מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית עפולה 8293

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7873

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 420

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 3462

 בג הזית דתית — מפד״ל, אגודת ישראל 1515

 כן עפולאים למען עפולה 534

 מחל הליכוד, גח״ל ישימה ממלכתית, אחדות ופעילי א״י השלמה 2362

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 5

 בג חזית דתית - מפד״ל, אגודה ישראל 2
 מחל הליכוד, גח״ל רשימה ממלכתית, אחדות ופעילי א״י השלמה 4

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמ־ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 ילקוט הפרסומים 2486, הי בכסלו תשי״ט, 5.12,1978



 יהושע דוידוביץ
 פקיד הבהירות לעירית עפולה

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

 1. שחורי שמשון 4, אלקובי יהודה

ע מרים מ  2. אמיתי מאיר 5. ד

 3. רחום ישראל

 (2) מרשימת חזית דתית — מפד״ל, אגודת ישראל — בג

 1. אילוז דוד 2. אברהמ ראובן

 (3) מרשימת הליכוד — גח׳׳ל, רשימה ממלכתית, אחדות ופעילי א״י השלמה — מחל

 1. עלי עובדיה 3. עזרן אבינועם 1
 2. שיוביץ יעקב 4. באוי צדוק

׳ בחשון תשלמז(10 בנובמבר 1978)  י

# 

 הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצת עירית פתח־תקוה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-1965 ג, נמסרה בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עירית פתח־תקוה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת - בגד
 (3) הליכוד - מחל

 (4) התנועה לאחוה — ענ
 (5) הרשימה למען פתה־תקוה - פת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית פתח־תקוה 45450
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 43628
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1822

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

17609 
10437 
11394 
2678 
1510 

 מספר המנדטים

 אמת המערך
 בגד הזית דתית מאוחדת

 מחל הליכוד
 ענ התנועה לאחוה

 פת הרשימה למען פתח־־תקוה

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

 אמת המערך
 בגד חזית דתית מאוחדת

 מחל הליכוד
 ענ התנועה לאחזה

 פת הרשימה למען פתח־תקוה

 1 ם׳׳ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 332 ילקוט הפרסומים 486ג, ה׳ בכסיו תשי״ט, 5.12.1978



 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

 עו״ד טיקוציינסקי ניסן

 נריברגר אברהם

 עו״ד שופמן עמנואל

 רמ שרה

.6 
 ד.

.9 

 4. ברורמן זאב

 5. אידלמן ישראל מדדבי

 6. יוחאי יצחק

 4. למקה אפריט

 5. חייק שפיר

 6. ניר נפתלי

 (1) המערך - אמת
 1. תבורי דב

 2. בנר אלימלך
 3. שמחי יחודה

 .4. רצון מנח0

 5, ד״ר רתימה מנשה

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת — בגד
 1. מרמורשטיץ אברהם

 2. ריין אברהם
 3. נוימן דוד

 (3) מרשימת הליפוד — מחל

 1. בראז יצחק

 2. מרחבי יואב

 3. וינצקי ברוך

 (4) מרשימת התנועה לאהוה - ע3

 1. מוכתר אורי

 (3) מרשימת למען פתח־תקוה — פת

 1. פייגשטיין שלמה

 עובדיה לאלו
 פקיד הבחירות לעירית פתח־תקוה

 י״ג נחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית צפת
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עירית צפת שקויימו ביומ ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד

 (3) כה לצפת - כח
 (4) הליכוד - מחל

 (5) נאמני צפת - נצ

 (6) התנועה למען צפת — פת
 (7) מנוף - צ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחומ עירית צפת 8395

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6020

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 375

 1 סי־ה תשב״ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.

 ׳לקוס הפרסומים 2486, ה׳ בכסלו תשל״ט, 5.12,1978 333



 ה. מםפר הקולות הכשרים שביתבו לבל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו ב י  אות/יות כ

 אמת המערך 2387
 בגד חזית דתית מאוחדת 1053
 כח כה לצפת 668

 מחל הליכוד 1113
 נצ נאמני צפת 301
 פת התנועה למען צפת 316
 צ מנוף 182

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

 אמת המערך 5
 בנד חזית דתית מאוחדת 2
 כח כה לצפת 2
 מחל הליכוד 2

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

 1. בחמיאס אהרן 4. שגיב יוםף

 2. איסק דן 5. צפרירי שרה
 3. שטריזנד צבי

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת — בגד

 1. בוחניק דוד

 (3) מרשימת כה לצפת — כה
 1. זילברמן שמואל

 (4) מרשימת הליכוד - מחל
 1. אזולאי עמרם

 2. ברקוביץ ישראל חיים

 2. עוז יוסף

 2. לוטן עמוס

 יחזקאלי אבינועם
 פקיד הבחירות לעירית צפת

 ט׳ בחשון השל״ט (9 בנובמבר 1978)

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

 בהתאם לסע-ף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 י, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות למו
 עצת עידית קדית אתא שקז״מד ביו• ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) הזית דחית מאוחדת - המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופועל־ אגודת ישראל - בגד

 (3) התנועה הדמוקרטית - חי
 (4) למען עירנו - המפלגה הליברלית העצמאית - לע

 (5) הליכוד - מחל

 1 סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
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 (6) רשימה על מפלגתית למען קרית אתא - מש

 (ד) חוגי צעירים דתיים למען קרית אתא — צ

 (8) קידום הקריה - קה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית קרית-אתא 12693

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 12185

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 508

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו ב י  אות/יות כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 4068

 בגד חדת דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל
 ופועלי אגודת ישראל 2050
 חי התנועה הדמוקרטית 196
 לע למען עירנו - המפלגה הליברלית עצמאית 380

 מחל הליכוד 3055
 מש רשימה על מפלגתית למען קרית אתא 548

 צ חוגי צעירים דתיים למען קרית אתא 1129
 קה קידום הקריה 759

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

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

 בגד הזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל
 ופועלי אגודת ישראל י 3

 מחל הליכוד 4

 צ חוגי צעירים דתיימ למען קרית אתא 2

 קה קידום הקריה 1

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

 1. שפריצי נתן 4, דמארי ישראל
 2. פר־ן מוריס 5. לאופר שלמה

 3. אמר חבה

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת, המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל — בגד
 3. מלכה שלום

 רוזנס (מרקו) מרדכי
 פיצ׳הדה שלום

.3 

 2. מיקוביץ אהרן

 אשר גלד
 פקיד הבהירות לעירית קדית־אתא

 1, פורייטר אליהו
 2. שייקביץ דוד

 (3) מרשימת הליכוד - מחל
 1. אברהם אברהם

 2. שלום זלמן

 (4) מרשימת הוגי צעירים דתיים למען קדית אחא — צ
 1. שפריר מאיר

 (5) מרשימת קידוש הקריה - קה
 1. בן דניאל יעקב

 י׳׳ד בהשון תשל״ט(14 בנובמבר 1978)

ו תשל״ט, 5.12.1978 י ם כ • 2480, ה׳ ב י מ ו ס ר פ ס ה  לקו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית־ביאליק
 לפי הוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות (בחירות), השב״ה-1965 1, נמסרת בזאת וזודעה על תוצאות הבחירות.למו־
 עצת עירית קרית־ביאליק שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ת מ א -  (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם והמפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים

 (2) החזית הדתית המאוחדת — בגד
 (3) ביאליק שלנו - בש

 (4) למען קרית ביאליק - ל

 (5) הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית קרית ביאליק 10634
 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10314

 ד, המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 320

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ׳׳ם והמפלגה הליברלית
 העצמאית ובלתי מפלגתיים 3181
 בגד החזית הדתית המאוחדת 842

 ל למען קרית ביאליק 4873
 בש ביאליק שלנו 384
 מחל הליכוד 844

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:  ו

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

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם והמפלגה הליברלית
 העצמאית ובלתי מפלגתיים

 בגד חזית דתית מאוחדת
 ל למען קדית ביאליק

 מהל הליכוד

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימה המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ׳׳ם והמפלגה הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים — אמת

 זיו בנימין
 גלבוע יהודית

 שמואלי בירה
 הברפלד אבנר

 בנדקובסקי יהודה

 1. ברזילי ישעיהו
 2. צליק ישראל

 (2) מרשימת חזית דחית מאוחדת — בגד
 1. כהן אלי

 (3) מרשימת למען קרית ביאליק - ל
 1. קרלינד הרברט (צבי)

 2. להב רפאל
 3. זינגר שלום

 4. בן לולו מאיר

 (4) מרשימת הליכוד - מחל
 1. פישמן משה

 נתן פריד
 פקיד הבחירות לעירית קרית־ביאליק

 י בחשון תשל״ט (10 בבובמבר 1978)

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

ו תשל״ט, 5.12.1978  336 ילקוט הפרסומים 2486, ה׳ בכסל



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית גת
 לפי חוק חרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות'(בחירות), תשב״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עירית קדית m שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

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

 (3) רשימה דתית מאוחדת - סויד, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישר«ל ובלתי מפלגתיים - כגד

 (4) הליכוד - מחל

 (5) למען קרית גת - נש

 (6) צעירים לקידום קרית גת - צ

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים - אמת עם צעירים לקידום קרית גת - צ

 (2) הליכוד - מחל עם רשימה דתית מאוחדת - סויד, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים - כגד

 9703 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית קרית גת

9277 

426 

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו ב י  אות/יות כ

 אמת המערך - מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 2553
 ב חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1109

 כגד רשימה דתית מאוחדת - סויד, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל
 ובלתי מפלגתיים 593

 מהל הליכוד 4271
 נש למען קרית גת 283
 צ צעירים לקידום קרית גת 468

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 ב הזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 כגד רשימה דתית מאוחדת — סויד, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל

 ובלתי מפלגתיים

 מחל הליכוד

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

 1. בהן יוםף 3, סעדון יעקב

 2. מאיר אריה 4. רחבוק ינקו

 הדית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרתי ובלתי מפלגתיים — ב

 1. לחיאבי אברהם 2. אסולין דוד

(2) 

 1 ם״ח חשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

ו תשי״ט, 5.12.1978 ט הםרשומיס 2486, ה׳ בכסל  לקו



 רשימה דתית מאוחדת — סויד, אגודת ישראל, פועל אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים — כגד

 1. סויד יעקב

 הליכוד ־ מחל
 1. מגן דוד 4.

 2. גדביץ.שלמה 5.

 3. שוורץ יעקובו 8.

 קדשטט דוד

 ישראל אליאס

 אלבז שמעון

(3) 

(4) 

 יצחק גרשוני
 פקיד הבחירות לעירית קרית גת

 ט׳ בחשון תשל׳׳ט(9 בנובמבר 1978)

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עירית קרית ים שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד בבובמבד 1978):

-אמת
 אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ־

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד

 (3) התנועה הדמוקרטית - חי

 (4) הליכוד - מחל

 (5) רשימה מקומית — רמ

 א.

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית קדית ים 11404

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10802

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 602

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

5677 
 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים

 בגד חזית דתית מאוחדת 1279
634 

2696 
 חי התנועה הדמוקרטית

 מחל הליכוד
 רמ רשימה מקומית 516

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:  ו

ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה בו  אות/יות כי

7 
 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים

 בגד חזית דתית מאוחדת 2
1 

3 
 חי התניעה הדמוקרטית

 מחל הליכוד

 ! ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.

 338 ילקוט הפרסומים 2486, הי בכסלו תשי״ט, 5.12.1978



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

 קםוטו יוסף
 סויסה עמרם

 אוני שלמה

 2. ושדי עזריה

 3. אודבינו •ג׳ינו משה

 1. אפרת בנימין

 2. שנל בנימין

 3. שבת אברהם
 4. פרסמן בנימין

 מרשימת חזית דתית מאוחדת — בגד
 1. יפרח יוסף

 מרשימת התנועה הדמוקרטית — חי

 1. פורמן יונה

 מרשימת הליכוד — מחל

 1. דודאי יעקב

 2. פיסו שמואל

(2) 

(3) 

(4) 

 ראובן יציב
 פקיד הבחירות לעירית קרית־ים

 י׳ בהשון תשל־׳ט (10 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית מוצקץ
 לפי חיק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עיר׳־ת קרית מוצקין שקויימו ביום ז׳ בהשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

חדת — בגד ת מאו י ת ית ד  (2) חז

 (3) הליכיד - מחל

 (4; ליברלים עצמאיים וב;תי מפלגתיים — לע

 (5) תושבים למען מוצקין - תל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית קרית מוצקין 9011

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8648

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 363

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מכפר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

 אמת המערך 4292

 בגד חזית דתית מאוחדת 1111

 מחל הליכוד 1103

 לע ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים 343

 תל תושבים למען מוצקין 1799

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.

ו תשל״ט, 5-12.1978 339  ילקוט הפרסומים 2486, ה׳ בכסל



 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 המערך

 הזית דתית מאוחדת

 הליכוד

 תושבים למען מוצקין

 אמת
 בגד

 מחל
 תל

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

 1. גושן משה

 2. מילר שמתה

 3. בן־בםנו שבתאי

 מרשימת חזית דתית מאוחדת - בגד
 1- מוצפי אברהם

 מרשימת הליכוד — מחל
 1. בירנבאום נחמן

 מרשימת תושבים למען מוצקין — תל

 1. אבן טוב משה

 2. לפר שלומית

 4. ויסבלט יצחק
 5. אלבוים פרץ

 6. שילוח שמואל

 2. טמבור משה

 2. טורם ראובן

 3. אופיר אברהם

 עמנואל יפתח
 פקיד הבחירות לעירית קריח מוצקין

 י״ג בחשון תשל׳־ט(13 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית־שמונה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצת עירית קדית־שמונה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב

 (2) רשימת המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ־־ ד

 (3) רשימת התנועה הדמוקרטית - חי

 (4) רשימת תמורה ופיתוח — כנ
 (5) רשימת הליכוד - מחל

 (6) רשימת יהדיו — פ
 (7) רשימת תושבי קריה־שממה למען עירם - רצ

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

 (2) תושבי קרית־שמונה למען עירם — רצ עם המהנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים - ד

 1 ס״ח תשכ־ה, עמי 248; חשל״ט, עמ׳ 3.
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית קרית שמונה 6271

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6015

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 256

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

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

 ב הזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 625

 ד המחנה החורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 633

 חי התנועה הדמוקרטית 675

 כנ תמורה ופיתוח 2273

 מחל הליכוד 790

 פ יחדיו 283

 רצ תושבי קרית־שמונה למען עירם 709

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 ב חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 ד המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1

 חי התנועה הדמוקרטית 1

 כנ תמורה ופיתוח 4

 מחל הליכוד 2

 רצ תושבי קרית־שמונה למען עירם 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) חזית דתית לאומית המזרחי - הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב

 1. אברהם יחזקאל

 (2) המהנה התודתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — ד

 1. -אטיאם סימון

 (3) התנועה הדמוקרטית - חי

ק אבשלום מ  1. צ

 (4) תמורה ופיתוח - כנ
 1. אלוני אברהם 3. מלול סמואל

 2. אוחנה שמואל 4. מורה דוד

 (5) הליכוד - מחל
 1. פינטו אברהם .2. שרייטריעקב

 (6) תושבי קרית־שמונה למען עירם — רצ

 1. בנדלק משה 2. חזן דוד

 י״ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978) יהודה רארבני
 פקיד הבהירות לעירית קרית־שמונה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית ראשוךלציץן
 לפי הוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ה—1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצת עידית ראשוךלציוץ, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזית דתית לאומית - ב

ד  (3) הרשימה למען ראשון־לציון - י
 (4) לקידום ראשון־לציון מיסודה של מפ״ם - ל

 (5) הליכוד - מחל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך, מפלגת העבודה מפי׳ם ובלתי מפלגתיים — אמת עם לקידום ראשין־לציוץ מיסודה של מפ״ם — ל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית ראשון־־לציון 28765

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 27235

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 1530

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יוח כ

 אמת המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 9137

 ב חזית דתית לאומית 1984

 יד הרשימה למען ראשון־לציוץ 11764

 ל לקידום ראשון לציון מיסודה של מפ״ם 1550

 מחל הליכוד 2800

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

 אמת המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 6

 ב חזית דתית לאומית 1

 יד הרשימה למען ראשון לציון 7

 ל לקידום דאשון־לציון מיסודה של מפ״ם 1

 מחל ליכוד 2

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

 1. מאיר גת 4. אליעזר (ליאון) אנצ׳י
 2. ראול בדסלר 5. בנימין נאור

 3. יוסף שובלי 6. זהר אופק

 (2) מרשימת החזית הדתית הלאומית — ב
 1. שלום צוריאל

 ג ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.

ו חשל״ט, 8ד9נ.3.12  ילקוט הפרשומיס 2486. ה׳ בכסל



 ציון כהן
 פקיד ולבחירות לעידית ראשון־לציון

 (3) מהרשימה למען ראשון לצייז - יד

 1. הבניה גיבשטיין 5. דב גולדברגר

 2. מאיר זמסקי 6. צבי ליבוביץ

 3. שלום חומר ד. רות לב־רן

 4. יוסף אבן

 (4) מרשימת לקידום ראשון לציון מיסודה של מפ׳׳ם — ל

 1. צבי שולמן

 (5) מרשימת הליכוד — מחל

 1. בן עמי קפלן 2. אברהם אדיה

 י״ב בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית רחובות
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-11965, במסית בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצת עירית רחובות שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד

 (3) טובת רחובות - טי

 (4) רשימת רחובות - כן

 (5) למען השכונות ־־ לה

 (6) הליכוד - מחל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) טובת רחובות — טי עם רשימת רחובות - כן

 (2) חזית דתית מאוחדת - בנד עם הליכוד - מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית רחובות 24927

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 23983

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים. 944

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

7152 

4320 

1266 

1792 

1446 

8007 

 המערך

 חזית דתית מאוחדת

 טובת רחובות

 רשימת רחובות

 למען השכונות

 הליכוד

 אמת
 בגד

 טי
 ק

 לה
 מחל

 ! ם׳׳ה תשכ׳׳ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

ו תשל״ט, 5.12.1978 343 ל ס כ  ילקוט הפרסומים 2486, ה׳ ב



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

 אמת המערך 4

 בגד הזית דתית מאוחדת 3
 טי טובת רחובות 1

 כץ רשימת רחובות 1

 לה למען השכונות 1

 מחל הליכוד 5

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

 1. לפידות מיכאל 3. גליצקי יוסף

 2, טלמור זאב 4. שמחי בן־ציון

 (2) מרשימת טובת רחובות — טי

 1. דרויאן יעקב

 (3) מרשימת רחובות — כן
 1. עפרוני יהודה

 (4) מרשימת למען השכונות - לה
 1. מדהלה יהודה

 (5) מרשימת הל-בוד - מחל

 1. הרמלך יחזקאל 4. מנדלוביץ יואל
 2. מלמד משה 5. תמרי יעקב

 3. פורר יהושע

 י״ב בחשון תשלי׳ט(12 בנובמבר 8ד19) אריה פיאדה
 פקיד הבחירות לעידית רהובות

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית רמת גן
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ׳׳ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצת עירית רמת גן, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ס (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, המפלגה הליברלית (ל״ע) ובלתי מפלגתיים - אמת

 (2) חזית דתית מאוחדת — בגד

 (3) רמת גן אתנו — הד
 (4) לקידומ — למועצת עירית רמת גן — מ

 (5) למען רמת גן — הליכוד — מחל

 (6) התנועה לאחוה — ענ
 (7) עיר לדוגמה - רשימה עצמאית בלתי מפלגתית - רל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך, מפלגת העבודה הישראלית, המפלגה הליברלית העצמאית (ל״ע) ובלתי מפלגתיים — אמת עם לקידום —

 למועצת עירית רמת גן - מ

 (2) למען רמת גן - הליכוד - מחל עם התנועה לאחוה - ענ

 ! ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

ו תשל״ט, 5.12.1978 ס הפרסומים 2486, ה׳ בכסל  344 ילקו



 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית רמת־גן 49872
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 47233
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 2639

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, המפלגה הליברלית העצמאית (ל״ע)
 ובלתי מפלגתיים 12444

 בנד חזית דתית מאוחדת 5929
 הד רמת גן אתנו 1867
 מ לקידום — למועצת עירית רמת גן 1782

 מחל למען רמת גן — הליכוד 21104
 ענ התנועה לאחוה 3280

 רל עיר לדוגמה - רשימה עצמאית בלתי מפלגתית 807
 ו. מספר המנדאטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, המפלגה הליברלית העצמאות (ל״ע)
 ובלתי מפלגתיים 6
 בגד חזית דתית מאוחדת 3
 הד רמת גן אתנו 1
 מ לקידום - למועצת עירית רמת גן 1

 מחל למען רמת גן — הליכוד 10
 ענ התנועה לאהוה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, המפלגה הליברלית העצמאית (ל*ע) ובלתי מפלגתיים - אמת

 4. בלס עזרא
 5. בר־מגן אמנון

 6. דור שמואל

 3. גיאת חיים

 6. מנע (מאניע) דוד
 7. קוזלובסקי אורי
 8. יעקבמון שושנה

 9. חיות טוביה
 10. לדמן יוסף

 2. מנע ציון

 1. בן יהודה נפתלי
 2. קרויזר אמנון
 3. גילמן שמעון

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת — בגד

 1. אדלר מתתיהו
 2. מולדיק אריה

 (3) מרשימת רמת גן איתני — הד

 1. שחר שאול

 (4) מרשימת לקידום — למועצת עידית רמת גן - מ
 1. רוזן חנן

 (5) מרשימת למען רמת גן — הליכוד - מחל
 1. פלד ישראל

 2. מלמדוביץ דוד
 3. מינקוביץ ברוך

 4. גלעד מנחם
 5. קופר גרשון

 (6) מרשימת התנועה לאחוה - ענ

 1. נסים" נסים עזרא

 מרדכי כהנא
 פקיד הבהירות לעירית רמת־גן

 י״ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית שפרעם
 לפי חוק הרשויות המקומיות (כחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשכ״ה-A 1965 נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת
 עירית שפרעם שקוימו ביום ז׳ בחשון חשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) רשימת השיתוף והתגמול — גד

 (2) הרשימה הציבורית — אל

 (3) רשימת האחוה — דש
 (4) רשימת החזית הדמוקרטית לשלום ושויון — ו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית שפרעם י 6081

 •ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5943

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 138

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

 מספר המנדטים

ה מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 גד השיתוף והתגמול 1988

 אל הציבורית 1612

 דש האחוה 1031

 ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון 1312

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

 גד השיתוף והתגמול

 אל הציבורית

 דש האחוה

 ו החזית הדמוקרטית לשלום ושויון

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) השיתוף והתגמול — גד

 3. חמודה חליל 1". חוםיץ אברהים

 4. סואעד מוסטפא

 3. נגיאר זאהי

 2. חניפס יוסף

 2. בהוס ניקולה

 2. אבו־אלעולה מחזמד

 (2) הציבורית - אל

 1. עבודשוקרי

 2. חסון ג׳אמל

 (3) האהוה - דש
 1. עליאן פחים

 (4) החזית הדמוקרטית לשלום ושויוץ - ו
 1. ברבה םעיד

 ששון רשתי
 פקיד הבחירות לעירית שפרעם

 ״ד בחשוץ תשל״ט(14 בנובמבר 1978)

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳יה, עמי 3.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית תל־אביב־יפו
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויוח המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצת עירית תל־אביב־יפו שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

ד ג ב -  (2) חזית דתית מאותרת — המפלגה הדתית לאומית, אגודה ישראל ופועלי אגודת ישראל

 (3) חזית דמוקרטית לשלום ולשויון - ו

 (4) היוזמה ההפשית ולמען תל־אביב־יפו — ט
 (5) ליברלים עצמאים ובלתי מפלגתיים - לע

 (6) הליכוד - מחל

 (ד) מחנה שלי - ש

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום׳עירית תל-אביב 150967

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 146880

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 4087

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

 אמת המערך — מפלגת עבודה, מפ״ם ובלתי מפלגתיים 45773

 בנד חזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל
 ופועלי אגודת ישראל 17488

 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשויון 1349

 ט היוזמה החפשית ולמען תל-אביב״יפו 1187

 לע ליברלים עצמאים ובלתי מפלגתיים 9658

 מחל הליכוד 68887

 ש מהנה שלי 2538

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

 אמת המערך - מפלגת עבודה, מפ״מ ובלתי מפלגתיים 10

 בגד חזית דתית מאוחדת — המפלגה הדתית לאומית, אגודת ישראל
 ופועלי אגודת ישראל 4

 לע ליברלים עצמאים ובלתי מפלגתיים 2

 מחל הליכוד 15

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

 1. בן נתן אשר 6. יםקי אברהם
 2, אביניאון איתן 7. מנחם לילי

 3. וולוך נתן 8. וינר זאב

 4. רז נחום 9. ינקלביץ חיים

 5. צוקר אריה 10. פלס מאיר

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמי 3.
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 חזית דתית מאותרת — המפלגה הדתית לאומיה, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל

 1. בסוק חיים מנחם 3. שצ׳רנסקי בנימין

 2. בוי»ר אברהם 4. פישלר יוסף

 ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים — לע

 1. ארצי יצחק 2. אוביקובסקי פרץ

 הליכוד - מחל

 1. להט שלמה 9. יוטן דוד

 2. גריפל יגאל 10. רוטלוי דוד

 3. שיפמן דוד 11. מוריץ יצהק

 4. קדמר אריה 12. צבי דוד

 5. כספי יצחק 13. וויטלה ראובן

 6. טסה חיים 14. יהודאי בן צבי

 7. רנד צבי 15. בהרי יהושע

 8. ליפקין חיים צבי

(2) 

(3) 

(4) 

 דוד רוניק
 פקיד הבהירות לעידית תל־אביב־יפו

 י״ד בחשון תשל״ט(14 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית עכו

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשמות המקומיות (בחירות),
 השכ״ה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת

 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-21975, גמסדת בזה הודעה*
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית עכו שקויימו ביום ז׳ בחשון

 תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. דורון ישראל
 2. לוי שי

 3. לוזון עמיאל
 4. אבו שנב מחמוד

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 עירית עכו 15596
 המספד הכולל של הקולות הכשרים 14892

 המספר הכולל של הקולות הפסולים 704

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחוזים

 אבו שבב מחמוד
 דורון ישראל
 להון עמיאל

 שי לוי

8.22 1204 
52.34 7662 
7.35 1076 

32.09 4698 

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 דורון ישראל

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ט״ו בחשון תשל״ט (15 בנובמבר 1978) יוסף רוז׳נסקי
 פקיד הבהירות לעירית עכו

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

 הודעה בדבר תוצאות הבהירות לראשות
 עירית נצרת־עלית

 לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירת ראש הרשות
 וסגביו ובחובתם), תשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בח־רת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשליה—1975 2, במסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית נצרת־עלית שקויימו ביום ז׳

 בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. אריאב מנחם
 2. וינדיש יעקב

 3. כהן דני

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית נצרת־עלית 8490

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8188

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 302

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

61.18 
18.76 
20.96 

 אריאב מנחם 5009
 וינדיש יעקב 1536
 כהן דני 1643

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 מנחם
 (השם הפרטי)

 אריאב
 (שם המשפחה)

 •ב בחשון חשל׳׳ט (12 בנובמבר 1978) משה סלע
 פקיד הבהירות לעירית גצדת־עלית

 1 ס״ת תשכ׳׳ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 עירית פתח־תקוה 45391

 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 43297

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 2094

 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

41.31 17888 
23.25 10070 
26.84 11625 
5.53 2395 
3.04 1319 

 תבורי דב
 מרמורשט״ן אברהם

 בראז יצחק
 מוכתר אורי

 פיינשטיין שלמה

 ו. שמו של המועמד שבבחד לראש הרשות.

 דב
 (השמ הפרטי)

 תבורי
 (שם המשפחה)

 י״ג בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978) עובדיה לאלו
 פקיד הבחירות לעירית פתח־תקוה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית צפת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הדשות
 וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית צפת שקויימו ביום ז׳ בחשון

 תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. נחמיאס אהרן
 2. אזולאי עמרם

 3. בוחניק דוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית צפת 6302

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 5926

 ד. מספר הכולל של הקולות הפסולים 376

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים
58.98 
21.21 
19.81 

 נתמיאם אהרן 3495
 אזולאי עמרם 1257
 בוחניק דוד 1174

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אהרן
 (השם הפרטי)

 נחמיאס
 (שם המשפחה)

 ט׳ בחשון תשל״ט (9 בנובמבר 1378) אבינועם יחזקאלי
 פקיד הבחירות לעירית צפת

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית עפולה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-5ל219, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית עפולה שקויימו ביום ז׳ בהשון

 תשל״-ט (7 בבובמבר 1978):

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

 1. עלי עובדיה
 2. שמשון שהורי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית עפולה 8278

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 7753

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 525

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחוזים
 עלי עובדיה 4046 52.19
 שחורי־ שמשון 3707 47.81

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 עלי עובדיה
 )1 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ׳ בחשון חשל״ט (10 בנובמבר 1978)

 יהושע דוידוביץ
 פקיד הבחירות לעידית עפולה

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית פתח־תקוה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 תשכ״ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשליה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית פתח־תקוה שקויימו ביום ז׳

 בהשון תשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. תבורי דב
 2. מרמורשטין זןברהם

 3. בראז יצחק
 4. מוכתר אורי

 5. פיינשטיין שלמה

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 211.
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 3. קאוף מיכאל
 4. קרלינר הרברט (צבי)

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית קריה ביאליק 10612

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים ״ 10136

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 476

 ה. מספד הקולות הבשרים ש:יתבו לבל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 במספרים באחוזים שם המועמד

33.9 343S 
5.9 608 
5.9 590 

54.3 5500 

 ברזילי ישעיהו
 פישמן משה
 קאוף מיכאל

 קרליבר הרברט (צבי)

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 קרלינר הדברט(צבי)
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

׳ בחשו! השל״ט (10 בנובמבר 1978) נתן פריד  י
 פקיד הבהירות לעירית קרית ביאליק

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית קרית גת

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 תשכ״ה-1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירהןן

 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה׳
 על תוצאות הבהירות לראשות עירית קרית גת שקויימו ביום ז׳

 בחשון תשל׳׳ט (ד בנובמבר 1978):

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

 1. כהן יוסף
 2. לחיאני אברהם

 3. מגן דוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית קרית גת 9703

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9199

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים' 504

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 כהן יוסף
 לחיאני אברהם

26 2459 
3 825 

 מגן דוד 5915 64

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 מגן דוד
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ט׳ בחשון תשל׳׳ט (9 בנובמבר 1978) יצחק גרשוני
 פקיד הבהירות לעירית קדית גת

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית קרית אתא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), השל״ה-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת  תשכ״ה-1965!
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית קדית אתא, שקויימו ביום ז׳

 בחשון תשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. אברהם אברהם
 2. בן דניאל יעקב
 3. ברקוביץ םנדו

 4. פורייטר אליהו
 5. שפריצר נתן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום

 עירית קרית אתא 12129

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 11447

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 682

 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 אברהם אברהם 3306 28.8
 בן דניאל אברהם 891 8.0
 ברקוביץ סבדו 438 3.8

 פורייטר אליהו 1768 15.4
 שפריצר נתן 5044 44.0

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 נתן
 (השם הפרטי)

 שפריצר
 (שם המשפחה)

 י׳׳ד בחשון תשל״ט (14 בנובמבר 1978) אשר נלר
 פקיד הבחירות לעירית קרית־אתא

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית קדית ביאליק

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבהירות לראשות עירית קרית ביאליק שקויימו ביום

 ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. ברזילי ישעיהו
 2. פישמן משה

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

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים

82.5 
17.5 

 משה גושן 6577
 נחמן בירנבאום 1396

 ו. שמו של המועמד שנכחד לראש הרשות:

 משה
 (השם הפרטי)

 גושן
 (שם המשפחה)

 י״ג בהשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)
 עמנואל יפתח

 פקיד הבחירות לעירית קרית מוצקין

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית קרית־שמונה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבהירות לראשות עירית קרית־שמונה שקויימו ביום ז׳

 בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978);

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

 1. אברהם יחזקאל
 2. אטיאס סימון

 3. צדוק אבשלום
 4. אלוני אברהם
 5. פינטו אברהם
 6. זפרני יחיאל
 7. בנדלק משה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 עידית קדית־שמונה 6271

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5929

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 342

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 אלוני אברהם 2706 ;)45.6
 אמיאם סימון 340 5.71
 אברהם יחזקאל 458 7.78

 בנדלק משה 694 11.71
 זפרני יחיאל 162 2.73

 פינטו אברהם 1001 16.88
 צדוק אבשלום 564 9.54

 ו. שמו של המועמד שנבחר לדאש הרשות:

 אלוני אברהם
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י׳׳ג בחשון תשל׳׳ט (13 בנובמבר 1978)

 יהודה ראובני
 פקיד הבחירות לעירית קרית־שמונה

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

 הודעה בדבר תוצאות הבהירות לראשות
 עירית קרית־ים

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—1965 ג, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית קריה־ים שקויימו ביום זי'

 בהשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. אפרת בנימין
 2. דודאי יעקב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום

 עירית קרית־ים 11404

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10281

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1123

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

69.6 
30.4 

 אפרת בנימין 152ל
 דודא־ יעקב 3129

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 בנימץ
 (השם הפרטי)

 אפרת
 (שם המשפחה)

׳ בחשון תשל״ט (1» בנובמבר 978J) ראובן יציב  י
 פקיד הבהירות לעירית קרית־ים

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית קרית מוצקין

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ׳־ה—1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירה
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975״, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית קרית מוצקין שקויימו ביום ז׳

 בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. משה גושן
 2. נחמן בירנבאומ

 ב. המספר הכולל על הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית קרית מוצקין 8992

 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 7873

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1019

 1 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל־׳ט, עמ׳ 3.
 2 ם״ח תשל׳׳ה, עמי 211.
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. המספד הכולל של הקולות הכשרים 23769  נ

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1389

 ה. מספד הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 הרמלך יחזקאל 15134 64
 למידות מיכאל 7446 31
 עפרוני יהודה 1176 5

 שמו של המועמד שבבחר לראש הרשות:

 הרמלך יחזקאל
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ב בחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978) אריה פיאדה
 פקיד הבהירות לעירית רחובות

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית רמת־גן

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
, ולסעיף ד(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות(בחירת  תשכ״ה-1965 י
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזאח הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית רמת־גן שקויימו ביום ז׳ בחשון

 תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1. אדלר מתתיהו
 2. בדש משה

 3. בן־יהודה נפתלי
 4. פלד ישראל
 5. שהר שאול

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית רמת־גן 49830

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 45245

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 4585

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית ראשון־לציון

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ׳׳ה—1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית ראשוךלציון שקויימו ביום ז׳

 בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 1- הבניה גיבשטיין
 2. מאיד גת

 3. בן-עמי קפלן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 עירית ראשוךלציון 28586

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 26322

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2264

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

54.9 
36.9 
8.2 

14448 
9703 
2171 

 חנניה גיבשטיין
 מאיר נת

 בן־עמי קפלן

 ו. שמו של המועמד שנכחד לראש הרשות:

 חנניה
 (השם הפרטי)

 גיבשטיץ
 (שם המשפחה)

 י־׳ג בחשון תשל׳׳ט (13 בנובמבר 1978) ציון כהן
 פקיד הבחירות לעידית ראשוךלציון

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית רחובות

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), שם המועמד במספרים באחוזים
 תשכ״ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת אדלר מתתיהו 4622 10.2
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—31975, נמסרת בזה הודעה בדש משה 1540 3.4

 על תוצאות הבהירות לראשות עירית רחובות שקויימו ביום ז׳ בחשון בן יהודה נפתלי 8796 19.5
 תשל׳׳ט (7 בנובמבר 1978): פלד ישראל 27632 61
: שחד שאול 2655 5.9 ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. הרמלך יחזקאל ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 2. לפידות מיכאל פלד ישראל

 3. עפרוני יהודה (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י-׳ג בחשון תשל׳׳ט (13 בנובמבר 1978) מרדכי כהנא
 25158 פקיד הבחירות לעירית רמת־גן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 עידית רחובות

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

 1 סייח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
 2 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 211.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עידית תל־אביב־יפו

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 השב״ה-1965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות עירית תל־אביב־יפו שקויימו ביום ז׳

 בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א
 1. יצחק ארצי

 2. אשר בן נתן

 3. חיים מנחם בפוק

 4. שלמה להט

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 עירית תל-אביב־יפו: 149215

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 145789

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 3426

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

3.83 
29.51 
8.30 

58.36 

5579 
43025 
12093 
85092 

 יצחק ארצי
 אשד בן נתן

 חיים מנחם בסוק
 שלמה להט

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 להט שלמה
 גשם המשפחה) (השם הפרטי)

 י-ז בזזשון תשל״ט (14 בנובמיר 1978) דוד רעיק
 פקיד הבחירות לעירית תל־אביב־יפו

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

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית שפרעם

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 זכייה—1965 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 1ש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזאת הודעה
 1 תוצאות הבהירות לראשות עירית שפרעם שקויימו ביום ז׳ בחשון

 !זל״ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א

 1. חוסיןאברהים

 2. עבוד שוקרי

 3. ברכה סעיד

 המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 עירית שפרעם 6047

 המספר הכולל של הקולות הכשרים 5902

 המספר הכולל של הקולות הפסולים 145

 מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים;

 הקולות
 באחוזים

52 
33 
15 

3065 
1965 
S72 

 שם המועמד

 חוסין אברהים
 עבוד שוקדי
 ברבה סעיד

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 חוםץ
 (השם הפרטי)

 אברהים
 (שם המשפחה)

 ׳׳ד בחשון תשל״-ט (14 בנובמבר 1978)
 ששון רשתי

 פקיד הבחירות לעירית שפרעם

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