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ת סביון מי ת למועצה המקו ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת

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

 בהתאם לסעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחי
 רות). התשכ״ה—1965 •י, נמסרת בזה הודעה, כי לקראת
 הבהירות למועצה המקומיות סביון שעמדו להתקיים ביום
 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) לשם בחירת

 11 חברי המועצה, אושרה רשימת מועמדים אחת והיא:

 למען מפיון שלנו ס
 (כינוי הרשימה) ו־דדאות/יות),

 לפי הסעיף האמור הכריז פקיד הבהירות למועצה
 המקומית סביון, על דעת ועדת הבהירות, ביום י״ח בחשון
 התשמ׳יד (25 באוקטובר 1983) על המועמדים המפורטים
 להלן כעל האנשים שנבחרו כחברי המועצה המקומית

 סביון:

 1. לזלי שנן ד. דליה זייגר ן
 2. שולמית ברוידא 8• יעל ולנט

 3. רפאל גת 9. אסף כספי
 4. יעקב מגדלי 10. פנינה אשכנזי

 5. אליהו גרינשטין 11. דרור סופר
 6. דוד גושן

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3) שלינה אלעזר

 פקידת הבחירות למועצה המקומית סביון

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

ת המועצה המקומית ת לראשו ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
ן ו  סבי

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

 בהתאם לסעיף 8א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
, נמסרת  ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל׳יה—1975 1
 בזה הודעה, כי לקראת הבחירות שעמדו להתקיים ביום
 י״ח בחשון הוזשמ״ד (25 באוקטובר 1983) לשם בחירת
 ראש הרשות המקומית סביון, אושרה הצעת מועמד אחד

 בלבד ושמו של המועמד הוא:

 לזלי
 (•שם הפרסי)

 שנן
 ועם :ממשפחה)

 לפי הסעיף האמור הכריז פקיד הבהירות, על דעת
 ועדת הבחירות, ביום י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר
 1983) על המועמד האמור כעל ראש המועצה המקומית

 סביון.

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983)
 (זזמ 3-1709) עלינה אלעזר

 פקידת הבחירות למועצה המקומית סביון

ת מי ת למועצה המקו ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
ת השביט  רמו

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

 בהתאם לסעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזה הודעה, כי לקראת הבחירות
 למועצה המקומית רמות השבים שעמדו להתקיים ביום י״ח
 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) לשם בחירת 7 חברי

 המועצה, אושרה רשימת מועמדים אחת והיא:

 ,ר— ה
 (האות/יות)

 רמות השפיט
 (בינוי הרשימה)

 לפי הסעיף האמור, הכריז פקיד הבחירות למועצה
 המקומית רמות השבים על דעת ועדת הבחירות ביום י״ה
 בחשה התשמי׳ד (25 באוקטובר 1983), על המועמדים
 המפדרסים להלן כעל האנשים שנבחרו כחברי המועצה

 המקומית רמות השבים:

 5. ירון דגן
 6. מיכה גבע

 7. נעמי לויטה

 1. דוד אפיק
 2. מיכאל אהרונהיים

 3. עודד שיינברג
 4. דורון קשוב

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3)

 ציונה לבקוכיץ
 פקידת הבחירות למועצה המקומית רמוה השבים

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

ת לראשות המועצה המקומית רו ת הבחי ו א צ ו  ת
פ י ב ש  רמות ה

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

 בהתאם לסעיף 8א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975 •נ, נמסרת
 בזה הודעה, כי לקראת הבהירות שעמדו להתקיים ביום
 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) לשם בחירת
 ראשי הרשות המקומית רמות השבים, אושרה• הצעת

 מועמד אחד בלבד ושימו של המועמד הוא:

 דוד
 (שם הפרטי)

 א5יק
 ישם המיניפרה)

 לפי הסעיף האמור הכריז פקיד הבחירות, על דעת
 ועדת הבחירות, ביום י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר
 1983) על המועמד האמור כעל ראש המועצה המקומית

 רמות השבים.

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3)

 ציונה לבקופיץ
 פקידת הבחירות למועצה המקומית רמות השבים

 1 ם״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשל׳׳ח, עמי 137. 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשל״ח, עמ׳ 137.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — מפלגת העבודה הישראלית
 מערך מפ״ם

 1. כהן נסים

 2. מרשימת כ — חזית דתית לאומית
 1. סייג יוסף

 3. מרשימת מהל — הליכוד הליברלים
 1. אדרי יעקב

 2. מלר יוסף

 4. מרשימת נד — שלהבת
 1. שבתאי שלום

 2. דנז אלברט
 3. סאםי ישראל

 5. מרשימת של — שינון
 1. עמאר אליהו
 2. רוטמן יואל

 ל׳ בחשון התשמ״ד (6 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) משה דהן

 פקיד הבחירות למועצה המקומית אור עקיבא

ת י מ ו ק מ ת המועצה ה ו ש א ר ת ל רו  תוצאות. הבהי
א ב י ק ר ע  או

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ו^-5ד19

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הר
 שויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות  התשל״ה—1975 2
 לראשות המועצה המקומית אור עקיבא שקויימו ביום

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אדרי יעקב

 2. כהן נסים
 3. עמר אליהו

 4. שבתאי שלום

 ב. המסטר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 3846

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3660

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 215

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

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

בא ר עקי ת או מי ת למועצה המקו רו ת הבחי ו א צ ו  ת

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. מפלגת העבודה הישראלית מערך מפ״ם — אמת

 2. חזית דתית לאומית — כ
 3. הליכוד הליברלים — מחל

 4. שלהבת — נר
 5. שינון — של

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחי
 רות:

 1. הליכוד הליברלים — מחל עם מפלגת העבודה
 הישראלית מערך מפ״ם — אםת ~

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 3872

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3742

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 130

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים :

 אות/יוה וכינוי תרשימה מספר תקולית

 אמת מפלגת העבודה הישראלית
 מערך מפ״ם 384
 כ חזית דתית לאומית 361
 מחל הליכוד הליברלים 872

י שלהבת 1401  נ
 של שינון 724

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

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת מפלגת העבודה הישראלית
 מערך מפ׳־ס 1
 פ הזית דתית לאומית 1
 מחל הליכוד הליברלים 2
 נר שלהבת 3
 של שינון 2

 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 בזה הודעה כי לקראת הבחירות שעמדו להתקיים. ביום
 י״ח בחשוז התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) לשם בחירת
 ראש המועצה המקומית אזור, אושרה הצעת מועמד אחד

 בלבד ושמו של המועמד הוא:

 יצח?
 (שם הפרטי)

 אלישיכ
 (שם ממשפחה)

 לפי הסעיף האמור הכריז פקיד הבחירות, על דעת
 ועדת הבחירות, ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר

 1983) על המועמד האמור כעל ראש המועצה המקומית.
 אזור,

 י״ח בחשת התשמ״ד (25 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3) יהושע מדופקה

 פקיד הבחירות למועצה המקומית אזזד

ן ו ־צי מית שבי ת למועצה המקו רו ת הבהי צאו  תו

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

 בהתאם לסעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחי
 רות), התשכ״ה~1965 *, נמסרת בזה הודעה כי לקראת
 הבחירות למועצה המקומית שבי־ציון שעמדו להתקיים
 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) לשם
 בהירת 7 חברי המועצה, אושרה רשימת מועמדים אחת

 והיא:
 רשימת שכי־ציון שפ

 (כינוי הרשימה) (!ד&ות/יות)

 לפי הסעיף האמור הכריז פקיד הבחירות למועצה
 המקומית שבי־צימ על דעת ועדת הבחירות, ביום,י״ח
 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) על המועמדים
 המפורטים להלן כעל האנשים שנבחרו כחברי המועצה

 המקומית שבי־ציון:

 1. וייל מאיר 5. לובש דניאל
 2. לינבר שלמה 6. ארבל עמרם

 3. זילברנגל חיים 7. ברקוביץ חוה
 4. גורן ישראל

 י״ח בחשזן התשמ^׳ד (25 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3) יהודית רובין

 פקידת הבחירות למועצה •המקומית שבי־ציון

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

מית ת המועצה המקו ו ש א ר ת ל רו ת הבחי ו א צ ו  ת
 שבי •ציון

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

 בהתאם לסעיף 8א להוק הרשויות המקומיות (בחירת.
, נמסרת  ראש הרשות וסגני? וכהונתם), התשל׳׳ה—1975 נ
 בזד, הודעה, כי לקראת הבחירות שעמדו להתקיים במם

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמ
 דים:

 הקולות
 ־ זו• ד״מז׳עמד במספרים כאחוזים

26.50 
6,33 

25.46 
41.69 

970 
232 
932 

1526 

 אדרי יעקב
 כהן נסים

 עמד אליהו
 שבתאי שלום

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 שלוב
 (שם הפרטי)

 שבתאי
 (שם •המשפחה)

 ל׳ בחשון התשמ״ד (6 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) משה דהן

 פקיד הבחירות למועצה המקומית אור עקיבא

ר ו ת אז מי ת למועצה המקו רו ת הבחי ו א צ ו  ת
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחי
, נמסרה בזה הודעה כי לקראת  רות), התשכ״ח—1965 1
 הבחירות למועצה המקומית אזור שעמדו להתקיים ביום
 י״ח בתשוז התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) לשם בחירת
 11 חברי המועצה, אושרה רשימת מועמדים אחת והיא:

 י המערד מפלגת העבודה ומפ״ש אמת
 (כינוי הרשימה) (,האות/יות)

 לפי הסעיף האמור הכריז פקיד הבחירות למועצה
 המקומית אזור על דעת ועדת הבחירות, ביום י׳׳ח בחשון
 התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) על המועמדים המפורטים
 להלן כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית

 אזור:
 1. אלישיב יצחק ד. דה־פריס אברהם

 2. דזק דוד 8. זינגר רחל
 3. זך אמנון 9. צ׳רבינסקי דליה

 4. בן־בםט יוסף 10. פדלנד סלם
 5. ויטנר ישעיהו 11. בק נטע

 6. שיטמן דוד

 י״ח בתשון התשמ׳יד (25 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3) יהושע מדופקה

 פקיד הבחירות למועצה המקומית אזור

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

ת לראשית המועצה המקומית רו ת הבחי צאו  תו
 אזור

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

 בהתאם לםעיף 8א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975 ^ נמסרת

 1 סייח התשל״ה, עמי 211; רחשל״ח, עמי 137. ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשל״ה, עמ׳ 137.
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 אות/יות וכינוי ה״רשימד. מספר הקולות־

 חג הרשימה. הבלתי מפלגתית לראשות העיר
 ולמועצה 394

 מחל ליכוד 10286

 ני תנועת מסורת ישראל 477

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה י כל אחת מרשימות
 המועמדים

 •»ות/יות וכינו• הרשימה מספר המנדסים

 אמת המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם ליבר
 לים עצמאיים, ובלתי מפלגתיים 8

 ג י המפלגה הדתית לאומית ודתיים בלתי
 מפלגתיים 1
 דגל חזית דתית — יהדות התורה - 1
 מחל ליכוד י• ד

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם,•
 ליברלים עצמאיים, ובלתי מפלגתיים

 1. נבו יוסף 5. נשר אליהו
 2. משולם ישראל 6. . פסל ציונה

 3. עזיז יהודה ד. כהן מזסי
 4. נסים נסים 8. היבלום שמעון

 2. מרשימת כ — המפלגה הדתית לאומית ודתיים
 בלתי מפלגתיים
 1. קליין מנהם

 3. מרשימת דגל — חזית דתית — יהדות התורה
 1. יעקב יוסף .

 . 4. מרשימת מתל — ליכוד
, 5. יפת אביגדור  1. לנדאו אליהו

 .2. לוי שמואל 6. הוט מרדכי
 י 3, ניסנוב עמיחי .7. שולמן אשר

 4. אוריאלי אריה

 י״ב בכסלו התשמ״ד (18 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) חיים רותמ

 פקיד הבחירות לעירית הרצליה

ת הרצליה. רי ת עי ת לראשו רו ת הבחי ו א צ ו  ת

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות.
, ולסעיף ד (ב) (1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונ־
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  תם), התשל״ה—1975 2

 י״ח בחשון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983) לשם בחירת
 ראש הרשות שבי־צימ, אושרה הצעת מועמד אחד בלבד

 ושמו של המועמד הוא:

 מאיר
 (שם הפרסי)

 וייל
 (שם. המשפחה)

 לפי סעיף האמור הכריז פקיד הבחירות, על דעת
 ועדת הבחירות, ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר
 1983) על המועמד האמור כעל ראש המועצה המקומית

 שבי ציון.

 י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3) יהודית רובין

 פקידת הבחירות למועצה המקומית שביי־ציון

 תוצאות הבחירות למועצת עירית הרצליה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965/ נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות לעירית הרצליה שקויימו ביום י״ח

 בחשון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם, ליברלים עצמ

 איים, ובלתי מפלגתיים — אמת
 2. המפלגה הדתית לאומית ודתיים בלתי מפלג־

 תיים — ג
 3. חזית דתית — יהדות התורה _ דגל

 4. למען שכונת הרצליה — הע
 5. הרשימה הבלתי מפלגתית לראשות העיר ולמו

 עצה — חג
 6. ליכוד — מחל

 7. תנועת מסורת ישראל _ ני •

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית הרצליה 27246

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 25694

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1552

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

 אות/ירח וכינוי הרשימה מספר־הקולות

 אמת המערך, מפלגת העבודה״ מפ״ם, ליבר־
 לים עצמאיים, ובלתי מפלגתיים 10834

 כ המפלגה הדתית לאומית ודתיים בלתי מפ
 לגתיים 1704
 דגל חזית דתית — יהדות התורה 1736
 ה,ע למען שכונות הרצליה 263

 ם״ח התשב״ה, עמ• 248; התשמ׳׳ג, עמ׳ 140.
 1 ס״ח החשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140. ם״ח התשל״ה, -עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית אור יהודה 8874

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8437

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 437

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים :

 «1ת/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם,
 ר״ץ ובלתי מפלגתיים 296
 = חזית דתית לאומית — מפד״ל 242
 ג אגודת ישראל 231
 הן שינוי — מפלגת המרכז 504
 יד צעירים המרים בתשובה 572
 מהל ליכוד 410

 עוד אור־יהודה שלנו 2978
 שי אור־יהודה אחת 3204

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 הן שינוי — מפלגת המרכז
 יד צעירים •חוזרים בתשובה

 עוד אור־יהלדה שלנו
 שי אור־יהודה אחת

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה׳
 ורשימה:

 1. מרשימת הן — שינוי מפלגת המרכז
 1. נאמי חיים

 2. מרשימת יד — צעירים חוזרים בתשובה
 1. דוד אלי

 3. מרשימת עוד — אור־יהודה שלנו
 1. בוכבזה יצחק 4. טוטייב משה

 2. שבתאי יחזקאל 5. פז ראובן
 3. חמאני דוד

 4. מרשימת שי — אור־יהודה אחת
 1. יצחקי מנשה 4. יוסף סבה

 2. חי שלום 5. אברהם שלמה
 3. י מוצזגברשוילי יוסף 6. כליף אל־שע

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

 יופף בדון
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית אור יהודה

 הבהירות לראשות עירית הרצליה, שקויימו ביום י״ח
 בהשון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גנדל חיים
 2. לנדאו אלי
 3. ממן יעקב

 4. נבו יוסף

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 26925

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 25426

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1499

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 ש0 וד״מהעמד במספדיס נאהחים

1.7 
55.0 
1.5 

41.7 

433 
13991 

390 
10612 

 גנדל חיים
 לנדאו אלי
 ממן יעקב

 נבו יוסף

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות :

 אלי
 (שם הפרטי)

 לנדאו
 (שם המשפחה)

 י״ב בכסלו התשמ״ד (18 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) חיים דותפ

 פקיד הבחירות לעירית הרצליה

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית אוד יהודה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. המערך — מפלגת העבודה, מפ״ס, ר״ץ ובלתי

 מפלגתיים — אמת
 2. חזית דתית' לאומית, מפד״ל _ 5

 3. אגודת ישראל — ג
 4. שינוי — מפלגת המרכז — חל

 5. צעירים חוזרים בתשובה — יד
 6. ליכוד — מהל

 7. אור־יהלדה שלנו — עוד
 8. אור־יהודה אחת — שי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 4• קאעץ — הקריה שלנו תושבים למען־ קרית אונו
 ורשימת שגשוג ופיתוח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתהום הדשות המקומית 10668

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10251

 ד. המטפר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 417
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת — המערך 3314
 כגד — חזית דתית מאוחדת 1146
 מחל — הליכוד 1679

 קאעץ — הקריה שלנו תושבים למען
 קרית אונו ורשימת שגשוג ופיתוח 4112

 ו. מספר המנדטים שבחם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/י1ת וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת — המערך 4
 בגד — חזית דתית מאוחדת 2
 מחל — הליכוד 2

 קאעץ — הקריה שלנו תושבים למען
 קרית אונו, ורשימת שגשוג ופיתוח 5

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מבל רשימה
 ורשיימה:

 (1) מרשימת אמת המערך :
 1. אמנון בן דרור

 2. זהבי מנחם
 3. ססלר פרץ

 4 ששראוך לאת
 (2) מרשימת בגד חזית דתית מאוחדת :

 1. לוקר יהודה
 2. בדיחי אברהם

 (3) מרשימת מחל הליכוד:
 1. אשר דר

 ב. מרדכי בזרנו
 (4) מרשימת קאעץ הקריה שלנו תושבים לשנן

 קרית אונו ורשימת שגשוג ופיתוח:
 1. אביגדוד ורשה

 2. יהושע באום
 3. דוד דבורה

 4. מרדכי ארנשטיין
 5. יוכבד בראל

 י״א בכסלו דיתשמי׳ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) שרה יולי

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית קרית אונו

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 אור יהודה

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

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

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אחונוב יאיר חי

 2. בוכבזה יצחק
 3. יצחקי מנשה

 4. מצלאוי אלישע
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 8874
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8379
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 495

 ה. מספר הקולות •הכשרים שניתנו לכל אהד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המו׳ענלד במספרים באחוזים

0.7 
49.2 
46.6 
3.4 

58 
4125 
3907 
289 

 אחונוב יאיר חי
 בוכבזה יצחק
 יצחקי מנשה

 מצלאוי אלישע
 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 יצחק
 (שם הפרטי)

 כוכבזה
(!wfltt'sn לשם 

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יופר כדון

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית אור יהודה

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

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

 תוצאות הבהירות למועצה המקומית קרית אונו
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק •הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ׳יה—1965 נמסרת בזאת הודעה. על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית אונו שקו־ימו

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

. : ן ל ה ל  א. אושרו רשימות המועמדים כ
 1. אמת — המערך

 2. פגר — חזית דתית מאוחדת
 3. מחל — הליכוד

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 תל־אביב־יפו (להלן — הועדה) הודעה, כי הקרקע המתו
 ארת בתוספת דרושה לעירית תל־אביב־יפו (להלן —
 העירית) לחלוטין לצרכי ציבור, וכי העירית מוכנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש'לשלוח
 לועדה — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאד! אשר לו בקרקע
 האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
 הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לפעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע, וכן־ חישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקע האמורה, הואיל והיא דרושה באופן
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה
 מודה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור

i .מיד את החזקה בה 
 ־ תופפת י

 חלקי חלקות 12 ו־13 בגוש 6631. \
 . -עתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, שד׳ בן גוריון
 68, ובאגף נכסים ומשק של העיריה, ככר מלכי ישראל,
 תל־אביב־יפו, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 יי׳ט בחשון התשמי׳ד (26 באוקטובר 1983)
 (חמ 2—3) שלמה להט

 . יושב ראש הועדה •המקומית
 לתכנון ולבניה, תל־אביב־יפו

 הודעה לפי פעיר 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965 ובהתאם לסעיף 14 לפקודת
, (להלן —  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2
 הפקודה), חוזרת בה הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 רחובות (להלן — הועדה) מרכישת הקרקע המתוארת
 בתוספת ואשר לגביה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודה בילקוט הפרסומים 2540, התשל״ט, עמי 1811.

 תופפת ^
 גוש 3697 חלקה 149.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית רחו
 בות, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״ד בחשון התשמ״ד (21 באוקטובר 1983)
 (חמ 3—3) י׳ הרמלן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.

 י- ע״ר 1943, תופ׳ 1, עמ׳ 32.

 תוצאות הבהירות לראשות המועצה ממימיו*
 קרית אונו

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות
 (יתירות), התשכ״ה—1965 ^ ולסעיף 7 (ב) (1) לחוק
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״הד-975י21, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות המועצה המקומית קרית אונו שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 בן דרור אמנון

 דר אשר
 ורשה. אביגדור

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 • בתהום הרשות ׳המקומית 10668
 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 10248

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 420
 ה. מספר הקולות •הכשרים שניתנו לכל אהד

 מהמועמדים:
 הקולות

 שם •המועמד במספריס באחוזים

27.4 
16.0 
56.5 

2805 
1646 
5797 

 בו דרור אמנון
 דר אשר

 ורשה אביגדור

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 ורשה אביגדור
( ,  ו,שס הנישפ־ד!) [שם הפיט

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) שרה יולי

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית קרית אונו

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

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

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק תחכנון והבניה, התשכ״ה—1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965 ובהתאם לתכנית מפורטת
 מס׳ 1722 חלק מתכנית מיתאר מקומית 815אי, גוש 6628
 חלקות 525, 304, 303, 23, 22, 4, 2, 1, 315 (חלק), גוש
 6631 הלקות 25, 15, 14, 12,13, 16 (חלק), צפונית מרח׳
 רשפון על יד אפקה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2176, התשל״ו, עמ׳ 759 (להלן —
 התכנית), מוסרת בזה הודעה המקומית לתכנון ולבניה,

 1 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 307.
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