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 הודעות בדבר תוצאות הבחירות —
י ברק 586 נ ת ב רי עצת עירית בני ברק ולראשות עי  למו
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 למועצה המקומית כפר קאסס דלראשות המועצה המקומית כפר קאםם . . 591
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ה . . 594 ת מזכרת בתיה ולראשות המועצה המקומית מזכרת בתי  למועצה המקומי
ת מטולה . . 594 מי  למועצה המקומית מטולה ולראשות המועצה המקו

ת מצפה רמון . . 595 מי המקו  למועצה: המקומית מצפה. רמוז ולראשות המועצה.
 למועצה המקומית נחלת יהודה ולראשות המועצה המקומית נחלת יהודה . . 596
ונה ולראשות המועצה המקומית נס ציונה . . 597  למועצה המקומית נס צי
ת . 598 בו תי ת נ מי עצה המקו  למועצה המקומית בתיבות ולראשות המו
 למועצה המקומית פורידים ולראשות המועצה המקומית פורידים . . 600



 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

י ברק. התדרתית ן בנ  טז — לשנ
 כן — לבב למען בני ברק

 מחל — הליכוד

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — מערך
 !. ארביב רפאל
 2. אלטמן חיים

 3. זכות דוד
ית־דתית לאומית המזרחי הפועל מת כ — חז  2. מרשי

 המזרחי ובלתי מפלגתיים
 1. קופולוביץ אהרון

 2. מרובקה רפאל
 3. גליק יוסף (

י תורה — עדות המזרח  3. מרשימת חי — נאמנ
 1. פבהסי רפאל
 2. שניאור דוד

 3. בן שלמה יפת
 4. מרשימת גזז — למען בני ברק התודתי־ת

ן משה י  1. אירנשטי
ן  2. סירוקה שמעו
 3. ויבבדג שמואל

 4. דיזניצר יוסף
 5. פרקש בן־ציון

 6. שיבפלד משה' היים
 7. שפירא משה

 8. הלברשטט יצחק
 9. שרייבר מיכאל

י ברק  5. מרשימת כן — לבב למען בנ
 1. אליאש בז־ציון

 6. מרשימת מחל — הליכוד
ן אהרון י  1. גרינשטי

ע רמי  2. הרו

 י׳׳א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983) \
 (חמ 1709—3) דוד רוונפדן

 פקיד הבחירות לעירית בני ברק

 תוצאות הבחירות לראשות עירית כני כדק
 לפי הוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
1) לחוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 •י, ולסעיף ד (
יות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—21975

 תוצאות הבחירות למועצת עירית כני ברק,
ות (בחירות), התשב״ה—1965  לפי הדק הרשויות המקומי

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
יימו ביום י׳׳ח  תוצאות הבהירות לעירית בני ברק, שקו

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

ת לאומית המזרחי הפועל המורחי ית־דתי  2. ב — חז
 ובלתי מפלגתיים

י תורה — עדות המזרח  3. הי — נאמנ
 4. טז — למען בבי ברק התורתית

 5. כן — לבב למען בני ברק
 6. מחל — הליכוד

 7. ני — היהדות הספרדית בני־ברק

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:
ית־דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי  1. ב — חז
 ובלתי־ מפלגתיים עם כן — לבב למען בבי בירק

 2. חי — באמבי תורה — עדות המזרח עם
 טז — למען בבי ברק התורתית

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית בני ברק 40119

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 39218

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 901

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מרשימות המועמדים:

 אוונ/יוונ •וכי:וי הרשינו־ מספר מקולות

 אמת — מערך 5808
 5 — חזית־דתית לאומית המזרחי הפועל

 המזרחי ובלתי מפלגתיים 4711
י תורה — עדות המזרח 6166  הי — נאמנ

 טז — למען בני ברק התדרתית 16031
 כן — לבב למען בני ברק 1848
 מחל — הליכוד 4125
 ני — היהדות הספרדית בני־ברק 529

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת — מערך 3
ית־דתית לאומית המזרחי הפועל  ב — חז

 המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
י תורה — עדות המזרח 3  הי — נאמנ

 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
 1 ם״ח התשכ׳׳ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140. ס׳׳ח התשל״ה, עמ׳ 221; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 735

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 28

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
מות המועמדים:  מרשי

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת — המערך — מפלגת העבודה הישר
ים 363  אלית, מפ״ם, רץ ובלתי מפלגתי

ת לאומית המזרחי  s — מפד״ל — חזית דתי
 הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 110
 מחל — הליכוד 262

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

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המגדסים

 אמת — המערך — מפלגת העבודה הישר
ים 3  אלית, מפ״ם, רץ ובלתי מפלגתי

ת לאומית המזרחי  כ — מפד״ל — חזית דתי
ים 1  הפועל המזרחי ובלתי מפלגתי

 מחל — הליכוד 3

 ז. שמות •האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

מת אמת — המערך — מפלגת העבודה  1. מרשי
 הישראלית, מפ׳׳ם, רץ ובלתי מפלגתיים

 1. דורון יעקב
 2. דוניו שמואל

עיש  3. פרץ י
 2. מרשימת כ — מפד״ל — חזית דתית לאומית

 המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
 1. איכר ישראל

 3. מרשימת מחל — הליכוד
דב נ פ עמי ו  !. ארג

 2. מלכה יחיא
 3. יעקב משה

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
ת י ז  (חמ 1709—3) יומן* ג

ד הבחירות  פקי
ת גבעת עדה מי  למועצה המקו

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המהןומית
 גבעת עדה

ות (בחירת ראש הרשות  לפי חוק הרשויות המקומי
ו וכהונתם), התשל״ה—1975  וסגני

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

 הבחירות לראשות עירית בני ברק, שקויימו ביום י׳יח
 בחשויז התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

: ן ל ה ל  א. אושרו הצעות המועמדים כ

ן משה י  1. אירנשטי
 2. אליאש בן־־ציון

 3. ארביב רפאל

ר חיים ו צ ך  4. ב

ן אהרן י  5. גרינשטי

 6. קופולוביץ אהרון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 40119

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 37802

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2317

ו לכל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 במס0רי0 בא1זדדם

55.0 
3.7 

15.2 
1.8 

12.1 
12.2 

20778 
1406 
5759 
668 

4583 
4608 

ן משה י  אירנשטי
ן ו  אליאש בן־צי

 ארביב רפאל
 בן־־צור חיים

ין אהרן  גריגשטי
 קופולוביץ אהרון

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 משה
 (•שט הפרטי)

 אירנשפזיין
 (שם המשפחה)

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

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

׳ד (17 בנובמבר 1983)  י״א בכסלו התשמ׳
 (חמ 1709—3) דוד רו־זנסון

 פקיד הבחירות לעירית בני ברק

 תוצאות הכחיירות למועצה המקומית גבעת עדה
ות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

ות יות המקומי  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
 (בחירות), התשכ״ה 1965 נמסרת בזאת הודעה על
יימו  תוצאות הבחירות למועצה המקומית גבעת עדה, שקו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ת — המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מ  1. א

ים  מפ״ם, רץ ובלתי מפלגתי

ת לאומית המזרחי  2. פ — מפד״ל — חזית דתי
ים  הפועל המזרחי ובלתי מפלגתי

 3. מחל — הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
ה 763 ד  הרשות המקומית גבעת ע

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 ז. שמות האנשים שנבהרו להברי מועצה" מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת מחל — הליכוד
 1. עמאש אחמד

 2. ג׳רבאז חמדאן
א — הקדמה והפתוח  2. מרשימת ד

 ג. עמאש מוראד
המד  2. ג׳רבאן מו
 3. עמאש חמדאן
 4. שיהאב אחמד
 5. עמאש טלאל
 6. נג׳אר ג׳מיל
 7. עמאש עווד

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אבדהמ ועקנין
 פקיד הבהירות

 למועצה המקומית ג׳יסר אל זרקא

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 גייפר אל זרקא

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 י, ולסעיף 7 (
ות (בחירת ראש הראשות וסגניו וכהו  הרשויות המקומי
דעה על תוצאות , נמסרת בזת הו  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבהירות לראשות המועצה המקומית ג׳יםר אל זרקא,
 שקויימו ביום י״ח בהשח התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. עמאש אחמד

 2. עמאש מוראד
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 1601
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים ־ 1557

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 44
ו לכל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 מהמועמדים:
 הקולות

 שם -reyia.1• במספרים באחוזים

 עמאש אחמד 437 28.1
 עמאש מוראד 1120 71.9

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 עטאש מוראד

 (,שם .המשפחה) (שם הפרטי)

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) אברהם ועקנין
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית ג׳יםר אל זרקא

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

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

 הבחירות לראשות המועצה המקומית גבעת עדה, שקויימו
 ביום י״ ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המדעמדים כלהלן:
 1. ארגוב עמיבדב

ן יעקב  2. דורו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 763
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 725
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 38

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם !המועמד במספרים באחוזים

נדב 335 46.2  ארגוב עמי
 דורון יעקב 390 53.8

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 דורון יעקב

 ושם המש3חה) (שם הפרטי)

 י״א בכסלו ההשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף גזית

ד הבחירות  פקי
ת גבעת עדה מי  למועצה המקו

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג׳יסר אל זרקא
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

יות המקומיות  בהתאם לסעיף 71(א) להוק הרשו
 (בהירות), התשכ״ה—1965 •י, נמסרת בואת הודעה על
 תוצאות הבהירות למועצה המקומית ג׳יסר אל זרקא,
ו ביום י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983): מ י  שקד

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. מחל — הליכוד

 2. דא — הקדמה והפתוח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית נייסר אל זרקא 1601
 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 1547

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 54
ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 מרשימות המועמדים:
 אזת/יזת וגינוי הרשימה מספר הקולות

 מחל — הליכוד 430
 רא — הקדמה והפתוח 117¡

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 *וה/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 מחל — הליכוד 2
 רא — הקדמה והפתוח 7

 1 סייח התשכ׳׳ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 4. מגאמסה זוהיר
 5. ח׳ליליה עפו

י ו נ  2. מרשימת יפ — רשימת הקידמה והבי
אד  1. עומר פו

 2. מסעד ניקולא

 3. מרשימת למ — הרשימה הניטרלית והבלתי
 מפלגתית

 1. עבדאללה סאלח

 4. מרשימת מג — רשימת האור
 1. גזאליז סלימאץ

׳ד (17 בנובמבר 1983)  י״א בכסלו התשמ׳
ל ג׳דעון. מי ׳  ןחמ 1709—3) ג
 פקיד הבחירות

ע פי  למועצה המקומית י

 תוצאות הבהירות לראשות המועצה׳ המקומית יפיע
ו  לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגני

 וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב)  (בחירות), ההשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
 ו וכהו  הרשויות המקומיות (בחירתי ראש הרשות וסגני
דעה על תוצאות , נמסרת בזה הו  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית יפיע, שקויימו ביום

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

: ו ל ה ל  א. אושרו הצעות המועמדים כ
 1, כנאנה. אשדד

 2. עומר פואד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2897

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2659
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 238

ו לכל אחד תנ י  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם והמועמד במספרים באחוזים

 כנאנה אסעד 1861 70.0

 עומר פואד 798 30.0

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אסעד
 (שם הפרטי)

 כנאנח
 o־c המשפחה)

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
ן  (המ 1709—3) ג׳מיל ג׳דעו

 פקיד הבחירות
ע פי  למועצה המקומית י

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

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית יפיע
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), התשכ״ה—1965

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
 (בהירות), התשכ״ה—1965 ^ נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית יפיע, שקויימו ביום

 י״ח בחשו! התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ע הדימוקרטית פי  1. גד — חזית איחוד י

י ו נ  2. יפ — רשימת הקידמה והבי
 3. למ — הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית

 4. מג — רשימת האור
 5. ס — רשימת השלים והשוויון

 6. צ — רשימת בני יפיע

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. 3ד — חזית איחוד יפיע הדימוקרטית עם

ת תי  למ — הרשימה הניטרלית והבלתי מפלג

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית יפיע 2897

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2780

 ד. ,המספר הכולל של הקולות הפסולים 117

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהה
 מרשימות המועמדים:

 אדת/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

ע הדימוקרטית 1306 פי  גד — חזית א־חוד י
נוי 607  יפ — רשימת הקידמה והבי
 למ — הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית 397
 מג — רשימת האור 285

 ס — רשימת השלום והשוויון' 3
 צ — רשימת בני יפיע 182

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדםיס

 גד — חזית איחוד יפיע הדימוקרטית 5
 יפ — רשימת הקידמה והבנוי 2
 למ — הרשימה הניטרלית והבלתי מפלגתית 1
 מג — רשימת האור 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ע הדימוקרטית פי ד י  1. מרשימת גד — חוית איחו
ורי ריאד  1. ח׳

מאמעה פואד־ ׳  2. ג
 3. חיטיב אבראהים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 8. בכר אילנה
 9. אריה יפת

 10. ירון אברהם

 2. מרשימת בגד — חזית דתית מאוחדת
 1. פלאח עמנואל

 2. נגר אברהם
 3• מרשימת ח — תנועת החרות

 1. בן־צוק אהרון
י נסים  2. שהרבנ

 4. מרשימת מל — ליכוד
 1. . גולדברג שלמה

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף ארז

 פקיד הבחירות לעירית כפר-סבא

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

 תוצאות הבחירות לראשות עירית כפר־פכא
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגניו

 וכהונתם), התשל״ה—1975
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) להוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
ות (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו  הרשויות המקומי
 נתם), התשל״ה—1975 נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות עירית כפר סבא, שקויימו ביום י״ח

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. בן צוק אהרון

 2. ולד יצחק
 3. פלאח עמנואל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 18473

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים • 17466

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1007

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקויות
 שם ׳המועמד במספריש באחוזים

16.5 
.74,6 

9.0 

2879 
13021 
1566 

 בז צוק אהרון
 ולד יצהק

 פלאח עמנואל

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 יצחק
 ).שם הפיסי)

 ולד
 (שס המשפחה)

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף ארז

 פקיד הבהירות לעירית כפר־סבא
 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.

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

 תוצאות הבחירות למועצת עירית הפר־הבא
ות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
 (בחירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצת עירית כפר סבא, שקויימו

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

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

ים  ובלתי מפלגתי
 2. בגד — חזית דתית מאוחדת

ועת ההרות  3. ח — תנ
 4. מל — ליכוד

 5. ני — תמ״י

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית כפר סבא 18473

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 17773

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 700

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת — המערך — מפלגת העבודה, מפי׳ם,
 רץ ובלתי מפלגתיים 11823
ית דתית מאוחדת 1860  כגד — חז
ועת ההרות 2352  ת — תנ
 מל — ליכוד 960
 ני — תמ״י 778

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר ד״מנדטים

 אמת — המערך — מפלגת העבודה, מפ״ם,
 רץ ובלתי מפלגתיים 10
ד — חוית דתית מאוהדת 2 ג  ג
ועת החרות 2  ח — תנ
 מל — ליכוד 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך — מפלגת •העבודה,
ים  מפ״ס, רץ ובלתי מפלגתי

 1. ולד יצחק
 2. פרנקו שמואל

 3. מילר עמירם
ינפלד אפרים י  4. ו
 5. גוטליב שמעון
 6. סויסה גבריאל

 7. וידבסקי מיכאל
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 «ות/יות וכינוי הרשימה מספד המנדטים

 נ — ההתעוררות — (אלנהדה) 2
 ע — ההדרכה — (אלהודא) 3

 ז, שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ן והפיתוח — (אלבנא ואל־ י  1. מרשימת בד — הבנ
 אעמאר)

 1. עיםא עבד אלרח־ם
 2. עיםא עזיז

 2. מרשימת הי — המטרה — (אל הדף)
 1. עמאר אחמד

 3. מרשימת חק — העתיד — (אלמוסתקבל)
 1. בדיר עותמאן

 4. מרשימת נ — ההתעוררות — (אלנהדה)
 1. אהמד סרסור

 2. כמאל פריג׳
 5. מרשימת ע — ההדרכה — (אלהודא)

 1. ח׳יראללה עבד אלכרים
ג׳ מוחמד  2. פרי

 3. טהא אחמד

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) טוביה נוכ־ארי
ד הבחירות  פקי

 למועצה המקומית כפר קאםם

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 כפר קאפה

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
יות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו  הרשו
ל תוצאות , נמסרת בזה הודעה ע  נתם), התשל׳׳ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר קאסם, שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. סרסור אחמד

 2. עיסה עבדאלרחים
 3. עיסה זכי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 3153

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3078

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 75

מ ס א ת כפר ק י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ל ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ן והפיתוח — (אלבנא ואלאעמאר)  1. כר — הבני

 2. חי — המטרה — (אל הדף)
ית דמוקרטית לשלום ושויון  3. ו — חדש הז

 4. זה — הניצן — (אלזהרה)

 5. חק — העתיד — (אלמוסתקבל)
ח — השגשוג — אלאזדהאר  6. ט

. נ — ההתעוררות — (אלנהאדה) á 7 
 8. ע — ההדרכה — (אלהודא)

 ן 9. פ — האמנה
 י 10. צח — הריפורמה אלאצלאח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית כפר קאסם 3153

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3095

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 58

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 מספר *קולות

 מרשימות המועמדים:
 או.ח/יות וכינויי הרשימה

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

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

ד — הבבין והפיתוח — (אלבנא  כ
 ואלאעמאר) 402
 הי — המטרה — (אל הדף) 383
 ו — חדש — חזית דמוקרטית לשלום ושיייז 140
יצן (אלזהרה) 88  זח — הנ

ד — (אלמוסתקבל) 271  חק — העתי
ח — השגשוג — אלאזדהאר 246  ט
 נ — ההתעוררות — (אלנהדה) 543
 ע — ההדרכה — (אלהודא) 840
 פ — האמנה 79

 צח — הריפורמה אלאצלאח 103

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

ז והפיתוח. — (אלבנא ואלאעמזןר) 2 י  בר — הבנ
 ה* — המטרה — (אל הדף) 1
 חק — העתיד — (אלמוסתקבל) 1

 1 ם״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 ז. שמותי האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת מהל — הליכוד
ד  1. יגאל גלפנ

מת רכש — רשימת כפר שמריהו  2. מרשי
ן שרגא י  1. מילשטי

 2. גלעד אריה
 3. שקד ישעיהו

 4. תאומים הדסה
ן ימי  5. גוטמן בנ
נה י  6. דכטר קרנ

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
נברג  (חמ 1709—3) שפדה שי
 פקידת הבחירות

 למועצה המקומית כפר שמריהו^

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 כפר שמריהו ן

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק  (בהירות), התשכ״ה—1965 ז
 ו וכהו  הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגני
 נתם), התשל״ה—1975-, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר שמריהו,
 שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. ברנט מיכאל

ן שרגא י  2. מילשטי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 787

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 753

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 34

ו לכל אחד , יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 ברנט מיכאל 78 10.4
ין שרגא 675 89.6  מילשטי

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
א ת ז ש י  מילשטי

 (שם המשעחה) (שם הפרטי)

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

 פקידת הבחירות,
 למועצה המקומית כפר שמריהו

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

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

ו לכל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 ש0 המממד בבכהרימ באהחיס

 סרסור אחמד 1288 41.8
 עיסה עבדאלרחים 1691 54.9
 עיסה זכי 99 3.2

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
פ  ,עי=ח עכדאלדחי
 (שם המשפחה) (שם הפרטי)

׳ד (17 בנובמבר 1983)  י״א בכסלו התשמ׳
י ד א ־ כ  (חמ 1709—3) טוביה מ
ד הבחירות  פקי

 למועצה המקומית כפר קאסם

 תוצאות הגרירות למועצה המקומית כפר שמריהו
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), התשכ״ה—1965

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
, נמסרת בזאת הודעה על  (בהירות), התשכ״ה—1965 ג
 תוצאות הבהירות למועצה המקומית כפר שמריהו, שקויי־

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. מהל — הליכוד

 .2 3ז — לשיפור כפר שמריהו
 3. רכש — רשימת כפר שמריהו

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 הליכוד — מהל עם רכש — רשימת כפר שמריהו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית כפר שמריהו 787

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 767

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 20

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

135 
74 

558 

 מחל — הליכוד
 פז — לשיפור כפר שמריהו

 רכש — רשימת כפר שמריהו

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 מהל — הליכוד
 רכש — רשימת כפר שמריהו

 1 ס״ה התשכ״ה, עמי 248; התשמי׳ג, עמ׳ 140.
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 3. )!בישי עידית
 4. הלם מקם

ד — חזית דתית מאוחדת — הפועל ג  2. מרשימה כ
 המזרחי ואגו״י ופא׳יי ובלתי מפלגתיים

 1. מנחם אברהם
 2. בז חיים ארמנד

 3. ברוך ישראל
 3. מרשימת מחל — הליכוד

 1. עמור שאול
 ב. מלכה ארמנד

 3. בנדריהן אלברט
נג אסתר  4. שפרלי

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
ט עטר נ ׳  (חמ 1709—3) ג

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית מגדל העמק

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 מגדל העמק

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב)  (בהירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזת הודעה; על תוצאות  נתם), התשל״1״-1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית מגדל העמק שקויימו

׳ד (25 באוקטובר 1983):  ביום י״ח בחשון התשמ׳
 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

ו יעקב  1. טולדנ
 2. עמוד שאול

 3. קדוש דוד
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 6924
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6622
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 30

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחחים

 טולדנו יעקב 2790 42.5
 עמור שאול 3607 54.5
 קדוש דוד 225 3.0

 ו. שמו של המועמד שנבהר לראש הרשות:
ד שאול  עמו

 rc.1 המשפחה) (שט הפרטי)

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
ט עטר נ ׳  (חמ 1709—3) ג

 פקידת הבחירות
דל העמק  למועצה המקומית מג

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

- ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

ק מ ע ל ה ד ג ת מ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ל ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

ת — המערך מ  1. א
ת מאוחדת — הפועל המזרחי ית דתי  2. בגד — חז

 ואגו״י ופא״י ובלתי מפלגתיים
 3. מחל — הליכוד

 4. ני — תמ״י — צל״ם
ות  5. פז — ארבל — איחוד רשימות בלתי מפלגתי

 למען מגדל העמק

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 6924
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6658
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 226

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מרשימות המועמדים:

 «ות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת — המערך 2450
ת מאוחדת — הפועל  בגד — חזית דתי

 המזרחי ואגו״י ופא״י ובלתי מפלגתיים 1376
 מחל — הליכוד 2360
 ני — תמ״י — צלי׳ם 243

 פז — ארבל — איחוד רשימות בלתי
ות למען מגדל העמק 229  מפלגתי

 ואלה הרשימות שהתקשרו בהסכמי בחירות:
 1. בגד — הזית דתית מאוחדת — הפועל המזרחי
 ואגו״י ופא״י ובלתי מפלגתיים עם מחל —

 הליכוד.

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 »ות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 ,אמת — המערך 4
ת מאוחדת — הפועל  בגד — חזית דתי

 . המזרחי ואגו״י ופא״י ובלתי
 מפלגתיים 3
 מחל — הליכוד 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
ו יעקב  1. טולדנ
 2. גבאי יוהבים

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
 מזכרת בתיה

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
ו וכהו  הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגני
דעה על תוצאות , נמסרת בזה הו  נתם), התשל״ה•—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית מזכרת בתיה,
 שקויימו ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

ת המועמדים כלהלן:  א. אושרו הצעו
 1. ארקין ישראל חיים

 2. סויסה רפאל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1141

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1111

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 30

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועימד במספרים באחוזים

 ארקין ישראל חיים 377 33.9
 סויסה רפאל 734 66.1

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 פויםה רפאל
 1,שם ׳המשפחה) (שט הפרטי)

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) משה קריה

ד הבחירות  פקי
 למועצה המקומית מזכרת בתיה

 נ סי׳ח התשכ״ה, עמ׳ 248־, התשמ״ג, עמ׳ 140.

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית מטולה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71{א) לחוק הרשויות המקומיות
דעה על  (בחירות), התשכי׳ד«-965ג נמסרת בזאת הו
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית מטולה, שקויימו

ן התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):  ביום י׳יה בהשו

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. מחל — הליכוד

 2. עמל — עמל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית מטולה 344

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית מזכרת בתיה
ות (בהירות), התשכ״ה—1965 יות המקומי  לפי חוק הרשו

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), החשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
ת מזכרת בתיה,  תוצאות הבהירות למועצה המקומי
יימו ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983).  שקו

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
דה ד״צ  1. אמת — המערך י מפלגת העבו

ט — מבט ב  2. מ
 3. מהל — הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית מזכרת בתיה 1141

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1124

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 17

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
 מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

ת העבודה ר״צ 635  אמת — המערך מפלג
 מבט — מבט 149
 מחל — הליכוד 340

ם שבהם זכתה כל אחת מרשימות  ו. מספר המנדטי
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר ד׳מנדסיס

 אמת — המערך מפלגת העבודה. ר׳׳צ 5
 מכט — מבט 1
 מוזל — הליכוד 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה, ר״צ
 1. סויסה רפאל
 2. איפרגן נסים

 3. בידרמן נעמי
אש שלמה  4. עי

 5. גור מרדכי
 2. מרשימת מכט — מבט

בי אבינועם ׳  1. חג
 3. מרשימת מחל — הליכוד

 1. ארקין ישראל חיים
 2. לוין אילן

 3. לובלציק מרדכי

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) ניטה קריה

 פקיד הבהירות
 למועצה המקומית מזכרת בתיה

׳ג, עמ׳ 140.  1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ׳
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ו לבל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם!המי׳עמד במספרים באחוזים

21.2 
78.8 

72 
268 

 בלםקי ביאליק
 גולדברג יוסף

ל המועמד שנבחר לראש הרשות:  ו. שמו ש

 יימ•
 (שם הפרטי)

 גולדברג
 (שם המשפחה)

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 3-1709) יעקב ?ובי

ד הבחירות  פקי
ת מטולה  למועצה המקומי

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית־ מצע* דמון
, התשכ״ה—1965 (בחירות) ות' יות המקומי  לפי חוק הרשו

ות יות המקומי  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
דעת על ת הו א  (בהירות), התשכ״ה—1965 נמסרת מ
ו מ י ד ק  תוצאות הבחירות למועצה .המקומית מצפה רמ1ן, ש

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך, מפלוגת העבודה, מפ׳׳ם, רץ,

 ל״ע ובלתי מפלגתיים
— מפד״ל  2. ב

 3. מחל — הליכוד
 4. רמ — תלמר

 ניהן בהסכמי בחי  ואלה הרשימות שהיו קשורות בי
 רות: רשימת המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם, רץ,
 ל״ע ובלתי מפלגתיים — אמת — עם מפד״ל —

 ב

עו בתחום  ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצבי
ן 1240  הרשות המקומית מצפה דמו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים . 1172

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 68 .

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 מספד הקולות

 מרשימות המועמדים:
 אות/יות •וכינוי הרשימה

 אמת — המערך, מפלגת העבודה, מפ׳׳ם,
 רץ, ל״ע ובלתי מפלגתיים 394
 ג — מפד״ל 150
 מחל — הליכוד 406
 רמ — תלמר ״ 222

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 338

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 6

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
מות המועמדים:  מרשי

 אות/יוח וכינוי תרשימה מספר הקולות

 מחל — הליכוד 237
 עמל — עמל 101

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 «ות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 מחל — הליכוד 4
 עמל — עמל 1

ם שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה  ז. שמות האנשי
 ורשימה:

מת מחל — הליכוד  1. מרשי
 1 1. גולדברג יוסף

ן דוד י  2. פי
 3. כהן אליעזר

 4. לויט מיכה
מת עמל — עמל  2. מרשי

 1. בלסקי ביאליק

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

ד הבחירות  פקי
ת מטולה עצה המקומי  למו

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ממולה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

ו וכהונתם), התשל״ה—1975 י  וסגנ

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
1) לחוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
 ו וכהו י ת המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגנ ו י ו ש ר ה ^ 
ל תוצאות , נמסרת בזה הודעה ע , התשל״ה—1975 2 ( ם ת  נ
יימו ת מטולה, שקו עצה המקומי  הבחירות לראשות המו

ן התשמ״ד (25 באוקטובר 1983): ם י״ח בהשו ו י ב ^ | 

: ן ל ה ל  א. אושרו הצעות המועמדים כ
 1. בלסקי ביאליק
 2. גולדברג יוסף

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 344

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 340

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 4

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

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

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ׳׳ד, עמ׳ 6.
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ו לכל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים כאחוזים

 בן דוד שמעון 148 12.6

 וולף צבי 458 38.9

 כהן שמואל 571 48.5

לראש הרשות:  שמו של המועמד שנבהר'

 כהו שמואל
 ושם המש3הר.) (שם הפרטי)

ד (17 בנובמבר 1983)  י׳׳א בכסלו ההשמ״
 (חמ 1709—3) יוסד גוממז

ד הבחירות;  פקי
^ ן  למועצה המקומית מצפה רמו

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית נחלת יהודה
ות (בחירות), התשכ״ה—1965 (  לפי חוק הרשויות המקומי

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשב״די~1965 ו
יימו  תוצאות הבחירות למועצה המקומית נחלת יהודה, שקו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
דה הישראלית מפס  1. אמת — מערך מפלגת העבו

 רץ
 2. בגד — אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל

 והפועל המזרחי
 3. מהל — ליכוד

 4. פנ — פתוה נחלת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות •המקומית נחלה יהודה 1136

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1110

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 26 ^

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
 מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

דה הישראלית  אמת — מערך מפלגת העבו
 מפ״ם, רץ 444

 בגד — אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל
 והפועל המזרחי 97

 מחל — ליכוד 432
 פנ — פתוח נחלת 137

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתד; כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת — המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם,
 רץ, ל״ע ובלתי מפלגתיים 3
 ב — מפד״ל 1
 מחל — הליכוד 3
מ — תלמר 2  ד

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת, המערך, מפלגת העבודה, מפ״ם,
ים  רץ, ל״ע ובלתי מפלגתי

 1. כהן שמואל
 2. חקלאי אברהם

 3. גל נתן
 2. מרשימת ב — מפד״ל

 1. גימני ברוך
 3. מרשימת מחל — הליכוד

 1. וולף צבי
 2. בן גיגי מאיר
 3. אייכלר מרק

ט — תלמד  4. מרשימת ר
ן  1. בן דוד שמעו

 2. אמר אברהם

 י׳׳א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף גוטמן

 פקיד הבהירות
 למועצה המקומית מצפה רמון

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 מצפה רמון

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) להוק ) ב)  (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״ה—1975 -; נמסרת בזה הודעה על תוצאות
יימו  הבהירות לראשות המועצה המקומית מצפה רמון, שקו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ן  1. בן דוד שמעו

 2. וולף צבי
 3. כהן שמואל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1240
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1177

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 63

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

 ם״ח התשל׳יה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 43
 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד

 מהמועמדים:
 הקולות

 שם ממז׳עטד במספרי0 באהוזים

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

47.9 
40.1 
12.0 

524 
438 
131 

 גרצברג יהושע
 יונה רו!

 שלום אברהם

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 יהושע
 (שש הפרטי)

 גרצברג
 (שם המשפחה)

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

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית נחלת יהודה

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית נ© ציונה
ות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

ות יות המקומי  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
, נמסרת בזאת הודעה; על  (בחידות), ה,תשכ״הי-1965 ג
יימו  תוצאות הבחירות למועצה המקומית נס ציונה, שקו

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

: ן ל ה ל ת המועמדים כ מו  א. אושרו רשי
 1. אמת — המערך

ת לאומית המזרחי הפוהמז  2. ב — מפדל חזית, דתי
 ובלתי״ מפלגתיים

ד  3. מחל — הליכו
 4. ני — תמי — תנועת מסורת ישראל

נה ו  5. נצ — התנועה למען נס צי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
נה 7390 ו ת נם צי  הרשות המקומי

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7107

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 283

ו לכל אחת יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מרשימות המועמדים:

 אות/מת וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת — המערך 3316
ת לאומית המזרחי  ב — מפדל חזית דתי

ים 1979•  הפוהמז ובלתי מפלגתי
 מחל — הליכוד 7©
 גי — תמי — תנועת מסורת ישראל 380
ועה למען נם ציוניה 535 צ — התנ  נ

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

 אמת — מערך מפלגת העבודה הישראלית
 מפם רץ 3

ד — אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל  פג
 והפועל המזרחי 1
 מחל — ליכוד 4
 3נ — פתוח נחלת 1

ת האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה  ז. שמו
: מה רשי  ו

דה הישראלית מת אמת מערך מפלגת העבו  1. מרשי
 מפם רץ

הושע גרצברג  1. י
 2. חיים עמרן

 3. זכריה שלום
. מרשימת פגד — אגודת ישראל פועלי אגודת á 2 

 ™ ישראל והפועל המזרחי
- 1. חיים צחייק

 % 3. מרשימת מחל — ליכוד
ונה  1. רון י

 2. בן ציון מעודה
 3. נסים ישעיהו
 4. אברהם ירחי

 4. מרשימת פנ — פתוה נחלת
 1, שלום אברהם

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
ן צעדי  (המ 1709—3) שמשו

 פקיד הבהירות
 למועצה המקומית נחלת יהודה

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 נחלת יהודה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות
ו וכהונתם), התשל״ה—975!  וסגני

 A בהתאם לסעיף 71(א) י לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב) , התשכ״ה—1965 / ולסעיף 7 ( ת) רו בחי ו ( 
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
ה הודעה על תוצאות , נמסרת בז  נתם), התשל״ה—1975 2
עצה המקומית נחלת יהודה, ת לראשות המו ו ר י ה ב " 
יימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):  שקו

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גדצברג יהושע

 2. יונה רון
 י 3. שלום אברהם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1136

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1093

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

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

 ילקוט הפרסומים 2886, כ׳׳ג בכסלו התשמ׳יד, 29.11.1983 597



 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
ונה 7388  הרשות המקומית נם צי

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6948

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 440

ו לכל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 ההולות
 שם •המועמד במספרים באחוזים

 או-ת/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

6.1 
4.6 

11.0 
30.4• 
47.9 

424 
321 
764 

2111 
3328 

 גלעד גד
 גרופי חיים
 נחמן זאב

ז  נסים שמעו
 קרופםקי ביסן

 י. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 ניסן
 (שפ הפרטי)

 קרופסקי
 ושם המשפחה)

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

 פקיד הבחירות
ה ס־צמנ  למועצה המקומית נ

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית נתיבות
ות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
, נגיסת! בזאת הודעה; על  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
יימו  תוצאות הבחירות למועצה המקומית נתיבות, שקו

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

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

 ובלתי מפלגתיים
ת מי  2. כ — המפלגה הדתית לאו

 3. ד — המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל
f ת בו  4י זך — כן לנתי

 5. י — נתיבות התורתית

 6. מוזל — הליכוד \
ת מסורת ישראל ע ו נ ״י — (תמ״י) ת  7. נ

ח לנתיבות ד מבטי  8• פז — עמל עתי
 9. צד — מצד

ו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:  ואלו הרשימות שהי
 רשימת ני — (תמ״י) תנועת מסורת ישראל עם

בות ח לנתי ד מבטי ל עתי מ  רשימת 0ז — ע

ל הבוחרים שהצביעו בתחום  ב. המספר הכולל ש
 הרשות המקומית נתיבות 3932

ל הקולות הכשרים 3835  ג. המספר הבולל ש

ת — המערך 5 מ  א
ת לאומית המזרחי  כ — מפדל חזית דתי

ים 3  הפוהמז ובלתי מפלגתי
 מהל — הליכוד 2
ונה 1 ועה למען נס צי  נצ — התנ

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ת — המערך מ  1. מרשימת א
 1. קרופסקי ניסן

 2. גבאי בני
 3. ח בני יפת

 4. פורמבה יעקב
ן  5. פרץ הנ

ת לאומית המזרחי מת ג — מפדל חזית דתי  2. מרשי
 הפוהמז •ובלתי מפלגתיים

ן  1. נסים שמעו
 2. ביבי יחזקאל
 3. אקוע רחמים

מת מחל — הליכוד  3. מרשי
 1. נחמן זאב

 2. צלאל יצחק
נה ו צ — התנועה• למען נס צי  4. ׳מרשימת נ

 1. גלעד גד

 י׳ בכסלו התשמ״ד (16 בנובמבר 1983)
 (חמ 3-1709) משה גרטנר

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית נם־ציונה

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 נפ ציונה

ות (בחירת ראש הרשות ות המקומי י  לפי חוק הרשו
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

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

ו וכהו  הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגני
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
ונה, שקויימו ת נם צי מי  הבהירות לראשות המועצה המקו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גלעד גד

 2. גרופי חיים
 3. נחמן זאב

 4. נסים שמעון
 5. קרוססקי ניסן

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

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

 2 ם״ח התשלי׳ה, עמ׳ 211; התשמי׳ד, עמ׳ 6.

 598 ילקוס השרמומים 2986, ב׳׳ג בכסלו התשמ״ד, 29.11.1983



 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית נתיבות

ו ת (בחירת ראש הרשות וסגני ו מי מקו  לפי חוק •הרשויות ו
 וכהונתם), התשל״ה—1975

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
, ולסעיף ד (ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 ו וכהו  הרשויות המקומיות (בחירת •ראש הרשות וסגני
דעת על תוצאות ה הו , נמסרת מ 2 1 9 ד 5 - ה ״ ל ש ת  נתם), ה
יימו  הבחירות לראשות המועצה המקומית נתיבות, שקו

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

: ן ל ה ל  א. אושרו הצעות המועמדים כ
 1. אבו יוסף

ן .  2. אלון שמעו
 3. זוהריצחלן

 4. ישראלי נוריאל
ן ו  5. ערקי צי

 6. פרגון ויליאם
 ד. פרץ אליהו

עו בתחום ל הבוחרים שהצבי  ב. המספר הכולל ש
 הרשות המקומית 3932

ל הקן״לות הכשרים 3787  ג. המספר הכולל: ש

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 145

ו לכל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם •המועמד במספרים באחוזים

 אבו יוסף 1617 42.7

ן 377 10.0  אלון שמעו
 זוהר יצחק 206 5.4
 ישראלי נוריאל 85 2.2

 ערקי ציון 877 23.2

 פרגון ויליאם 94 2.5

 פרץ אליהו 531 14.0

 ו. שמו של •המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אבו יוסף
 (שם המש2מה) >שם הפרטי)

 י״א בכסלו התשמ״ד(17 בנובמבר 1983)
מ 1709—3) עטרה מרכופ ח  ץ

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית נתיבות

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

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

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 97

ו לכל אחת תנ י  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכיבוי הרשימה מספר הקולות

דה מפם  אמת — המערך מפלגת העבו
ים 134  רצ ובלתי מפלגתי
 ב — המפלגה הדתית לאומית 284
 ד — המחנה התורתי פועלי. אגודת ישראל 203
בות 358  זך — כן לנתי
בות התורתית 828  י — נתי

 מחל — הליכוד 1105
 ני — (תמ״י) תנועת מסורת ישראל 394
בות י 381 ה לנתי ד מבטי  פז — עמל עתי
 צד — •מצד 148

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

בות 1  זך — כן לנתי
 י — נתיבות התורתית 3
 מחל — הליכוד 3
 ני — (תמ׳יי) תנועת מסורת ישראל 1
ד מבטיח• לנתיבות 1  פז — עמל עתי

ל רשימה עצה מכ ם שנבחרו לחברי מו  ז. שמות האנשי
 ורשימה:

מת זך — כן לנתיבות  1. מרשי
 1. נפתלי כהן

מת י — נתיבות התורתית  2. מרשי
 1. ציון ערקי

 2. משה בוטבול
ה הבר  3. שמעי

 3. מרשימת מחל — הליכוד
 1. יוסף אבו
 2. ציון כהן

 3. יחיאל זוהר
י — (תמ״יי) תנועת מסורת ישראל  4. מרשימת נ

ן אלון  1. שמעו
ח לנתיבות ד מבטי  5. מרשימת פז — עמל עתי

 1. אליהו פרץ

 י״א בכסלו התשמי׳ד (17 בנובמבר 1983)
ה מרכוס  (חמ 1709—3) עמד

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית נתיבות

 ילקוט הפרסומים 2986, כ״ג בכסלו התשמ׳׳ד, 29.11.1933 599



 3. חוסני אבו דהאש
ד דסוקה  4. סעי

 3. מרשימת רא — הקדמה והפתוח
 1. אחמד חוסין עלי

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983}
 (המ 1709—3) שלוש טאוזר

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית פורידיס

ת המועצה המקומית ו ש א ר ת ל ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
ס. די די  פו

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

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
) לחוק 1 ) ( ב )  (בחירות), התשכ״ה-1965 / ולסעיף 7
ת וסגניו וכהו יות המקומיות (בחירת דאש הדשו  הרשו
ה הודעה על תוצאות , נמסרת מ  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבהירות לראשות המועצה המקומית פורידיס, שקויימו

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

 א, אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. חוסין עלי אהמד

 2. מואסי עבדאל ראוף
 3. מרעי הוםין־עלי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2209

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2150

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 59

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם והמיעמד במספרים באחוזים

 חוסין עלי אחמד 48 2,2
 מואסי עבדאל ראוף 1173 54.6
 מרעי חוםיז־עלי 929 43.2

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 מואסי עבדאל ראוף
 (שש המשפחה) (שם הפרטי)

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) שלוט מאוזר

ד הבחירות  פקי
 למועצה המקומית פורידים

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

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

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

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית פורידיס, שקויימו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אה — ההחלפה
 2. נון — אל־נור

 3. עא — השכלה ואמונת
 4. רא — הקדמה והפתוח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
ת פורידים 2209 מי  בתהום הרשות המקו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2107

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 102

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
 מרשימות המועמדים:

 אות/מת וכינוי הרשימה מספר הקולזת

 אח — ההחלפה 885
 נון — אל־נור 116
נה 862 א — השכלה ואמו  ע
 רא — הקדמה והפתוח 244

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/מת וכינוי הרשימה מספר המנדטיס

ה — ההחלפה 4  א
א — השכלה ואמונה 4  ע
 רא — הקדמה והפתוח 1

 ז, שמות האנשים שנבחרו להברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אה — ההחלפה
 1. חוסין מרעי

 2. סובחי האמד
 3. מוחמר חואשי

 4. כדר עבד אלהד־

 2. מרשימת עא — השכלה ואמונה
 1. עבד אל ראוף מועסי

 2. יונס יונס חסניה

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