רשומות

ילקוט הפרסוטיס
כ״ד בכסלו התשמ״ד

 30בנובמבר 1983

2987

דמוד

הודעות בדבר תוצאות ,הבחירות —
602

למועצת עירית בת־יים ולראשות עירית בת־ים

603

למועצת עיריית נהריה ולראשות עירית נהדיה
.

למועצת עירית נצרת־עליית ולראשות עירית נצרת־עלית
למועצת עירית קרית־ביאליק ולראשות עירית קרית־ביאליק .
למועצת עירית ראשמ־לציון ולראשות עירית ראשוךלציזן

.

.

.

.

608
609

.
י

.

.

.

.

למועצה המקומית בית דגן ולראשות המועצה המקומית בית דגן

.

.

610

למועצה המקומית בית־שאן ולראשות המועצה המקומית בית־שאן

.

.

611

.

612

־למועצה המקומית דאלית אל כרמל ולראשות המועצה המקומית דאלית אל כרמל .

613

למועצת עירית רמת־גן ולראשות עירית רמת־גן

.

•

.

למועצה; המקומית ביענה ולראשות המועצה המקדמית ביענה

.

.

605
606

.

.

.

.

604

למועצה .המקומית ג׳ש )גוש חלב (:ולראשות המועצה .המקומית .ג׳ש )גוש חלב(
למועצה המקומית דיר •אל אסר ולראשות המועצה המקומית דיר אל אמד •

.

614

.

.

615

למועצה המקומית טורעאן ולראשות המועצה המקומית טורעאן

תוצאות

ה ב ח י ר ו ת ל מ ו ע צ ת עיריית כ ת ימ

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף 1ד)א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות לעירית בת ים ,שקדיימו ביום יי׳ח
בחשון התשמ״ך ) 25באוקטובר :(1983

ו.

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת — המערך
 .2אוש — אשל אנשים שאכפת להם

י

מספר המנדטים שבהם
המועמדים:

דתית

לטובת

)ובלתי

בת־ים

ז.

 .8ני — תמי׳י
 .9שקל — בת־ים שלנו
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
 .1אמת — המערך עם
הן — שינויי מפלגת מרכז
 .2כגר — חזית דתית מאוחדת )המפד״ל,
פאג״י ודתיים בלתי מפלגתיים( עם

אג״י

מחל — הליכוד,
 .3כן — התנועה למען בת־ים עם
לכ — רשימה דתית לטובת
מפלגתיים(

בת־ים

)ובלתי

 .4ני — תמ״י עם
שקל — בת־יס שלנו
ב .המספר הכולל של הבוחרים -שהצביעו בתהום
הרשות המקומית בת .ים
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

45219
43181
2038

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

זכתה כל אחת מרשימות
מ ס פ ר המנדטים

וכינוי הרשימה

חזית

12
דתית

מאוחדת

)המפד״ל,

אג״י פאג״י ודתיים בלתי מפלגתיים(

ד .מחל — הליכוד

מספר התולות

אמת — המערך

20107

א ש — אשל אנשים שאכפת להם

709

עגד — חזית דתית מאוחרת )המפד״ל ,אג״י
פאג״י ודתיים בלתי מפלגתיים(

3981

הן — שינוי מפלגת מרכז

741

כן — התנועה למען בת־ים

6298

ס״ת התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

602

שקל — בת־ים שלנו

615

בגד —

 .5כן — התנועה למען בת־ים

1

ני — תמי׳ י

863

אמת — המערך

 .4הן — שינוי מפלגת מרכז

אות/יות

מהל — הליכוד

9012

אות/יות

 .3כגוי — חזית דתית מאוחדת• )המפד׳׳ל ,אג״י
פאג״י ודתיים בלתי מפלגתיים(

 .6ל כ — רשימה
מפלגתיים(

ל ג — רשימה דתית לטובת בת־ים )ובלתי
מפלגתיים(

855

2

כן — התנועה למען בת־ים

4

מחל — הליכוד

5

שמות •האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת אמת — המערך
 .1קנמון אהוד
 .2אבי־הן עובדיה
 .3רוטמן מאיר
 .4מזעקי בז־ציון
 .5בקר שמואל
 .6בינשטוק שלמה
 .7שומר פנחס דוד
 .8וורצברג מרים
 .9לזרוביץ דוד
 .10סברלו אומברטו
 .11בן שושן זק
 .32בן אביב אסתר
 .2מרשימת כגד — חזית דתית מאוחדת )המפד״ל,
אג״י פאג״י׳ ודתיים בלתי מפלגתיים(
 .1פלאח אוריאל
 .2פרידמן יהודה
.3

מרשימת כן — התנועה למען בת־־ים
 .1מסיקה דוד
 .2דר אריאלה
 .3מםיסטרנו יצחק
 .4פלוס אמיליו

 .4מרשימת מחל ~ הליכוד
 .1וולקר יצחק
 .2שלומוביץ יצחק איזו
 •3מטלדן יהודה
 .4לב־הר זאב
 .5בך חיים מקס
י״ב בכסלו התשמ״ד ) 18בנובמבר (1983
יושף פדום
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות לעירית בת־ים

י ל ק ו ס ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987כ ״ ד ב כ ס ל ו הוזשמ״ד30.11.1983 ,

תוצאות הבחורות לראשות עירית בית י&

תוצאות הבחירות למועצת עירית נהדיה

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

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

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
)בחירות( ,התשכ״ה—1965
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות עירית בת ים ,שקויימו ביום י״ח
בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשב״ה— , 1965נמסרת בזאת הודעה ,על.
תוצאות הבחירות למועצת עירית נהריה ,שקויימו ביום
״יה בחשה התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
ו

2

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אימת — המערך מפלגת העבודה.
מ פ ם רץ לע ובלתי מפלגתיים

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

הישראלית

 .2ב — המפלגה •הדתית לאומית

 .1אדרי׳ זיק

 .3טש — הרשימה העצמאית טרומפלדורישלנד

 .2אוחיון שלמה

 .4כן — התנועה למען בהריה בראשות יהודה רותם
רשימה בלתי מפלגתית

 .4חרמון נסים

 .5מחל — הליכוד

 .3וולקר יצחק
 .5מסיקה דוד

 .6נ ר — נד — נהריה אחת

 .6פלאח אוריאל

ד .פ — לחידוש פני נהריה

 .7קנמון אהוד

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 .8שורברג ארנה
 .9שקל יהודה

ג.

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

45152

המספר הכולל של הקולות הכשרים

42145

המספר הכולל של הקולות הפסולים

3007

או.ת/יות ו כ י נ ו י הרשימה

באחוזים

647

1.5

אוחיון שלמה

910

2.2

וולקר יצחק

8270

19.6

חרמון נסים

אדרי ד ק

679

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:

הקולות
ש ס המועמד

המספר הכולל של הקולות הכשרים

13213

ד .המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחד
מהמועמדים:
במספרים

הרשות המקומית

13892

מספר הקולות

אמר! — המערך מפלגת העבודה הישראלית
מפ״ם .רץ ל ע ובלתי מפלגתיים

6495

כ — המפלגה הדתית לאומית

866

מש — הרשימה העצמאית ט ת מ ס ל ד ו ר שלנו

772

כן — התנועה למען נהריה בראשות יהודה׳
1103

רותם רשימה .בלתי מפלגתית

2459

מחל — הליכוד

639

1.5

נ ר — נ ר — בהריה אחת

983

מסיקה דוד

8205

19.5

פ — לחידוש פני נהריה

535

פלאח אוריאל•

3342

7.9

קבמון אהוד
שורברג ארנה
שקל יהודה

ו.

מספר המנדטים
המועמדים:

שבהם

זכתה כל א ח ת מרשימות

18755

44.5

697

1.7

אות/יות

680

1.6

אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
מ פ ם רץ ל ע ובלתי מפלגתיים

8

כ — המפלגה הדתית לאומית

1

טש — הרשימה העצמאית טרומפלדור שלנו

1

ו .שמו ש ל המועמד שנבחר לראש הדשות:
קנמיד

אהוד

)שש ה מ ש פ ח ה (

ושם הפרט(-

י

כן — התנועה למען נהריה בראשות יהודה

י*׳ב בכסלו התשמ״ד ) 18בנובמבר (1983
יוסף בדופ
)חמ (3—1709
פקיר הבחירות לעירית בת ים
ס׳׳ה התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמי .140
י ס״ח התשל״ה ,עמי  ;211התישמ״ד ,עמי .6

רותם רשימה בלתי׳ מפלגתית
מחל — הליכוד
נ ר — נר — נהריה שלנו,

1

י ל ק ו ס ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987כ״ד ב כ ס ל ו ההשמ״ד30.11.1983 ,

וכינוי ה ר ש י מ ה

מ ס פ ר המנדס־ם

1

1
3
• 1

ם״ה התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמי .140

603

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

ז.

 .1מרשימת א מ ת — המערך מפלגת העבודה
הישראלית מפם רץ לע ובלתי מפלגתיים
 .1לבב חיים
 .2דודיאן דוד
 .3פולקנפליק רחל
 .4גריל יעקב
 .5זיגלמן אברהם
 .6לאופר אורי
 .7דושינסקי אידה
 .8פרינטה רפאל
 .2מרשימת ב — המפלגה הדתית לאומית
 .1ריכנטל יצחק
 .3מרשימת ט ע — הרשימה העצמאית טרומפלדור
שלנו
 .1שושן רפי
 .4מרשימת כן — התנועה למען נהריה בראשות
יהודה רותם רשימה בלתי׳ מפלגתית
 .1רותם יהורה
 .5מרשימת מהל — הליכוד
 .1לוריג רפאל
 .2יצחק אליעזר
 .3סבג יצחק

1056

ד .׳ המספר הכולל של הקולות הפסולים
ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
הקולות

ו.

עש המועמד

במ0פדי&

באהזזים

יצחייק יאיר
לבב חיים־
לוריג רפאל
רותם יהודה

1115
7539
• 2719
1363

8.75
59.19
21.34
10.90

שמל של המועמד שנבחר לראש הרשות:
חייכ
לבב
).שם הבשפהה(

)שם הפרטי(

י״א בכסלו התשמ״ד ) 17בנובמבר (1983
ד כ הולנדי
)המ (3—1709
פקיד הבחירות לעירית נהריה

תוצאות הבחירות למועצת עירית גצרת עלית
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—- 1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
נמסרת בזאת הודעה על
)בהירות( ,התשכ״ה—1965
תוצאות הבחירות לעירית נצרת עלית ,שקויימו ביום
י״זז בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 .6מרשימת ; ר — נר — נהריה אחת
 .1יצחייק יאיר

 .1אמת — המערך
 .2בגד — חזית דתית מאוחדת

י״א בכסלו התשמ״ד ) 17בנובמבר (1983
ד ג הולנדי
)תמ (3—1709
פקיד הבחירות לעירית נהריה

 .3מחל — הליכוד
 .4פ — ״לעירנו״ — התנועה לחידוש פני נצרת
עלית
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

תוצאות הבחירות לראשות עירית נהייה

 .1אמת — המערך עם
בגד — חזית דתית מאוחדת

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

 .2מהל — הליכוד עם
פ — ״לעירנו״ — התנועה לחידוש פני נצרת
עלית

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
)בחירות( ,התשכ״ה—1965
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל׳׳ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות עירית נהריה ,שקויימו ביום י״ה
בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

ג.

א .אושרו הצעות המועמדים כ ל ה ל ן :

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

2

 .1יצחייק יאיר
.2

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
10844
הרשות המקומית נצרת עלית

לבב חיים

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
 .ס׳יה התשל׳׳ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6

המספר הכולל של הקולות הכשרים

467

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:

 .3לוריג רפאל
 .4רותם יהודה
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

10377

אות/יות

ובינוי הרשימה

מספר הקולות

א מ ת ~ המערך
כ ג ר — חזית דתית מאוחרת
מחל — הליכוד
פ — ״לעירנו״ — התנועה לחידוש פני
נצרת עלית

13792
12736

5567
400
4002
408

1

2

604

1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ילקזט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2937כ״ד ב כ ס ל ו ה ת ע מ ״ ד 30.11.1983 ,

ו .מספר המנדטים
 .המועמדים:
אות/יות

ז.

שבהם

זכתה כל אחת מרשימות

וכינוי הרשימה

ה .מספר •הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד
מהמועמדים:

מ ס פ ר המנדטים

אמת — המערך

8

מחל — הליכוד .

5

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מ כ ל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת אמת — המערך
 .1אריאב מנחם
 .2משה יצחק
 .3וינדיש יעקב'
 " .4שקורקו גלינה
 .5גונן יואל
 .6פלוט רונן
 .7וקםלר מרגלית
 .8הייט מנחם

כהן ד נ י
לארדו ג׳אק

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן, :

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1א מ ת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם,שינוי
ובלתי מפלגתיים
 .2כ — מפד״ל — המזרחי הפועל המזרחי ודתיים
בלתי מפלגתיים
 .3ורד — פרח
 .5מחל — הליכוד
 .6ני — תמי
 .7פז — ביאליק שלנו
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית קרית ביאליק
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

12822
12235
587

ה .מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:

 .2כהן דני
 .3לאדדו גיאק

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987כייר ב כ  2ל ו התשמ״ד311.11.1983 ,

 .4ל — למען קרית ביאליק

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

 .1אריאב מנחם

2

,1ע־ם הפרטי(

בהתאם ׳לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשב״ה— V 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות לעירית קרית ביאליק ,שקויימו ביום
י״ח בחשון התשמי׳ד ) 25באוקטובר :(1983

2

נ

י

מנחם

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

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— ?• 1965ולסעיף ) 7ב() (1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו־
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות עירית נצרת עלית ,שקויימו ביום
י״ח בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר • :(1983

ם״ח התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6

3905

תוצאות הבחירות למועצת עירית קריית ביאליק

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

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

479

4.8
39.0

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
יופר ליטמן
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות לעירית נצרת עלית

תוצאות הבהירות לראשות עירית נצרת עלית

ג.

56.2

ו .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
)שם ה מ ש פ ח ה (

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
יוסף ליטמן
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות לעירית נצרת־עלית

המספר הכולל של הקולות הכשרים

אריאב מנחם

5629

אריאכ

 ,2מרשימת׳ מחל — הליכוד
 .1לארדו ג׳אק
 .2ברקאי גלילה
 .3ג׳בוטדיו שמעון
 .4לוי מרדכי
 .5מושיאשוילי מרדכי

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

שם ה מ ו ע מ ד

במספרים

הקולות
-

באחוזים

אות/יות

וכינוי ה ר ג י מ ה

מספר הקולית

אמת — המערך מפלגת העבודה מפם
שנוי ובלתי מפלגתיים

10844
10013
831

1

3949

ב — מפדל• המזרחי הפועל המזרחי
ודתיים בלתי מפלגתיים

628

ורד — פרח

753

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

605

אות/יות

וכינוי הרשימה

ל — למען קרית ביאליק
מחל — הליכוד
נ י — תמי
פז — ביאליק שלנו
ו.

מספר הקולות

4403

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

358

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965ולסעיף ד ) ב ( )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם;׳ ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות עירית קרית ביאליק ,שקויימו ביום
י״ה בהשון התשמ״ד < 25באוקטובר :(1983

836
1308

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת • מרשימות
המועמדים:
אות/יות

וכינוי הרשימה

מ ס פ ר המנדטים

2

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

אמת — המערך מפלגת העבודה מפם
שנוי ובלתי מפלגתיים

5

ב — מפדל המזרחי הפועל המזרחי
ודתיים בלתי מפלגתיים

1

 .1ברזילי ישעיהו
 .2קאוף מיכאל מיקי

ורד — פרח

1

ל — למען קרית ביאליק

5

מהל — הליכוד

1

פז — ביאליק שלנו

2

ז.

תוצאות הבהירות לראשות עיריית קדית ביאליק

־ .3קרלינר הרברט צבי
 .4שמיר מיכה
המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
הרשות המקומית

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

•צם ה מ ו ע מ ד

ברזילי ישעיהו

1146

9.8

קאוף מיכאל מיק־

1563

13.3

קרלינר הרברט צבי .

5023

42.8

שמיר מיכה

4010

34-2

קרלינר

הרכדנז צבי

)שם המשפחה(

)שם הפרטי(

י״ד בכסלי התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
נתן פריד
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
לעירית קרית ביאליק
1

2

 .5מרשימת מחל — הליכוד
 .1צפביאשוילי שבתאי

606

במספרים

באז־ויזיפ

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 .3מרשימת ורד — פרח
 .1ברזילי ישעיהו

י׳׳ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
נתן פריד
)חמ (3—1709
פקיד הבהירות
לעירית קרית ביאליק

המספר הכולל של הקולות הפסולים

1080

הקולות

 .2מרשימת כ — מפדל המזרחי הפועל המזרחי
ודתיים בלתי מפלגתיים
 .1מארסיאבו דוד

 .6מרשימת פז — ביאליק שלנו
 .1קאוף מיכאל מיקי
 .2שטיגגמן יוסף

המספר הכולל של הקולות הכשרים

11742

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

 -1מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה .מפם
שנויי ובלתי מפלגתיים
 .1שמיר מיכה
 .2זיו בנימין
 .3בס חיים
 .4דמרי שלום
 .5שורץ חוה

 .4מרשימת ל — למען קרית ביאליק
 .1קרלינר הרברט צבי
 .2ז׳ק דבי
 .3להב רפאל
 .4הרברפלד אבבר
 .5בניסטי סמי

12822

ס״ה התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ם״ה התשל״ה ,עמי  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6

תוצאות הבחירות למועצת עירית ראשון לציון
לפי חוק'הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף 1ד)א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965נמסרת בואת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצת עירית ראשון לציון ,שקליימו
ביום י״ה בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
1

ס״ה התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמי .140

2987ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם

 ,כ״ד ב כ ס ל ו התשמ״דn11.1983.3 ,

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת — מערך
 .2בגד — חזית דתית מאוחדת
 .3יד — למען ראשון לציון
 .4לב — אזרחים למען איכות חיים בראשון לציון
 .5מחל — הליכוד
 .6נ ר — נאמני התורה והמסורת בראשון לציון
 .7תג — בני ראשון לציון
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
הרשות המקומית
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

38988
37219

ד .המספר הכולל ש ל הקולות שנמצאו פסולים

1769

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:
אות/יות

ו ב י נ ו י הרשימה

ו.

אות/יות

וכינוי ה ר ש י מ ה

2987לקוט ה פ ר ס ו מ י ם

18494
2395
8714
2521
3891
799
405

מ ס פ ר המנדטים

11
2
5
1
2

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת אמת —י מערך
 .1ניצן מאיר
 .2שובלי יוסף
 .3דקר אברהם
 .4שלמון יורם
 .5מזרחי יצחק
 .6מימון יהושוע
 .7אלימלך דוד
 .8־ אכרם אליהו
 .9נאור בני
 .10שוורצברג זאב
 .11לוויה אבימור
 .2מרשימת בנד — הזית דתית מאוחדת
 .1צוריאל שלמה
 .2כחלון בכור
 .3מרשימת יד — למען ראשון לציה
 .1גיבשטיין חנניה
 .2יעקבי ירחמיאל
-

 .5מרשימת מחל — הליכוד
 .1קפלן בן־עמי
 .2פלץ ישראל
י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983
אדיה בהן
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
לעירית ראשון לציון

תוצאות הבחירות לראשות עירית ראשון לציון

 ,כ״ד ב כ ס ל ו התשמ״ד3P30.11.19 ,

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות עירית ראשון לציון שקויימו ביום
י״ח בחשון החשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
ג

זכתה כל א ח ת מרשימות

אמת — מערך
בגד — חזית דתית מאוחדת
יד — למען ראשון לציון
ל ב — אזרחים למען איכות חיים בראשון
לציון
מחל — הליכוד
ז.

 .4מרשימת לב — אזרחים למען איכות חיים בראשון
לציון
 ,1ניב יאיר

מסeר הקולות

אמת — מערך
בגד — חזית דתית מאוחדת
יד — למען ראשון לציון
לב — אזרחים למען איכות חיים בראשון
לציון
מחל — הליכוד
נ ר — נאמני התורה והמסורת בראשון לציון
ת; — בני ראשון לציון
מספר המנדטים שבהם
המועמדים:

 .3שצק׳ שמואל
 .4קמפינםקי ישראל
 .5חדד נחום

2

א .אושרו הצעות המועמדיםכלהלן:
 .1קפלן בן עמי
 .2גיבשטיין חנניה
 .3ניב יאיר
 .4ניצן מאיר
 .5קוצר אריה
ב.
ג.
ד.
ה.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
עירית ראשון לציון
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הפסולים
מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

38988
36489
2499

הקולות
שם המועמד

קפלן בן עמי
גיבשטיין חנניה
ניב יאיר
ניצן מאיר
קוצר אריה
ו.

במספרים

באחוזים

2231
12072
2506
19173
507

6,14
33.08
6.86
52.54
1.38

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
מאיד
ניצן
)שם המשפחה(

ושם ה פ ר ס י (

י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983
אריה כהן
)חמ (3—1709
פקיד הבהירות
לעירית ראשון לציון
_ _ _ _ _
ם״ה התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס״ח התשל״ה ,,עמ׳  ;211התש״ם ,עמ׳  ;160התשמ״ד,
• עמ׳ .6
1

2

607

תוצאות הבחירות למועצת עידית רמת גן

ענ — התנועה לאתוה

1

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

דג — רמת גן לאזרח

2

תדר — תנועה דתית ר מ ת גנית

1

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות -המקומיות
)בחירות( ,התשכ׳׳ה— , 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבהירות למועצת עירית רמת גן ,שקויימו ביום
י״ח בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
1

ז.

 .1מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה
הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת הרשימה
לזכויות האזרח ול״ע
 .1עמית אורי
 .2שחר תמר
 .3בן עובד יוסף
 .4רוזן חנן
 .5דור שמואל
 .6ניר צבי
ד .גתר בנימין
 .8טייכר אבישי
 .9דברת מנשה
 .10בורגר עליזה

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1א מ ת — המערך ׳מפלגת העבודה הישראלית
מפלגת הפועלים המאוחרת הרשימה לזכויות
האזרח ולע
 .2׳ בגד — חזית דתית מאוחדת המפלגה
 ,לאומית אגו״י ופא״י

הדתית

 .3הד — הרשימה המרכזית
 .4מהל — למען רמת גן — הליכוד
 .5ענ — התנועה לאחווה
 .6דג — רמת גן לאזרח
 .7תדר — תנועה דתית רמת גנית
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית
ג.

 .2מרשימת בגד — חזית דתית מאוחדת המפלגה
הדתית לאומית אגו״י ופא״י
 .1מולודיק אריה
 .2אינטרטור חיים

52314

המספר הכולל של הקולות הכשרים

49961

ד .המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

 .3מרשימת מחל ~ למען רמת גן — הליכוד
 .1פ ל ד ישראל
 .2שהרבני נסים
 .3לדמן יוסף
 .4גלעד מנחם
 .5פלוטקיז יהודית
 .6פרי משה
 .7הוסטיק ישראל

2353

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:
אות/יות

מספר

ו כ י נ ו י הרשימה

אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
מפלגת הפועלים המאוחדת הרשימה
לזכויות האזרח ול״ע
בגד — חזית דתית מאוחדת המפלגה
הדתית לאומית אגו״י ופא״י
הד — הרשימה המרכזית

19821

 .4מרשימת ענ — התנועה לאחוה
 .1נסים עזרא

4418

 .5מרשימת ר — :רמת גן לאזרח
 .1מלמדוביץ דוד
 .2מורד נורי

14809

ע — :התנועה לאחווה
דג — רמת גן לאזרח
תדר — תנועה דתית רמתי גגית

2163

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
המועמדים:
איוז/יות

וכינוי הרשימה

י״ח בכסלו התשמ״ד ) 24בנובמבר (1983
ד ג רדושר
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות לעירית רמת גן

מספר המנדטיס

אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
מפלגת הפועלים המאוחדת ,הרשימה
לזכויות האזרח ול״ע

_ ת ו צ א ו ת ל ב ה י ר ו ת לראשות עירית ר מ ת גן

המפלגה

בגד — חזית דתית מאוחדת
הדתית לאומית אגו״י ופא״י
מחל — למען ר מ ת גן — הליכוד

ד

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

לפי הוק הרשויות המקומיות )בהירת ראש חרישות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975

10
2

608

 .6מרשימת תדר — תנועה דתית רמת גנית
 .1פומרנץ אברהם

2697
4651

ו.

1

ולווו

1402

מהל — למען ר מ ת גן — הליכוד

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
)בחירות( ,התשכ״ה—1965
הרשויות המקומיות )בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו־
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ׳׳ג ,עמ׳ .140
ילקוט ה פ ר ס ו מ י •  ,2987כ״ר ב כ ס ל ו התשמ״ד30.11.1983 ,

תוצאות הבחירות למועצה המקומית כיענה

נתם(,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעת על תוצאות
הבחירות לראשות עירית רמת גן.
צ

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

א .לקראת הבחירות שקויימו ביום' י״ח בחשון התשמ״ד
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
) 25באוקטובר .(1983
).בחירות( ,התשכ״ה— ,! 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית ביענה ,שקויימו ביום
 .1אושרו הצעות\.מועמדים כלהלן:
י״ח בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
 .1בן יהודה נפתלי

.2

 .2מולודיק אריה

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 .3מלמדוביץ דוד

 .1אם — סולידאריות ואחווה

 .4עמית אורי

 .2גד — חזית ביענה הדימוקרטית

 .5פלד ישראל

 .3נ — אלנג׳אח

המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

 .4פ נ — השלום והשרון
52258

 .5צפ — הקדמה י והפיתוח

.3

המספר הכולל של הקולות הכשרים

48088

 .6ת — תנועת השינוי

.4

המספר הכולל של הקולות הפסולים

4170

ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל
אהד מהמועמדים:

 .1אפ — סולידאריות ואחווה עם
גד — חזית ביענה הדימוקרטית

הקולות
במספרים

שם ה מ ו ע מ ד

בן יהודה נפתלי

 .2נ — אלנג׳אח עם
ת — תנועת השינוי

באחוזים

1747

3.64

מלודיק אריה

3158

6.55

מלמדוביץ דוד

5919

12.31

עמית אורי

18612

38.71

פלד ישראל

18652

38.79

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40%מהקולות
הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנו־
במבר  (1983בחירות חוזרות אשר בהן:

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
. 1471 .
הרשות המקומית ביענה
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1443

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

28

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:
אות/יוה

אפ — סולידאריות ואחווה

 .1המועמדים שעמדו לבחירה ה י ו :
עמית'אורי
 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

48420

 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

47572

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

848

ו.

 .5מספר הקולות שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
שם המועמד

24010
23562

 .6שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
ז.

,1סם הפרטי(

ת — תנועת השינוי
מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים:

ס״ח התשל״יה ,עמ׳  ;211התש״ם ,עמ׳ ;160.התשמ״ד,
עמי

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987כ״ד ב כ ס ל ו התשמ״ד30.11.1983 ,

ובינוי הרשימה

מספר המנדטים

1

נ ד — חזית ביענה הדימוקרטית

3

נ — אלנג׳אח

2

ת — תנועת השינוי

3

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת א פ — סולידאריות ואחווה
 .1בדראן נמר

י״ה בכסלו התשמ״ד ) 24בנובמבר (1983
ד ב רדושר
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות לעירית רמת גן
2

צפ — הקדמה והפיתוח

111

אמ — סולידאריות ואחווה

מספר הקולות

אדרי

440
241
430

אות/יות

עמית אורי
פ ל ד ישראל
עמית

221

גד — חזית ביענה הדימוקרטית
נ — אלנג׳אה

פ ל ד ישראל

)שם המשפחה(

וכינוי הרשימה

מ ס פ ר זזקולות

 .2מרשימת גד — חזית ביענה הדימוקרטית
 .1תיתי מוחמד
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

609

 .2גירים יוםף
 .3עלי ח׳ליל מוחמר

תוצאות הבהירות למועצה המקומית בית דגן
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—!965

 .3מרשימת נ — אלנג׳אה
 .1תיתי מוחמד
 .2עלי מוסטפא

בהתאם לסעיף )71א(
)בחירות( ,התשכ״ה—1965
תוצאות הבחירות למועצה
ביום.י״ח בחשוון התשמ״ד

 .4מרשימת ת — תנועת השינוי
 .1קאםם עלי
 .2ח׳ליל מוהמד
 .3בדראן אחמד

לחוק הרשויות המקומיות
 /נמסרת בזאת הודעה על
המקומית בית דגן ,שקויימו
) 25באוקטובר :(1983

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ס רץ ובלתי
מפלגתיים

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
אכו ח׳רירי סלים
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ביענה

 .2ב — חזית דתית לאומיה המפד׳׳ל
 .3יד — הרשימה המקומית לפתרון בעיית בית דגן
 .4לב — התנועה המקומית למען בית דגן
 .5מחל — הליכוד
 .6ני — התנועה למסורת ישראל

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ביענה

 .7׳צ — צעירים להתחדשות בית דגן

לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה^ ,! 1965ולסעיף  ) 7ב ) )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות המועצה המקומית ביענה ,שקויימו
ביום י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
2

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 .1מחל — הליכוד עם
ני — תנועה למסורת ישראל
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית בית דגן
ג.

ד .המספר הכולל של הקולות ׳הפסולים

אוה/יות

 .2בכרי מוחמד

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1471
1438

ד .המספר הכוייל של הקולות הפסולים

33

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
מהמועמדים:
הקולות

בדראן נמר
בכרי מוחמד
קאסם עלי
ו.

במספרים

228
528
682

נאהוויפ

)שם המשפחה(

15.9
36.7
47.4

1

.

610

וכינוי הרשימה

וכינוי הרשימה

לכ — התנועה המקומית למען בית דגן
מחל — הליכוד
צ — צעירים להתחדשות בית דגן
ז.

243
81
41
486
334
77
205

מ ס פ ר המנדטים

אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ
ובלתי מפלגתיים

ישם הפרטי(

ס׳׳ה התשכ׳יה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס״ה התשל״ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6

מספר הקולות

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים:
•«ות/יות

עלי

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
אבו הירירי סלים
)המ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ביענה
2

ו.

שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
קאפם

52

אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם רץ
ובלתי מפלגתיים
ב — הזית דתית לאומית המפד״ל
יד — הרשימה המקומית ׳לפתרון בעיית
בית דגן
לב — התנועה המקומית למען בית דגן
מחל — הליכוד
ני — תנועה למסורת ישראל
צ — צעירים להתחדשות בית דגן

 .3קאסם עלי
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

שם המועמד

ד146

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:

 .1בדראן נמר

ג.

המספר הכולל של הקולות .הכשרים

1519

2
4
2
1

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם
רץ ובלתי מפלגתיים

1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמי .140
ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987כ״ד ב כ ס ל ו התשמ״ד30.11.1983 ,

 .1גריידי מנשה
 .2עמר מיכאל
 .2מרשימת לב — התנועה המקומית למען בית דגן
 .1דדון אליהו
 .2כהן שלום
 .3מליחי דוד
 .4בנימין עמרם

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40%מהקולות
הכשרים נערכו ביום ב' בכסלו התשמ״ד ) 8בנו
במבר  (1983בחירות חוזרות אשר בהו:
 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו:
דדון אליהו
חברוני עזרא

 .3מרשימת מחל — הליכוד
 .1חברוני עזרא
 .2טויזר דוד

 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

1492

 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

1480

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

12

צ  ' ' .מ ס פ ר הקולות שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

 .4מרשימת צ — צעירים להתחדשות בית דגן
 .1דמרי שמשון
י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983
גלעד יונתן
פקיד הבחירות
למועצה המקומית בית דגן

שש המועמד

מספר הקולות

דדון אליהו

787

חברוני עזרא
 .6שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
דדון

תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
כית דגן
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—!975
בהתאם לסעיף )7א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965ולסעיף ) 7ב( ) (1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבהירות לראשות המועצה המקומית בית דגן.

693

)שם המשפחה(

אליהו
),שש הפרשי(

י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983
גלעד יונתן
)חמ (3—1709
פקיד הבהירות
י למועצה המקומית בית דגן

ג

תוצאות הבהירות למועצה המקומית בית שאן

2

א .לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד
) 25באוקטובר (1983
 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
גריידי מנשה
דדון אליהו
דמארי שמשון
חברוני עזרא
.2

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בההאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בהירות( ,התשכ׳׳ה— / 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית בית שאן ,שקויימו
ביום י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן• :
 .1אמת — המערך

המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

 .2בגד — חזית דתית
 .3מחל — הליכוד

1519

 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

 1466י׳

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

53

 .4ני — תמ״י תנועת מסורת ישראל
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 .1מחל — הליכוד עם

 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל
אחד מהמועמדים:

ני — תמ״י תנועת מסורת ישראל

הקולות
שס המועמד

גריידי מנשה

1
2

במספרים

באחוזים

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
6060
הרשות המקומית בית שאן

300

20.46

דדון אליהו

510

34.79

דמארי שמשון

197

13.44

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

חברוני עזרא

459

31.31

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמי .140
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6

י ל ק ו ס ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987כ״ד ב כ ס ל ו התשמ״ד50.11.1983 ,

ג.

ן

5839

המספר הכולל של הקולות הכשרים

221
•

ס״ח החשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

611

אות/יות

ובינוי הרשימה

מ  :פ ר הקולות

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

אמת — המערך

1760

 .1איובי מוסה

בגד — הזית דתית

870

 .2בן לולו שלמה

2746

 .3קינן •צחק

מחל — הליכוד
; י — תמ״י תנועת מסורת ישראל
ו.

463

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים:
אוה/יות

וכינוי ה ר ש י מ ה

ג.
מ ס פ ר המנדטים

אמת — המערך

3

בגד — חזית דתית

2

מחל — הליכוד

המספר הכולל של הקולות הכשרים

הקולות
שם המועמד

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה :־

 .3מרשימת מהל — הליכוד
 .1ב? לולו שלמה
 .2ויצמן יצחק
 .3אדרי ישראל)דוד(
 .4אוחנה יהודית
 .5דראי אלברט
 .4מרשימת ני — תמ׳׳י תנועת מסורת ישראל
 .1לוי לאון
י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
אמנון כהן
)חמ (3—709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית בית שאן

במספרים

באחוזים

איובי מוםה

288

5.0

בן לולו שלמה

3516

61.1

קינן יצחק

1947

33.9

ו .שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:

 .2פלדמן שמואל
 .3קבלו פנחס
 .2מרשימת בגד — חזית דתית
 .1איובי מוםה
 .2סעיד־ מנהם

319 .

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

1

 .1מרשימת אמת — המערך
 .1קינן יצחק

5751

ד .המספר־הכולל של הקולות הפסולים

5

ני — תמ״י תנועת מסורת ישראל
ז.

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
הרשות המקומית

6070

בן לולו

שלמה

}שם המשפחה{

1שם הפרטי!

)
)

י״ד בכםלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
אמנון כהן
)המ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית בית שאן

תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג׳ש)גוש חלב(
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בהירות( ,התשכ״ה— 1965י ,נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג׳ש )גוש חלב(,
שקויימו ביום יי׳ח בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1גמ — ג׳יש אלמםתקבל
ן

 .2דע — רשימת החדוש העצמאית
 .3ו — חזית דמוקרטית לשלום ושוויון
 .4מחל — הליכוד

תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
בית שאן
לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בהירות( ,התשכ״ה— ,! 1965ולסעיף ) 7ב( ) (1לחוק
הרשויות המקומיות )בחידת ראש הדשות וסגניו וכהו־
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבהירות לראשות המועצה המקומית בית שאן ,שקויי־מו
ביום י״ח בתשון התשמ״ד ) 25באוקטובר : (1983
2

1

2

םי׳ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ם״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמי .6

612

1

 .5נ — האור
 .6ע — הצעירים
ב .המספר הכולל של הבוהר־ם שהצביעו בתחום
הרשות המקומית ג׳ש )גוש חלב(

981

המספר הכולל של הקולות הכשרים

950

ג.

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

31

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:
ס״ה התשכ״ה ,עמי  :248התשמ׳יג ,עמי .140
ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987ב״ד ב כ ס ל ו התשמ״ד30.11.1983 ,

א ו ת  /י ו ת וכיבו־ הרשימה

מספר הקולות

ג מ — ג׳יש אלמסתקבל

45

מהל — הליכוד
נ — האור
צ — הצעירים

216
116

949

מספר• המנדטים -שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים:

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ג.

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים
מספר המנדטים

גמ — ג׳יש אלמסתקבל
מחל — הליכוד
נ — האור
צ — הצעירים

32

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
הקולות

1

דע — רשימת החדוש העצמאית

שם זומועמד

1

•באחוזים

במפ&רים

2

ג׳יבראן זכי

414

43.6

2

עיםא אברהים

340

35.8

עקל חנא

1

 Mשמות האנשים שנבחר! חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת גט — ג׳יש אלמסתקבל
 .1סאדר כמיל
 .2י מרשימת דע — רשימת החדוש העצמאית
 .1עקל הנא
 .3מרשימת מהל — הליכוד
! .עיסא אברהים

195

י

20.5

ו .שמו של המועמד שנבחר ראש הרשזת:
־ גידבראן
)שם המשפחה(

זכי
ושם הפרטי(

י״ד בכסלו התשמ׳׳ד ) 20בנובמבר (1983
שאואמ במוס
)תמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ג׳ש )מש הלב(

תוצאות הבהירות למועצה המקומית דאלית אל כרמל

 •2יעקב םליימאן
 .4מרשימת נ — האור
 .1ג׳ובראן זכי
 .2סלימאן עטאללה
 .5מרשימת צ — הצעירים
 .1חליהל סעיד
י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
שאואמ כמזס
)המ (3—1709
פקיד הבחירות
g
למועצה המקומית ג׳ש )גוש הלב(
%

i

 .3עקל הבא
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
981
הרשות המקומית

288

וכינוי הרשימה

 .2עיסא אברהים

158

ו — חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

אות/יות

 .1גיובראן זכי

127

דע — רשימת החדוש העצמאית

ו.

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

לפי הוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית דאלית אל כרמל,
שקויימו ביום י״ה בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת — המערך
 .2דה — אל אוחווה ואל$הבה
•  .3הן — שינוי
 .4ו — הדש

תוצאות הבהירות לראשות המועצהיהמקומית
גיש )גוש חלב(

 .5מחל — הליכוד
 .6ני — התנועה למען דאלית אל כרמל

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות המועצה המקומית ג׳ש )גוש חלב(,
שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
ג

 .7צק — אלתעאון
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית דאלית אל כרמל

4152

ג .המספר הכולל של הקולות הכשרים

4026

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

126

2

í
2

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס׳יח התשל״ה ,עמי  ;211התשמ״ד ,עמ׳ ,6

י ל ק ו ט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2987כ״ד ב כ ס ל ו התשמ״ד30.11.1983 ,

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
613

אות/יות

ו.

אמת — המערך

1491

דה — אל אוחווה ואלמהבה

625

הן — שינוי
ו — חדש

524
139

ב.

מהל — הליכוד

802

ני — התנועה למען דאלית אל כרמל

121

ג המספר הכולל ש ל הקולות הכשרים
ד .המספד הכולל של הקוליות הפסולים

צק — אלתעאון

324

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים:

במספרים

חלבי נואף

2294

58.0

אמת — המערך

4

הליפה סאלח

187

4,7

דה — אל אוחווה ואלמחבה

2

נסראלדין אמל

1471

וכינוי הרשימה

שם ׳המועמד
מ ס פ ר המנדטים

הן — שינוי

1

מהל — הליכוד

2

שמות האנשים שנבחרו חברי ,מועצה מכל רשימה
ורשימה:

 .2מרשימת דה — אל אוחווה ואלמחבה
 .1חלבי רושדי
 .2חלבי •הלאל
 .3מרשימת הן — שינוי
 .1ווהבי כאמל
 .4מרשימת מהל — הליכוד
 .1נסר אלדין אמל
 .2קדור עאוני
י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
פרור מובא
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית דאלית אל כרמל

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
דאלית אל ברמל
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965ולסעיף ) 7ב( ) (1לחוק
הרשויות המקומיות )בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נמסרת בזה הודעה על תוצאות
נתם( ,התשל״ה—1975
הבחירות לראשות המועצה המקומית דאלית אל כרמל,
שקויימו ביום י״ה בחשון התשמ׳יד ) 25באוקטובר :(1983
1

3952
200

הקולות

 .1מרשימת אמת — המערך
 .1הלבי נואף
 .2חסון םאמי
 .2עיסמי נביה
 .4מקלדה פואד

2

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

4152

באחוזים

׳אות/יות

ז.

וכינוי ה ר ש י מ ה

מספר הקולות

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1חלבי נואף
 .2חליפה סאלח
 .3נסראלדין אמל

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ¡211ד׳תשמ״ד ,עמ׳ .6

614

37.2

ו .שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
נואף

ח לכי
.

)שם המשפחה(

)שם הפרטי(

י״ד בכסלו ההשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
)חמ (3—1709
פרור טומא
פקיד הבחירות
למועצה המקומית דאלית אל כרמל

תוצאות הבחירות למועצה המקומית דיר אל אטד
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965נמסרת י בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית דיר אל אסד ,שקויימו
ביום י״ה בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
ג

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1א — הרפורמה
 .2אמ— הנאמנות
 .3אה — השלום
 .4גת — חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית
 .5כ — תנועת הישור והבנוי
 .6שד — הרשימה החופשית
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית דיר אל אסד

2057

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

2000
57

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים- :
אית/יות

ו ב י נ ו י הרשימה

א — הרפורמה
אמ — הנאמנות
אפ — השלום
גת — חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית
כ — תנועת הישור והבנוי
שד — הרשימה החופשית

מספר הקולות

456
202
180
775
262
125

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
י ל ק ו ט הפרסומים  ,2987כ״ד ב כ ס ל ו התשמ״ד30.11.1983 ,

ו.

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת
מרשימות המועמדים:
אות/יות

ז.

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית
מ ס פ ר המנדטים

וכינוי הרשימה

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1980

א — הרפורמה

2

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

אמ — הנאמנות

1

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים;

אם — השלום

1

גת — חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית

4

ב — תנועת הישור והבנוי

1

 .2מרשימת אמ — הנאמנות -
 .1אסדי אמין
 .3מרשימת אפ — השלום
 .1דבאח מוחמד
 .4מרשימת גת — חזית דיר אל אסד הפרוגרסיבית
 .1םנעאללה עלי
 .2דבאה קאסם
 .3עותמאן נאםיף
 .4אסדי אחמד
 .5מרשימת כ — תנועת הישור והבנוי
 .1יוסף אבראהים
י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
אמיל רוק
) ח מ (3—1709
פקיד -הבחירות
למועצה המקומית דיר אל אםד

77

הקולות
 .שם ה מ ו ע מ ד

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת א — הרפורמה
 .1נעמה אחמד
 .2אבראהים סאלח

2057

י.

באחוזים

במספרים

יוסף אברהים

13

0.6

ניעמה אחמד

992

50.2

סנעאללה עלי

975

49.2

שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:

ניעמה
)שם המשפחה(

אחמד
!,שם ד פרטי1
(

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
אמיל רוק
)המ (3—1709
פקיד הבהירות
למועצה המקומית דיר אל אסד

תוצאות הבחירות למועצה המקומית טורעאן
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית סורעאן ,שקויימו
ביום י״ח בהשזז התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1א נ — השיתוף
 .2גד — החזית הדימוקרטית
 .3דח — •הריפורמה והאחדה
 .4חד — השדון

תוצאות הבוזימת לראשות המועצה המקומית
דיר אל אפה

 .5ל — העבודה והאחות
 .6לט — למען טורעאן

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות המועצה המקומית דיר אל אסד,
שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ׳׳ד ) 25באוקטובר :(1983
ג

 .7נד — התקוה והרפורמה
 .8עד — האהוה
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית טורעאן

2461

2

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1יוסף אברהים

ג.

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

אות/יות

 .2ניעמה אחמד

2

י ל ק ו ט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2937כ׳יד ב כ ס ל ו התשמ״ד30.11.1983 ,

87

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מרשימות המועמדים:

 .3סנעאללה עלי
•י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  -,248התשמ״ג ,עמי .140
ס״ח התשלי׳ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2374

1

ו ב י נ ו י הרשימה

מספר הקולות

אנ — השיתוף

222

גד — החזית הדימוקרטית

676

דח — הריפורמה והאחוה

216

פ״ח התשכ׳יה ,עמ׳  ;'248התשמ״ג ,עמ׳ .140

615

מספר הקולות

תוצאות הכהירות לראשות המועצה המקומית טורעאן'

אות/יות וכינוי הרשימה

הר — השויון

226

ל — העבודה והאחוה

269

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

לט — למעץ טורעאן

180

נ ד — התקוה והרפורמה

8

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בהירות( ,התשכ״ה— , 1965ולסעיף ד ) ב ( )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נ ת ם (  ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבהירות לראשות המועצה המקומית טורעאן ,שקויימו
ביום י״ח בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

עד — האהוד,
ו.

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים:
אות/יות וכינוי הרשימה

ז.

577

ג

2

מספר המנדטים

א נ — השיתוף

1

נד — החזית הדימוקרטית

3

דה — הריפורמה והאתוה

1

חר — השךיון

1

ל — העבודה והאהוד,

1

עד — האחור,

2

שמות האנשים שנבחרו הברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת אנ — השיתוף
 .1רחאל עיסא

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלץ:
 .1נסאר יונס
 .2סבאה יוסף
 .3עדוי מחמוד
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2378
83

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים
ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

 .2מרשימת גד — החזית הדימוקרטית
 .1בדר סעיד
 .2זירעיני פתחי
 .3נסאר ג׳מיל י

דקויות
שס ׳המועימד

 .3מרשימת דח — הריפורמה והאחוה
 .1דחלה דאהר
 .4מרשימת הר — השויון
 .1סבאח יוסף

במספרים

באחוזים

נסאר יונס

1253

52.7

סבאח יוסף

43

1,8

עדוי מחמוד

1082

45.5

ו .שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:

 .5מרשימת ל — העבודה והאהוד!
 .1סלאמה סלמאן

נפאד
)-שם המשפחה(

 .6מרשימת עד — האחוה
 .1עדוי מחמוד
 .2זירעיני מוסטפא

מגם
ושם הפרטי(
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י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
סליפ פייקלי
)חמ (3—1709
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