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 אות/יות וכינוי הרשימה מספר ממנדטיס

 ד — הז־י׳ש חזית דימקראטית לשלום ושוויון 1
א — שיתוף ואחווה 2  י
 « — השלום 1
 לא — הדימוקראטית 2
 מל — העתיד — (אלמוסתקבל) 1
 מס — אלמסאווה 1
 פא ~ נאסר 1
 פ — פדילה 1
 רצ — הנצחון 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת ו — חד״ש הזית דימקראטית לשלום
 ושוויון

 1. בשארה חסן
א — שיתוף ואחווה  2. מרשימת י

 1. מסרי מחמוד
 2. סולטאן נדים

 3. מרשימת כנ — השלום
 1. םווילח מנסור

 4. מרשימת לא — הדימוקראטית
 1. קאםם אברהימ

 2. פארוק נאסר
ד — (אלמוםתקבל)  5. מרשימת מל — העתי

 1. בשארה עאדל
 6. מרשימת «s — אלמסאווה

ה ל ל א ד ב ע ה ד א מ  1. ס
 7. מרשימת פא — נאסר

 1, נאסר מוחמר
 8. מרשימת פ — פדילה

 1. פדיל־ פכרי
 9. מרשימת רצ — הנצחון

 1. פדילה עבדאלפתאח

 י״ב בכסלו התשמ״ד (18 בנובמבר 1983)
פ ,אגמי  (חמ 1709—3) נכי

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית טירה

ה ר י ת ט י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ה ו ש א ר ת ל ו ר י ה ב ת ה ו א צ ו  ת

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

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) כ)  (בחירות), התשכ״ה—1965 •י, ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 צ

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

- ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמי 6.

ה ר י ת ט י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ל ו ר י ה ב ת ה ו א צ ו  ת

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
יימו ביום  תוצאות הבחירות למועצה המקומית טירה, שקו

 י״ח בתשון •התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אט — אבנא־אלטירה

 2. הא — אל אמל
 3. ו — הד׳׳ש חז^ת דימקראסית לשלום ושוויון

 4. יא — שיתוף ואחווה
 5. כנ — השלום

 6. לא — הדימוקראטית
 7. מל — העתיד — (אלמוסתקבל)

 8. מס — אלמםאווה
א — נאסר  9. פ
 10. ע — הצדק

 11. פ — פדילד,
 12. רצ — הנצחון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית טירה 5597

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5470

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 127

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

 אות/יות וכי:וי מרשימה מספר הקויוח

 אט — אבנא־אלטירה 317
 דוא — אל אמל 2

 ו — חד״ש חזית דימקראטית לשלום
 ושוויון 520
א — שיתוף ואחווה 916  י
 כנ — השלום 547
 לא — הדימוקראטית 770
 מל — העתיד — (אלמוסתקבל) 399
 מס — אלמסאווה 425
 סא — נאסר 428
 ע — הצדק 365
 פ — פדילה 404
צחה 377  דצ — הנ

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 1 ס׳־ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 »ות/יות וכינוי הרשימו, נ?ספר המנדטים

 3א — כנרת אחת 2
 לב — כנרת שלי 2
 רמ — רשימה מאוחדת 1

 ו. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

מת כא — כנרת אחת  1. מרשי
 1. קורן אליעזר

 2. פורת עמוס
 י 2. מרשימת לכ — כנרת שלי

 1. הלוי טוביה
טל - 2, הדרי אבי

 3. מרשימת רכל — רשימה מאוחדת
 1. כהן גיורא

 י׳׳ב בכסלו התשמ״ד (18 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אסתר מזומן

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית כנרת מושבה

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 ככרת מושבה

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

ות מי  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקו
1) לחוק ) ב)  (בהירות), התשכ״ה—1965 / ולסעיף 7 (
ו וכהו ות (בהירת ראש הרשות וסגני  הרשויות המקומי
דע־ על תוצאות ה הו , נמסרת מ  נתם), התשל׳׳ה—1975 2
 היבחייררת לראשות המועצה המקומית• כנרה. מושבה,
 שקויימו ביום י״ח בחשון תתשמ״ד (25 באוקטובר 1983) :

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. הלוי טוביה

 2. כהן גיורא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות ־המקומית 134

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 129

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 5

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

 הקולות
 ?ום המועמד במספרים ב»התי.ם

 הלוי טוביה 61 47.3
 כהן גיורא 68 52.7

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

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

ימויביום י  הבחירות לראשות המועצה המקומית טירה, שקו
 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ד גלאל  1. מנסו

ק ר א ט י ת ל א ד ב  2. ע
 3. קאסם איבראהים

 ב. המספר הכולל של הבדהרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 5597
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5441
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 156

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמד־ם:

 הקולות
 שם המועמד ימפ3רמ• באחוזים

 מנסור גלאל 99 1.8
 עבדאלחי טארק 2796 51.4
 קאסם איבראהים 2546 46.8

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
 עגנדאלהי טאדק

 (שפ המשפחה.) (עם הפרטי)

 י״ב בכסלו התשמ״ד (18 בנובמבר 1983)
מי פ אג י פ  (חמ 1709—3) נ

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית טירה

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית פנדת מושבה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית כנרת מושבה, שקויי־

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1.. פא — כנרת אחת

 2. לב — כנרת שלי
 3. רמ —רשימה: מאוחדת

עו בתחום  ב. המספד הכולל! של הבוחרים שהצבי
 הרשות המקדמית כנרת מושבה 134
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 127

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 7
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת

 מרשימות המועמדים:
 אווז/יות וכינוי הרשימה מספר ר.קיליוז

 בא — כנרת אחת 52
 לב — כנרת שלי 46
 רמ — רשימה מאוחדת 29

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 1. מרשימת נ — הקידמה
 1. עאצי םובחי
 2. עאציםאבר

 2. מרשימת סע — הזריחה
 1. עאציםולימאז

 3. מרשימת פמ — השלום
 1. ריאן עבדאלרחים

 4. מרשימת תמ — ההבנה
 1. ריאן כאמל

 י״ד בכםלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3)

 יוסף תויגה
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית כפר ברא

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 בפר ברא

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
) לחוק 1 ) ( ב )  (בהירות), התשכ״ה—1965 !, ולסעיף ד
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר ברא, שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אריאן כאמל
 2. עאצי מוסא

 נ. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 423

 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 416

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 7

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקריות
 שם ד,מדעמד במספרים באחוזים

 אריאן כאמל 253 60.8
 עאצי מוסא 163 39.2

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
 אריאן כאמל

 (ar המשפחה) (,שם הסדםי)

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף תוינה

 פקיד הבהירות
 למועצה המקומית כפר ברא

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

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

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:

 כהן גיורא
 {,שם זזמשפמד.) (שם הפרטי)

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

מ ו ז  אסתר מ
 פקידת הבחירות

 למועצה המקומית כנרת מושבה

 תוצאות הבחירות למועצה המקומיונ בפד ברא
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳יה—1965

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלז:
— הפרח ו  1. מ

— הקידמה  2. נ
 3. פע — הזריחה
— השלום מ  4. פ
— ההבנה מ  5. ת

 ב. המספר הכולל ש^ הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית כפר ברא 423

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 418

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 5

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
 מרשימות המועמדים:

 אות/יוח וכינוי הרשימה מספד מקולות

 מ־ — הפרה 8
 3 — הקידמה 120
 פע — הזריחה 99
מ — השלום 78  פ

 תמ — ההבנה 113

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 יאות/מת וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 נ — הקידמה 2
 סע — הזריחה ג
 פמ — השלום 1
 תמ — ההבנה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 2. מרשימת למ — הרפורמה העצמאית
 1. חורי פארם

 3. מרשימת גא — הרשימה המוסלמית המתקדמת
 1. ספייה סלים
 2. עוואדעלי

 4. מרשימת כיפ — חזית כפר יאםיף העממית
 1. בסל מוסא

 5. מרשימת צא — הידידות והאחווה
 1. חטיב אסמאיל

 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אפריע גלילה
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית כפר יסיף

 תוצאות הכחירות לראשות המועצה המקומית
 כפה יפי!*

 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 / ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר יסיף, שקויימו

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

 1. דאוד סלים
 2. מורקוס נימר

 3 םפייה סלים
 4. בסל מוסא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 2759
 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 2636
 ד. המספד הבולל של הקולות הפסולים 123

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם •rowan• . במספרים באחוזים
 בסל מוסא 606 25.6
 מורקוס נימר 1572 58.4
 ספייה סלים 458 16.0

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
 מודקופ גימד

 (שם המשפחה) ישם הפרטי)

 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ «)17—3)

 אפרים כלילה
 פקיד הבחירות

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

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

ר יסיףי פ ז כ ו ת הכחירורנ למועצה המקוטי ו א צ ו  ת

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. ו — החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון

 2. כד — התיקון
 3. למ — הרפורמה העצמאית

 4. נ — האיחוד
 5. גא — הרשימה המוסלמית המתקדמת

 6. כיפ — חזית כפר יאמיף העממית
 7. ע — אלתג׳ייר

 8. צא — הידידות והאחווה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית כפר יםיף 2759

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2680

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 79

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספד הקילומ

 ו — החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 1066
 למ — הרפורמה העצמאית 273
 נא — הרשימה המוסלמית המתקדמת 442
 פיע — חזית כפר יאםיף העממית 356
 ע — אלתג׳ייר 219
 צא — הידידות והאחווה 324

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 ז1ית/יית וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 ו — החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 4
 למ — הרפורמה העצמאית 1
 נא — הרשימה המוסלמית המתקדמת 2
 סיפ — חזית כפר יאסיף העממית 1
 צא — הידידות והאחווה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת ו — החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון
 1. םפייה עבדאלכרים

 2. שהאדהנעים
 3. שחאדה נאהדה

 4. מוגרבי עלי

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 4. מרשימת שנ — שלום ונצחון
 1. לבאי אתמד

חמד יוסף  2. תחאותא מו

 י״ד בכסלו התשמ״ז־ 20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) חנאן חכים

 פקיד הבהירות
 למועצה המקומית כפר כמא

ת לראשות המועצה המקומית רו  תוצאות הבהי
א מ ר כ פ  כ

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
) לחוק 1 , התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (ב) (  (בהירות׳
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״ד,—21975, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר כמא, שקויימו

ד (15 באוקטובר 1983) :  ביום י״ה בחשון התשמ״

ת המועמדים כלהלן:  א. אושרו הצעו
ח עבד חמיד מ ש  1. א

 2. לבאי אחמד
 3. ניסו יחיא

 4. עגואד עבדלרהמאם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 1012

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 979

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 33

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

 הקולות
 שפ המהימד בנ־ספרי• ב»וזחי•

21.9 
26.9 
41.2 
10.1 

214 
263 
403 
99 

ה עבד חמיד מ ש  א
 לבאי אהמד

 ניסו יחיא
 עגואד עבדלרהמאם

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:

 יחיא
 ושם ה כ עז מ הה ו ועם הפרטי)

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) הנאן חכיפ

 פקיד הבחירות
 למועצה המקדמית כפר כמא

א מ ר כ פ ת כ מי ת למועצה המקו ו ר י ח ב ת ה צאו  תו

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 תוצאות הבהירות למועצה המקומית כפר כמא, שקדיימו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אל — החלוץ
 2. אע — התקוה

 3. מהל — הליכוד
 4. ס — בני הצרקסים

 5. שנ — שלום ונצחון •

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשית המקומית כפר כמא 1012

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 967

 יד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 45

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
מות המועמדים:  מרשי

 אות/יות וכינוי דרשימה מספר הקולות

120 
259 
263 
231 

 אל — החלוץ
 אע — התק ו ה

 ש — בני הצרקמים
 שנ — שלום ונצחון

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 »ות/יות וכינוי הרעימה כספר המבדסיש

 אל — החלוץ
 אע — התקוה

 פ — בני הצרקסים
פ ונצחון  שנ — שלו

 ז. שמזת האנשים שנבחרו הברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אל — החלוץ
ד  1. נתכו מחמו

 2. מרשימת אע — התקוה
 1. ניסו יחיא

 2. גסהה םמות

 3. מרשימת ש — בני הצרקסים
ד ה עבד חמי מ ש  1. א

 2. שוסחא סמיח

 ג ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140. ״ סייח התשל׳יה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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 תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקדמית
 ־ כפר תבור

יות המקומיות (בחירת ראש הרשות  לפי חוק הרשו
ו וכהונתם), התשל׳־-ה—1975  וסגני

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
1) לחוק ) ב) , ולסעיף 7 (  (בחירות), התשכ״ה—1965 1
ו וכהו  הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגני
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבהירות לראשות המועצה המקומית כפר תבור, שקויימו

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

ת המועמדים כלהלן:  א. אושרו הצעו
 1. אופיר מאיר

 2. גולדמן מיכה

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 351

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 340

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים • 11

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 'שם המוטרד במספרים באהחים

 אופיר מאיר 58 17.1
 גולדמן מיכה 282 82.9

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
כה  גולדמן מי

 (שש המשפחה) ו.שם הפרטי)

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) ליליאן אטיאפ

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית כפר תבור

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

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

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבהירות למועצה המקומית מגיד אל כרום,
 שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 .באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ד אל כרום המאוחדת  .1 3מ — חזית מג

 2. י נ — אל עילם ואל אימאן
 3. ע — אל תעאוון ואל עמל

ייר — (הריפורמת  4״ פ — אל אםלאח ואלי תג׳
 והשנוי)

 1 ס״ח התשכי׳ה, עמי 248; התשמי׳ג, עמי 140.

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בהירות), התשכ״ה—1965 ג
יימו  תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר תבור, שקו

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

 א. ־אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. לכ — למען כפר תבור
 2. ש — עדיין לא מאוחר

 3. פז — תקן

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. לב — למען כפר תבור
 ה — עדיין לא מאותר

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית כפר תבור 351

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 349

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 לב — למען כפר תבור 213
 ש — עדיין לא מאוחר 61
 פז — תקן 75

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 ז!־ו!/יוח וכינזי הרשימה כספר המנדטים

 לפ — למען כפר תבור 3
 פ — עדיין לא מאוחר 1
 3ז — תקן 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת לב — למען כפר תבור
 1. גולדמן מיכה

 2. סלע אריה
 3. רחמים יעקב

 2. מרשימת פ — עדיין לא מאוחר
 1. קורמן דוד

 3. מרשימת פז — תקן
 1. אופיר מאיר

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983).
 (חמ 1709—3) ליליאן אטיאפ

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית כפר תבור

 1 •ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248: התשמ״ג, עמי 140.
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ת י מ ו ק מ ת המועצה ה ו ש א ר ת ל רו ת הבחי צאו  תו
 מגיה אל כדופ

 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 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית מגיד אל כרום,
 שקויימו ביום י׳׳ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. חסין פד,ד

 2. מנאע מוחמד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2710

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2636! .

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 74

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שס המועמד במספרים באחוזים

 חסין פהד 1239 47.0
 מנאע מוחמד 1397 53.0

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשזת:

 מנאע מוחטד
 (שם המשפחה) ישם הפרטי)

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ ®17—3) מוחמר שלפי

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית מג׳ד אל כרום

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

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

ן ן ת השרו מ ת י מי ת למועצה המקו רו ת הבחי צאו  תו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחידות), התשכ׳׳ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 ,(בחירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבהירוח למועצה המקומית רמת השדון, שקויימו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. ב — המפד״ל

 2. ג — יהדות התורה — אגודת ישראל
 3. דנ — רמת השרון — אחת

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

 5. שמ — השלום (אל סלאמ)
 6, תא — אל תעאוון ואל איח׳אא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית מג׳ד אל כרום 2710
 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים 2629

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 81
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
 »ות/יות ובינוי הרשימה מספר הקולות

 גט — חזית מגד אל כרום המאוחדת 981
 נ — אל עילם ואל אימאן 356
 ע — אל תעאוון ואל עמל 256

 ה — אל אםלאח ואל תג׳ייר — (הריפורמה
 והשנוי) 449
 שט — השלום (אל סלאם) 237
 תא — אל תעאוון ואל איח׳אא 350

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 *ית/יות וכ־נוי הרשימה מספר המנדטים

 נמ — חזית מגד אל כרום המאוחדת 3
 ג — אל עילם ואל אימאן 1
 ע — אל תעאוון ואל עמל 1

 8 — אל אסלאה ואל תג׳ייר — (הריפורמה
 והשנוי) 2
 שט — השלום (אל םלאם) 1
 תא — אל תעאוון ואל איח׳אא 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת גט — חזית מגד אל כרום המאוחדת
 1. מוחמד מנאע

 2. עלי חריכי
 3״ עאםף כגעאן

 2. מרשימת ג — אל עילם ואל אימאן
 1. עלי קדאח

 3. מרשימת ע — אל תעוואן ואל עמל
 1. ג׳האדחידר

 4. מרשימת פ — אל אםלאח ואל הגיייד — (הרי־
 פורמה והשנוי)
ן םי  1. פהדחו

 2. מוםטפא פרחאת
 5. מרשימת שט — השלום (אל סלאם)

 1. םמיר חטיב
 • 6. מרשימת תא — אל תעאוון ואל איח׳אא

 1. אחמד םרחאן

 י״ד בכסלו התשמי׳ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) שוחמד שלבי

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית מגיד אל כרום
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 2. מרשימת דד — מורשה שלי
 1. דוד מנשה

 3. מרשימת הן — שינוי ובלתי מפלגתיים
 1. אלםטר יורם
- 2. פולקמז נירה

 A מרשימת כנ — הרשימה המאוחדת לקידום רמת
 השרון

 1. םקולר יעקב
 2. חדד אילן

 5. מרשימת מחל — הליכוד
 1. ורדי מיכאל

ת מ  6. מרשימת רש — הרשימה הציבורית למען ר
 השרון

 1. פניני גד
 2. יעקב פייביש

 3. פרג נסים
 4. פלט עטרה

 י״ח בכסלו התשמ״ד (24 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) מנחם טייפ

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית רמת השדון

מ י מ ו ק מ ת המועצה ה ו ש א ר ת ל ו ר י ח ב ת ה צאו  תו
ן ת השרו מ  ר

 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 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
ת הודעה על תוצאות , נמסרת מ  נתם), התשל׳׳ה—1975 2

 הבחירות לראשות המועצה המקומית רמת תשדדן:

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בתשון התשמ׳׳ד
 (25 באוקטובר 1983)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אלםטר יורם

 ורביןמשה
 ורדי מיכאל
 סקולר יעקב

 פניני גד

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 13288

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

- ס״ח התשל״ה׳ עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

— מורשה שלי י  4. ה
 5. הן — שינוי ובלתי מפלגתיים

 6. כנ — הרשימה המאוחדת לקידום רמת השרון
ל — הליכוד ז  7. מ

 8. רש — הרשימה הציבורית למען רמת השרון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. ב — המפד׳׳ל עם

 . ידנ — רמת השרון — אחת
 2. הן. — שינוי ובלתי מפלגתיים עם

 כנ — הרשימה המאוחדת לקידום רמת השרון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית רמת השרון 12697

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 12341

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 356

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מססר הקולות

 ב — המפד״ל 616
 ג — יהדות התורה — אגודת ישראל 336

 דנ — רמת השרון — אחה 4000
 הי — מורשה שלי 897

י ובלתי מפלגתיים 1661  הן — שמו
 כנ — הרשימה המאוחדת לקידום רמת

 השרון 1174
 מחל — הליכוד 750

 דש — הרשימה הציבורית למען רמת השרון 2907
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות

 המועמדים:
 «ות/״ות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 דג — רמת השדון — אחת 5
 הי — מורשה שלי 1
 הן — שינוי ובלתי מפלגתיים 2
 כנ — הרשימה המאוחדת לקידום רמת השרון 2
 ־ מחל — הליכוד 1
 רש — הרשימה הציבורית למען רמת השרון 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת מ — רמת השדון — אחת
 1. ורביו משה

 2. רוכלי אברהם
 3. ברעוז אמנון
 4. דפני אהרון

ה ע  5. אריאלי ד
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 4. כמ — גוש האחווה ושוויון
 5. רא — קדמה ופתוח

פ — השינוי למען מכר  6• ר

ניהן בהסכמי בחירות:  ואלו הרשימות שהיו קשורות בי
ט — גוש האחווה ושוויון עם  ג. כ

 רמ — השינוי למען מכר

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית מכר 1946

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1885

 ך. המספר הכולל של הקולות הפסולים 61

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

מ — הקדמה והעבודה 126  א
ת לאומית 208 - חזית דתי  כ -
 גד — חזית מכר הדמוקרטית 925
מ — גוש האחווה ושוויון 304  כ
 רא — קדמה ופתוח 150
 רמ — השינוי למען מכר 172

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרעימה מספר המנדטים

 3 — חזית דתית לאומית 1
 גד — חזית מכר הדמוקרטית 5
מ — גוש האחווה ושוויון 2  כ
י למען מכר 1 ו נ  רמ — השי

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ת לאומית  1. מרשימת כ — הזית דתי
 1. כיאל אחמד

 2. מרשימת נד — חזית מכר הדמוקרטית
ד ח׳ליל  1. מחמו
טיב  2. אחמד ח׳

ול  3. אנדראום מה׳
 4. סאמי חמדו

 5. אחמד מיעארי
 3. מרשימת במ — גוש האחווה ושוויון

 1. עבדאללה עישאן
 2• עדנאן חודרג׳

י למען מכר ו נ מ — השי  4. מרשימת ד
 1. סאלח כיאל

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 3-1709) מחמוד עכאפ

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית מכר

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 12502

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים י 786

 5־ מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
 מהמועמדים:

 הקולות
 •&ם המועמד במספרים באוזוזיש

 אלסטר יורם 1810 14.50
 ורבין משה 4925 39.50
 ורדי מיכאל 547 4.30

 סקולר יעקב 1718 13.70
י גד 3502 28.00 נ י  פנ

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בנובמבר

 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 ורביד משה
י גד נ י  פנ

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 10822
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10668

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 154
 5• מספר הקולות שניתנו לכל אהד

 מהמועמדים:

 שם המועמד משפר הקולות

 ורבי? משה 6699

ני גד 3969 י  י פנ
 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות :

 ורביו משח
 '(שם המשפחה) ושם הפרטי)

 י י״ח בכסלו התשמ״ד (24 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) מנחם מייפ

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית רמת השרון

ר כ 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

ות (בהירות), התשבי׳ ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקדמית מכר, שקויימו ביום

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אט — הקדמה והעבודה

 2. כ — חזית דתית לאומית
 3. גד — חזית מכר הדמוקרטית

 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות. המקדמית נדה א׳ מוגסון 1261

 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים • 1242

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים ״ 19

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

 »יות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אח — איכות חיים בראש אחד 702
 לח — למען הישוב 263
 ע — עצמאית 277

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/ידת וכינוי• הרשימה משפר המנדטים

 אח — איכות חיים בראש אחד 4
 לה — למען הישוב 1
 ע — עצמאית 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אח — איכות היים בראש אהד
כה הלוי  1. מי

 2. משה לגרטוב:
 3. אלכסנדר פרישמן

 4. אברהם ולנסי
 2. מרשימת לה — למען הישוב

 1. עודד זראי
 3. מרשימת ע — עצמאית

 1. אהרון טורוק
 2. עדנה ריזנפלד

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
ג׳ל ה אנ  (חמ.1709—3) שושנ

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית נוד, א׳ מונסון

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 נוה א׳ מונסון

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

ות י  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
 (בחירות), התשכ״ה—1965 !, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק
 ת וסגניו וכהו ות (בחירת ראש הרשו יות המקומי  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
ח א׳ מונסון,  הבהירות לראשות המועצה המקומית ט
יימו ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):  שקו

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

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

ת הבחירות לראשות המועצה המקומית מכר ו א צ ו  ת
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71(א) להוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / ולסעיף 7 (ב) (1) לחוק
ו וכהו ות (בחירת ראש הרשות וסגני יות המקומי  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבהירות לראשות המועצה המקומית מכר, שקויימו ביום

 י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ד  1. ח׳ליל מחמו

 2. עישאן עבדאללה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1946

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1863

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 83

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 ת׳ליל מחמוד 1162 62-4
 עישאן עבדאללה 701 37.6

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
ד  ח׳ליל מחמו

 (ש• המשפחה) (,שם הפרטי)

 טי׳ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
ד עכאפ  (המ 1709—3) מחמו

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית מכר

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

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

ח א׳ מונשדן ו ה המקומית נ צ ע ו מ ת הבחירות ל ו א צ ו  ת
יות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשו

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
וה א,׳ מונסון,  תוצאות הבחירות למועצה המקדמית נ
 שקויימו ביום י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אח — איכות חיים בראש אחד

 2. לה — למען הישוב
 3. ע — עצמאית

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. לה — למען הישוב עם

 ע — עצמאית

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

 1. מרשימת לר — למען עומר
 1. ברטל משה
 2. כץ אברהם

 2. מרשימת עש — עומר שלנו בראשות בצלאל גבר
 1. גבר בצלאל

 2. אחרוני ורדינה
 3. דרשבסקי אהרזז

 4. בר שמואל מרדכי
ק  5. ארז ד

 3. מרשימת פז — עומר לתושב
 1. אבשלום אליהו

 2. ביגלר מרדכי

i (1983 17 בנובמבר) י״א בכסלו התשפ״ד 
 (חפ 1709—3} מרגלית אשכנזי ״
 פקידת הבחירות ^
f למועצה המקומית עומר 

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

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975
 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 •י, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק
 הרשויות המקומיוח (בהירת ראש הדשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית עומר, שקויימו ביום

 י״ח בחשו! התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות׳המועמדים כלהלן:
 1. אבשלום אליהו

 2. גבר בצלאל
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 1931
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1820
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 111

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד
 מהמועמדים: ^
I הקולות 

 שם המועמד במספרים באחוזים

 אבשלום אליהו 375 20.6
 גבר בצלאל 1445 79.4

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
ל א ל  גבר מ

 >שם המשפהה) >ש0 זזפרעי)

 י״א בכסלו התשמ״ד (17 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) מרגלית אשכנזי
 פקידת הבחירות

 למועצה המקומית עומר

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

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1• הלוימיכה

 2. טורוק אהרון
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומות 1250
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1210

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 40
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

57.0 
43.0 

690 
520 

 הלוי מיכה
 טורוק אהרון

 ו. שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:
 הלוי מיכה

 (שם המשפחה) 1שם הפרטי)

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) שושנה אנג׳ל

 פקידת הבחירות
 למועצה ׳המקומית נוה אי מונסדן

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
ה הודעה על  (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת מ
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית עומר, שקויימו ביום

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

 1. לר — למען עומר
 2. עש — עומר שלנו בראשות בצלאל גבר

 3. פז — עומר לתושב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית עומר 1931
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1873

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 58
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
 אות/ירת וכינוי הרשימה מספר הקולות

 לר — למען עומר 465 י
 עש — עומר שלנו בראשות בצלאל גבר 1063 .

 פז — עומר לתושב 345
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות

 המועמדים:
 אות/י׳ות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 לר — למען עומר 2 י
 עש — עומר שלנו בראשות בצלאל גבר 5
 פז — עומר לתושב 2

 ם׳׳ח התשכ״ה, עמ׳ 248¡ התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 5. בנישתי יצחק
 6. הלפרין דוח־ז

 ד. בן־חמו מרדכי
 2. מרשימת בג — חזית דתית בערד

 1. קמינר אברהם
 3. מרשימת מחל — הליכוד

 1. יששכרי דח

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

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית ערד

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

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות}, התשכ״ה—1965 !, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק
 הרשויות המקומיות (׳בחוירת m הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית ערד, שקויימו ביום

 י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. יששכרי ךוד

 2. שוחט אברהם.

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הדשות המקומית 5751

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5341

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 410

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקילות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 יששכרי דוד 615 11.5
 שוחט אברהם 4726 88.5

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אברהם
 (שם הפרטי)

 שוחמ
 (שם •המשפחה)

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

 פקידת הבהירות
 למועצה המקומית ערד

 תוצאות הבחירות למועצה המקדמית ערר

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

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

 י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
 2. בג — חזית ־דתית בערד

 3. דפ — ״למען ערד״
 4. מחל — הליכוד

5751 

5545 

206 

 4 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 י הרשות המקומית ערד

 המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד, המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהה מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות ובינוי הרשימה מספר הקולות

ה מפלגת ד מ ע  rasan — המעיד — מפלגת ה
 הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 3787
 בג — חזית דתית בערד 787
 דפ — ״למען ערד״ 183
 מחל — הליכוד 788

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספד המנדטים

 אמת — המערך — מפלגת העבודה מפלגת
 הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 7
 ) בג — חזית דתית בערד 1
 מחל — הליכוד 1

 ״ שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה
 מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 1. שוחט אברהם
 2. טביב בצלאל

 3. שחף יובל
 4. קסמן אהובה

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

 ג ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140. 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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 אדת/לות וכעדי הרשימה מספר הקולות

143 
4 

187 
105 
180 
146 

ש — השוויון  מ
 נו — האור

 פה — אלצפא
 2 — השחר (אלפג׳ר)

 צל — התקוד, והרפורמה
 שהד — אל דקר

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות
 המועמדים:

 !ןות/יות וכינוי הרשימה מספר המבדטים

 אל — האחוה 1

 הד: — אלחטאף 1

 הד — הסהר 1

 זכ — אלםעאדה ואלרפאה 1
 הה — חזית הליברלים 2
 מן — סולידריות 2
 מפ — השלום 1
 פה — אלצפא 1
 צל — התקוה והרפורמה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אל — האהוד,
 1. מחמד מלחם

 2. מרשימת הדפ — אלהטאף
 1. מחמוד יוניס

 3. מרשימת הל — הסהר
ד אבו הלאל  1. מחמו

מת ז3 — אלסעאדה ואל רפא ה  4. מרשי
 1. סעיד נאטור

 5. מרשימת הק — חזית הליברלים
 1. אחמד עקל

ד סידאוי פי  2. מו
k 6. מרשימת מן — סולידריות 
J 1. מחמוד יונס 

והג׳אה ׳  2. עבד אל גבאר ג
 7. מרשימת מפ — השלום

 1. עומר סייף
 8. מרשימת פה — אלצפא

 1. עוני מסעוד
 9. מרשימת צל — התקוה והרפורמה

 1. עדאל מרזוק

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) פודקי המדאן
 פקיד בחירות

 למועצה המקומית כפר ערערה

 תוצאות הכחירות למועצה המקומית ערערה
ות (בהירות), 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 למועצה המקומית ערערה, שקויימו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1• אה — הקידמה והאחוה

 2. אל — האחוה
 3. הדפ — אלהטאף

 4. הל — הסהר
 ־ 5. זכ — אלסעאדה ואלרפאה

 6. רק — חזית הליברלים
 7. מן — סולידריות

 8. מם — השלום
ש — השוויון  9. מ

 10. נו — האור
 11. פה — אלצפא

 12. פ — השחר (אלפגיר)
 13. צל — התקוה והרפורמה

 14. שהד — אל דקר

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
 1, הל — הסהר עם

 מן — סולידריות
 2. זפ — אלסעאדה ואלרפאה עם

 צל — התקוה והרפורמה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית ערערה 2327

 המספר הכולל של הקולות הכשרים 2272

 המספר הכולל של הקולות הפסולים 55

מות ו לכל אחת מרשי  מספר הקולות הכשרים שניתנ
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

 אח — הקידמה והאהוד, 3
 אל — האחוה 199
 חרפ — אלהטאף 165
 חל — הסהר 201
 זפ — אלסעאדה ואלרפאה 192
 •חק — הזית הליברלים 255

 מן — סולידריות 302
 מפ — השלום 190

 1 ס״ח התשב״ה, עמ׳ 248; ה יג, עמ׳
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כוד  7. מדזל — לי
ות ומשפחות נ מ — למען שכו  8. ש

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. אמת — המערך — מפלגת העבודה"מפ״ם ובלתי

 מפלגתיים עם
ת מאוחדת' ובלתי מפלגתיים  ב — חזית דתי

 מפד״ל
 2. טל — ליעילות וחסכון עם

 כר — עצמאות כרכור
 3. מחל — ליכוד עם

נות ומשפחות  שמ — למען שכו

עו בתחום •  ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצבי
 הרשות המקומית פרדס חנה כרכור 7242

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6886־

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 356

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 »ות/יות וכיבוי הרשימה מפפר הקולות

 אמת — המערך — מפלגת העבודה י מפ״ם
 ובלתי מפלגתיים 2404

ים י ית דתית מאוחדת ובלתי מפלגתי  ב — הז
 מפד״ל 857
י פרדס חנה — כרכור 396  חי — נאמנ
 טל — ליעילות וחסכון 344
ד — יחד 188  י

 5ר — עצמאות כרכור 352 .
 מחל — ליכוד ©18
 שמ — למען שכונות ומשפחות 476

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

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

ים ית דתית מאוחדת ובלתי מפלגתי  כ — חז
 מפד״ל 2
 מחל — ליכוד 4
 שמ — למען שכונות ומשפחות 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו הברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה
 מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 1. ברזילי שלום
 2. פורת אילן

 3. שמואלי אברהם
נה י  4. שורץ פנ

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ערערה
ות (בחידות), התשכ׳יה—1965  לפי חזק הרשויות המקומי

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), "התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 על תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית ערערה,
 שקויימו ביום י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גמאל מוסטפה

 2. ־וניס מוחמד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2327

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2278

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 49

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

 הקולות
 י שם המועמד במספרים באחוזים

 'ג־מאל מוסטפה 1028 45.1
 יונים מוחמד 1250 54.9

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: ־•
ניפ מוחמר ו  י

 (שם המשפחה) (,שם הפרטי)

 י״ד בכסלו התשמי־׳ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) פודקי חמדאן
 פקיד בהירות

 למועצה המקומית כפר ערערה

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

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית
 פרדפ הנה כרכור

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק י הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
ה כרכור,  תוצאות הבחירות למועצה המקומית פרדס חנ
 שקויימו ביום י״ח 'בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 מפלגתיים

ת מאוחדת ובלתי מפלגתיים מפד״ל  2. כ — הזית דתי
 3. חי — נאמני פרדס חבה — כרכור

 4. טל — ליעילות וחסכון
 5. יד — יחד

 6. כר — עצמאות כרכור

 1 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 הבחירות לראשות המועצה המקומית פרדס חנה כרכור,
 שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. ברזילי שלום

 2. לוין דוד

 3. לילינטל אסתר

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 7210

 ג. המספר הכולל־ של הקולות הכשרים 6774

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 436

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במםפרים באחוזים

 ברזילי שלום 3249 48.0

 לוין דוד 3242 47.9

 לילינטל אסתר 283 4.2

 ו, שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 ברזילי שלופ
 (שם המשפחה) (,שם הפרטי)

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יצחק פרידמן

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית פרדס חנה כרכור

 5. יעקבסון אליהו
 6. כהן מתתיהו

 2. מרשימת ב — חזית דתית מאוחדת ובלתי מפלג
 תיים מפד״ל

 1. לילינטל אסתר
 2. אוחנה ראובן

 3. מרשימת מחל — ליכוד
 1. לוין דוד
 2. גונן רחל

 3. ברנשטטריאיר
 A זהבי אביבה

 4. מרשימת ש« — למען שכונות ומשפחות
 1. זריהו יצחק

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמכר 1983)
 (חמ 1709—3) יצחק פרידמן

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית פרדס חנה כרכור

 'תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 פרדפ חנה כדכוד

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

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

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248; הונשמ׳יג, עמי 140.

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