רש־ומות

ילקוט הפרסומים
כ״ט בכסלו זזתשמ״ד

 5בדצמבר '1983

2992

דמח־
הודעות .בדבר תוצאות הבחירות —
למועצה המקומית ג׳דיידה ולראשות המועצה המקומית ג׳דיידה

.

.

698

למועצה המקומית גן יבנה ולראשות המועצה .המלןמית גן יבנה'

.

.

699

למועצה המקומית גני תקוה ולראשות המועצה המקומית גני תקוה

.

.

700

.

701

למועצה המקומית זכרון יעקב ולראשות המועצה המקומית זכרון יעקב .

.

702

למועצת

עירית דימונה ולראשות עיריון דימונה

למועצה המקומית הצור הגלילית ולראשות המועצה המקומית חצור הגלילית

.

703

.

.

705

למועצה המקומית טירת כרמל ולראשות המועצה המקומית טירת כרמל .

.

706

.

,

707

למועצה המקומית,טייבה ולראשות המועצה המקומית טייבה

.

.

למועצה המקומית יבנאל ולראשות המועצה המקומית יבנאל

.

708

למועצה המקומית יבנה ולראשות המועצה המקומית יבנה
למועצה המקומית יקנעם עלית ולראשות המועצה המקומית יקנעם עלית
למועצה המקומית ירכא ולראשות המועצה המקומית ירכא
למועצה המקומית מגדל ולראשות המועצה המקומית מגדל

.
.

.

.

710

,

711
712

ת ו צ א ו ת ה ב ה י ר ו ת ל מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ג׳דיידה

 .3מרשימת ל — איחוד הכפר
 .1כיאל אחמד
 .2כבעאני דיב
 .3רשיד מוחמד

לפי הוק הרשויות המקומיות )בהירות( ,התשכי׳ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בהירות( ,התשכ״ה— , 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג׳דיידה ,שקויימו
ביום י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
ג

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1א — השלום
 .2גד — החזית חדימוקרטית לשלום ושויון

 .4מרשימת ז ע — ש־נדי ושיפור
 .1אנטון טורקי
ט״ו בכסלו התשמ״ד ) 21בנובמבר (1983
גזאווי אופאמה
)המ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ג׳דיידה

 .3ל — איחוד הכפר
 .4תג — שינדי ושיפור
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:

תוצאות הכהידזת לראשות המועצה המקומית
גידייה

 .1א — השלום עם
גד — החזית הדימוקרטית לשלום ושרון

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

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הדשות המקומית ג׳דיידה
המספר הכולל של הקולות הכשרים

ג.

1651
1601
50

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:
א ו ח  /י ו ת וכינוי הרשימה

א — השלום

154

 .2כיאל עפיף

689

ל — איחוד הכפר
תג — שינוי ושיפור

149

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות
המועמדים:
» ו ת  /י י ת וכינוי הרשימה

 .1אנטוו טורקי
 .3כיאל אחמד

609

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

א — השלום

1

גד — החזית הדימוקרטית לשלום ושויון

4

ל — איחוד הכפר
ת ג — שינוי ושיפור

1

 ,1מרשימת א — השלום
 .1ואכד זידאן

הקויות
שם!המועמד

ההזית

במספרים

אנטון טורקי

ו.
הדימוקרט־ת

לשלום

63

באחוזים

3.9

כיאל עפיף

877

54.6

כיאל אחמד

667

41.5

שמו של המועמד שנבהר לראש הרשות:
כיאל

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

698

44

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
מהמועמדים:

)יעס וזמשפה־(

עפיף
ו ע ם ״פו־עי(

ט״ו בכסלו התשמ״ד ) 21בנובמבר (1983
גזאויי אופאמה
)המ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ג׳דיידה
ג

1

1607

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

שמות .האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

 .2מרשימת נ ד —
ושויון
 .1כיאל עפיף
 .2ח׳אלד עמאד
 .3מח׳ול הנא
 .4אלחאג׳ והיב

המספר הכולל של הקללות הכשרים

1651

מ ס פ ר המנדטים

3

ז.

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

מספר ה ק ו י ו ת

גד — החזית הדימוקרטית לשלום ושויון

ו.

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ׳יה— 1965י ,ולסעיף ד ) ב ( )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וםגניו וכהו־
נתם( ,התשל״ה— 1975־ ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות המועצה המקומית ג׳דיידה ,שקויימו
ביום י״ח בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר ;(1983

2

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

 :2992ילקוס ה פ ר ס ו י מ י  ,כ״ט בכסלו הוזעי״״ד3K5.12.19 ,

תוצאות בחירות למועצה המקומית גן יבנה

 .2מרשימת כ — חזית דתית לאומית הפועל המזרחי
ובלתי מפלגתיים
 .1גלינסקי משה
 .2אהרוני דוד
 .3ימין בכור

לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , ! 1965נמסרת מ א ת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית גן יבנה ,שקויימו
ביום י״ח בחשת התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

 .3מרשימת ג — יהדות התורה אגודת התורה
 .1כהן אברהם

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 .4מרשימת ל — ליברלים בליכוד
 .1עוגן שמואל

 .1אמת — מערך
 .2כ — חזית דתית לאומיה הפועל המזרחי ובלתי
מפלגתיים
 .3ג — יהדות התורה אגודת התורה

י״ז בכסלו התשמ״ד) 23בנובמבר (1983
)חמ (3—1709
מיכאל יערן
פקיד הבחירות
למועצה המקומית גן יבנה

 .4ל — ליברלים בליכוד
 .5מחל — הליכוד
 .6קפ — איחוד לקידום ולפיתוח גן יבנה
ב .המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית גן יבנה
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

 .5מרשימת קפ — איחוד לקידום ולפיתוח גן יבנה
 .1אלטר הרי

1371

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית •
גן יכנה

1321
50

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

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

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
מ ס פ ר ה ק ו ל ו ת י )בחירות( ,התשכ״ה— ,! 1965ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
א ו ת  /י ו ת וכיבוי הרשימה
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
405
אמת — מערך
נתם( ,התשל׳׳ה— , 1975נמסרת ,בזה הודעה ,על תוצאות
כ — הזית דתית לאומית הפועל המזרחי
הבחירות לראשות המועצה המקומית גן יבנה ,שקויימו
391
ובלתי מפלגתיים
ביום י׳יח בחשון התשמ׳׳ד ) 25באוקטובר :(1983
156
התורה
אגודת
ג — יהדות התורה
א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
2

157
40
172

ל — ליברלים בליכוד
מחל — הליכוד
קפ — איחוד לקידום ולפיתוח גן יבנה
ו.

א ו ת  /י ו ת וכינו״ הרשימה

אמת — מערך

3

ב — חזית דתית לאומית הפועל המזרחי
ובלתי מפלגתיים

3

ג — יהדות התורה אגודת התורה

ז.

1

ל — ליברלים בליכוד

1

לןפ — איחוד לקידום ולפיתוח גן יבנה

1

 .4מור אברהם
 .5עוגן שמואל
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
1368
• הרשות המקומית
ג.

מהמועמדים:
שם המועמד

אלטר הרי
אלקםלסי משה
גלינסקי* משה
מור אברהם
עוגן שמואל
1

ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט בכסלו התשמ״ד5.12.1983 ,

1290
78

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחד

 .1מרשימת אמת — מערך
 .1אלקסלםי משה
 .2כצמן אברהם
• .3מנצור נסים
1

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמי .140

.2

אלקםלסימשה

 .3גלינסקי משה

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
המועמדים:
מספר המנדטים

.1

אלטרהרי

2

הקולית
במססדים

91
526
478
51
144

באחוזים

7.1
40.8
37.1
4.0
11.2

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

699

ו.

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

אליןסלפי

 .1ח ם ך ס י ע שלום י
 .2קרמר רוזה

משה

ושם המש15זה(

.2

)שם הפרסי(

יי׳ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983
מיכאל יערן
)חמ (3—1709
פקיד הבהירות
למועצה המקומית גן יבנה

 .3מרשימת מחל — הליכוד
 .1הלק שלום
 .2רוזנווסר אברהם
 .3חבשוש יוסף
 .4אהרון כרמלה
 .4מרשימת ראה — ר א ה
 .1גור שלמת

תוצאות הבחירות למועצה המקומית גני תקוה
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ׳׳ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— ,* 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבהירות למועצה המקומית גני תקוה ,שקויימו
ביום י״ה בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1א מ ת — המערך — מפלגת העבודה מפ״ם רץ
ובלתי מפלגתיים
 .2כ נ — חזית דתית מאוחדת
 .3מהל — הליכוד
 .4ראה — ר א ה
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית גני תקוה
המספר הכולל של הקולות הכשרים

ג.

2789
2711
78

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:
מ ס פ ר הקולות

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

אמת — המעדד — מפלגת העבודה מפ״ם
רץ ובלתי׳ מפלגתיים

559

ב ג — חזית דתית מאוחדת

724

 .מחל — הליכוד
ו.

מספר המנדטים
המועמדים:
אות/יות

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
גני תקוה
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו ובחובתם( ,התשל״ה—!975
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 גני תקוה.
ג

2

א .לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בחשק התשמ״ד
) 25באוקטובר .(1983
 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
גור שלמה
דרעי מאיר
חלק שלום
חסן־סייג שלום

370

.2

שבהם זכתה כל אהת מרשימות

וכיבוי הרעימה

מ ס פ ר המנדטים

א מ ת — המערך — מפלגת העבודה מפ״ם
רץ ובלתי מפלגתיים

2

ב ג — חזית דתית מאוחדת

2

מחל — הליכוד

4

דאה — ר א ה

1

ז.

י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983
מ צ ה רובשיץ
)המ09לנ—(3
פקיד הבחירות
למועצה המקומית גני תקוה

1058

דאה — ר א ה

.3

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2698

.4

המספר הכולל של הקולות הפסולים

91

•;ם המועמד•

1

700

2789

הקולות

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

המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחד
מהמועמדים:

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מ כ ל רשימה
ורשימה:

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

מרשימת כ ג — חזית דתית מאוחדת
 .1ררעי׳ מאיד
 .2שמריהו משה

2

כמפשרים

באחוזימ

גור שלמה

420

15.57

דרעי מאיר

695

25.76

חלק שלום

1069

39.62

חםךסייג שלום

514

19,05

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס׳׳ח התשל״ה ,עמי  ;211התש״ם ,עמ׳ .160
י י ק י ט ה£רשומיש  ,2992כ״ס בבסיו י״תשמ״ד5.12.1983 ,

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40%מהקולות
הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנו
במבר  (1983בחירות חוזרות אשר בהן:
 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו:
דרעי מאיר
חלק שלום

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית דימונה
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

10698
10136
562

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים י־
2384

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל א ח ת מרשימות
המועמדים:

.3

המספר הבולל של הקולות הכשרים

2355

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

מ ס פ ר הקולית:

.4

המספר הכולל של הקולות הפסולים

29

אמת — המערך

2330

ב — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
המזרחי ובלתי מפלגתיים

1001

 .2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 .5מספר הקולות שניתנו ל כ ל אחד מהמועמדים:
מספר הקולות

שם המועמד

דרעי מאיר

גד — אגודת ישראל

773
1582

חלק שלום
 .6שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
שלומ
חלק
)שם המשפחה(

דף — א<.ד .אזרחים למען דימונה

902

יש — חי

1787
493

 .כפ — אור
מחל — הליכוד

ו,שם הפרטי(

י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983
במזח רוכשייץ
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה .המקומית גני תקוה

797

2053

קד — קידום דימונה
ו.

מספר המנדטים
המועמדים:

773

שבהם זכתה כלי א ח ת מרשימות

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

מ ס פ ר המנדטים

אמת — המערך

תוצאות הבחירות למועצת עירית דימונה

4

ב — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכי׳ה—1965

המזרחי ובלתי מפלגתיים

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965נמסרת בזאת .הודעה על
תוצאות הבחירות למועצת עירית דימונה ,שקויימו ביום
י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

2

גד — אגודת ישראל

1

דף — א.ל.ד .אזרחים למען דימונה

1

יש — חי

3

ג

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת — המערך
 .2כ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
ובלתי מפלגתיים
 .3גד — אגודת ישראל
 .4דף — א.ל.ד .אזרחים למען דימונה
.5

י ש — חי

 .6כפ — אור
 .7מחל — הליכוד
 .8קד — קידום דימונה
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:
 .1אמת — המערך עם
גד — אגודת ישראל
 .2דף — א.ל.ד .אזרחים למען דימונה עם
יש — חי
 .3מחל — הליכוד עם
קד — קידום דימונה
1

פ״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמי .140

ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט בכסלו התשמ״ד5.12.1983 ,

ז.

מחל — הליכוד

3

קד — קידום דימונה

1

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימה אמת — המערך
 .1אלברט אביטבול
 .2עמרם לרדו
 .3פרדי ברגר
 .4אלברט שיטרית
 .2מרשימת ג — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
המזרחי ובלתי מפלגתיים
 .1ישראל נבון
 .2אלי רוזוליו
 .3מרשימת גד — אגודת ישראל
 .1שלום אפירגן
 .4מרשימת דף — א.ל.ד .אזרחים למען דימונה
 .1אברהם פרץ
 .5מרשימת יש — חי
 .1גבי ללוש
 .2אברהם מרקוביץ
 .3שלום אלון
701

.2

 .6מרשימת מחל — הליכוד
 .1אליהו הללי
 .2שמעון ממן
 .3יוסף אזולאי
ד .מרשימת קד — קידום דימונה
 .1יהושע יצחק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

8968

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

254

 .5מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
שם •המועמד

ט״ז בכסלו התשמ״ד ) 22בנובמבר (1983

)המ (3-1709

9222

דוד מדקוביץ
פקיד הבחירות לעירית דימונה

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחזק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה ע ל תוצאות
הבחירות לראשות עירית דימונה.
ג

אבוטבול אלברט

3808

הללי אליהו

5160

 .6שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
דימונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975

מ ס פ ר הקולות

הללי
ו,שם •המשפחה(

אליהו
)שם הפדשי(

ט״ז בכסלו התשמ׳יד ) 22בנובמבר (1983
דוד מרקוגיץ
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
לראשות המועצה המקומית דימונה

2

א .לקראת הבחירות שקויימו ביום י״ח בהשון התשמ״ד
) 25באוקטובר .(1983
 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
אבוטבול אלברט
הללי אליהו
ללוש גבריאל
נבון ישראל
פרץ אברהם
.2

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
נמסרת בזאת הודעה על
)בחירות( ,התשכ״ה—1965
תוצאות הבחירות למועצה המקומית זכרון יעקב ,שקויימו
ביום י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

.3

המספר הכולל של הקולות הכשרים

 .1אמת — המערך — מפלגת העבודה הישראלית,
מפ״ם ובלתי מפלגתיים
10708

 .2ב — הזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
ובלתי מפלגתיים

955

 .3הי — נאמני תורה למען זכרה יעקב

9743

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים
 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים :
הקולות

אבוטבול אלברם

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

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

שם המועמד

תוצאות הבהירות למועצה המקומית זכיוו יעקב

במספרים

באחוזים

 .4מהל — הליכוד
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית זכרון יעקב
ג.

2,897

29.75

הללי אליהו

2,428

25.00

ללוש גבריאל

2,152

22.08

נבון ישראל

1,094

11,27

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:

פרץ אברהם

1,150

11,90

משפר הקולות

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמי .140
סי׳ח התשל״ה ,עמ׳  ;211התש׳׳ם ,עמ׳ .160

702

י 137

אמת — המערך — מפלגת העבודה היש
ראלית ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים

אבוטבול אלברט
הללי אליהו
2

2568

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40%מהקולות
הכשרים ,נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנו
במבר  (1983בחירות חוזרות אשר בהן:
 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו:

1

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2705

1

1244

ב — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
המזרחי ובלתי מפלגתיים

471

חי — נאמני תורה למען זכרון יעקב

480

מחל — הליכוד

373

ס״ה התשכ׳׳ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמי .140
2992,ילקוטהפרסומים

כ״ט בכסלו הת״מ״ד3S5.12.19 ,

מספר המנדטים
המועמדים:

ו.

אות/יות

שבהם זכתה כל אחת מרשימות

וכינוי הרשימה

מ ס פ ר המנדטים

א מ ת — המערך — מפלגת העבודה היש
ראלית ,מפ״ם וכלת־ מפלגתיים

4

כ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
המזרחי ובלתי מפלגתיים

2

חי — נאמני תורה למען זכרון יעקב
מחל — הליכוד
ז.

ג.

2386

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

הקולות

2
1

 .1מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה
הישראלית ,מפ״ם ובלתי מפלגתיים
 .1שיבובסקי ישי
 .2זמרוני יהודה
 .3בלה מנשה
 .4בן עטר חיים
 .2מרשימת ג — הזית דתית לאומית המזרחי הפועל
המזרחי ובלתי מפלגתיים
 .1שרעבי ניסים
 .2אביכזר יוסף
מרשימת חי — נאמני תורה למען זכרון יעקב
 .1אלחרר מיכאל
 .2בר־עזר איתמר

 .4מרשימת מחל — הליכוד
 .1רוטנר שלמה
י״ח בכסלו התשמ״ד ) 24בנובמבר (1983
יעקב מאור
)המ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית זכרון יעקב

205

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
שם •המועמד

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

3

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

2591

ו.

במספרים

באחוזים

רוטנר שלמה

304

12.7

שיבובםקי ישי

!2082

87.3

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

ישי

שיבוהםקי

)שם הפרטי(

),שב המשפוןה'

י״ח בכסלו התשמ״ד ) 24בנובמבר (1983
יעקב מאור
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית זכרון יעקב

תוצאות הבחירות למועצה המקומית הצור הגלילית.
לפי חוק הרשויות המקומיות )בהירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בהירות( ,התשכ״ה— , 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבהירות למועצה המקומית חצור הגלילית
שקויימו ביום י״ח בחשוץ התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ג

 .1אמת — המערך — מפלגת העבודה הישראלית,
מפ״ם ,רץ ובלתי מפלגתיים
 .2ב נ — חזית דתית מאוחדת
 .3חי — התנועה לחצור יפה

תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
יכריז י ע ק ב

 .4יינז — התאחדות שומרי תורה
 .5מחל — הליכוד

לפי הוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
)בהירות( ,התשכ׳יה—1965
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבהירות לראשות המועצה המקומית זכרון יעקב ,שקויימו
ביום י״ה בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

 .6פ פ — מוצא
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 .1כ ג — חזית דתית מאוחדת עם
מהל — הליכוד
 .2חי — התנועה לחצור יפה עם
פס — מוצא

2

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1רוטנר שלמה
 .2שיבובסקי ישי
1

2

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

ילקוט בפרסומים  ,2992כ״ט ב נ ^ ל ו התשמ״ד5.12.1933 ,

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית חצור הגלילית
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים
1

2871
2794
77

ס״ה התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

703

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
הצור הגלילית

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:
א י ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

מ ס פ ר הקולות

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

561

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
)בחירות( ,התשכ״ה1965-
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה ע ל תוצאות
הבחירות לראשות המועצה המקומית הצור הגלילית.

אמת — המערך — מפלגת העבודה הישרא
לית ,מפ״ם ,רץ דבלתי מפלגתיים

526

ב ג — הזית דתית מאוחדת
חי — התנועה להצור יפה

292

יש — התאחדות שומרי תורה

131

מחל — הליכוד

839

פס — מוצא

445

מספר המנדטים
המועמדים:

ו.

אות/יות

שבהם

2

א .לקראת הבחירות שקויימו בי1ם י״ח בחשון התשמ״ד
) 25באוקטובר .(1983
 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלץ:
אלגלי יוסף
אלול משה יוסי
דווה הרצל
זריהז יצחק
כלפוז אליהו

זכתה כל אחת מרשימות

וכינוי הרשימה

מספר המנדטים

אמת — המערך — מפלגת העבודה הישר
אלית ,מפ״ם ,רץ לבלתי מפלגתיים

2

 5ג — חזית דתית מאוחדת

 .2המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
בתהום הרשות׳ המקומית

2871

המספר הכולל של הקולית הכשרים

2737

י ,3

חי — התנועה לחצור יפה

 ,4המספר הבולל של הקולות הפסולים
 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
מהמועמדים;

מחל — הליכוד
פם — מוצא

134

הקולות

שמות •האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

ז.

ס ם המועמד

 .1מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה
הישראלית ,מפ״ם ,רץ ובלתי מפלגתיים
 .1אלול משה יוסי
 .2דהן חיים
 .2מרשימת כג — הזית דתית מאוחהת
 .1אלגלי יוסף
 .2אוזן משה

 .1כלפון אליהו
 .2בן מור מתיתיהו
 .3לוי יוסף
.5

 .1דווה הרצל
י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר (1983

704

אלול משה יוסי

574

20.99

דווה הרצל

433

15.82

זריהן יצחק

296

10.81

כלפון אליהו

881

23.18

 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו:
אלול משה יוסי
כלפיז אליהו

 .4מרשימת מחל — הליכוד

ועקנין יוסף
פקיד הבחירות
למועצה המקומית חצור הגלילית

אלגלי יוסף

553

20.30

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

 .3מרשימת חי — התנועה לחצור יפה
 .1זריהן יצחק

 .5מרשימת בב — מוצא

במםפריכ

באחוזים

1

2

 .2המספר הכולל י של הבוחרים שהצביעו

2689

 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

2638

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

51

מספר.הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
מספר הקולות
שם המועמד
אלול משה יוסי

1065

כלפיז אליהו

1573

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס׳׳ח התשל״ה ,עמ׳  :211התש״ם ,עמ׳ .160

ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט ב כ ס ל ו התשמ״ד5.12.1933 ,

 .6שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
כלפון
)שם המשפחה(

אליהו
ו,שם הפרטי(

י״ז בכסלו התשמ״ד ) 23בנובמבר(1983 .
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
לראשות המועצה המקומית
חצור הגלילית

ועהנין יוסף

ו.

שבהם

וכינוי הרשימה

מ ס פ ר המגדפים

ז.

4

אט — אלטייבה

3

גר — אלנהדה )ההתעוררות(

1

ו — החזי׳ת הדמוקרטית לשלום ושוויון .
)חדש(

1

חמי— אלהודא ואלנור

1

יא — שיתוף ואחווה

1

כט — כפאח אל טייבה

2

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת איל — הרשימה המאוחדת למען טייבה

 •3גר — אלנהדה )ההתעוררות(

 .1ננשף אחמד

 .4ו — החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון )חדש(

 .2חג יחיא וליד

 .5חג — האחווה

 .3עאזםיחסן

 .6ה מ — אלהודא ואלנור

 .4גאבר עבדאללה

 .7י א — שיתוף ואחווה

 .2מרשימת א ט — אלטייבד.

 .8כ ט — כפאח א ל טייבה

 .1חביב עבד לטיף

 .9רח — השינוי והצדק

 .2עאזם מוסטפה

ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 .1א ט — אלטייבה

.3
.3 .

פ ט — כפאח אל טייבה

גאבר מוסטפה

מרשימת ג ר — אלנהדה )ההתעוררות(
 .1מסארוה עבדאלעזיז

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
8184
הרשות המקומית טייבה
7921
ג .המספר הכולל של הקולות הכשרים
263

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות
המועמדים:
 MYITISוכינוי הרשימה

זכתה כל אחת מרשימות

אול — הרשימה המאוחדת למען טייבה

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
נמסרת בזאת הודעה על
)בהירות( ,התשכ׳׳ה—1965-
תוצאות הבהירות למועצה המקומית טייבה ,שקויימז ביום
י״ה בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

 • .2אט — אלטייבה

ר ח — ה ע מ ד והצדק.

25

»וונ/יות

תוצאות הבחירות למועצה המקומית מייעה

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

כט — כפאח אל טייבה
מספר המנדטים
המועמדים:

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

 .1אול — הרשימה המאוחדת למען טייבה

יא — שיתות ואחווה

790
1022

מספר !?קולית

אול — הרשימה המאוחדת למען טייבה

2256

א ט — אלטייכה

1655

גר — אלנהדה )ההתעוררות(

׳654
682

חג — האחווה

14

חמ — אלהודא ואלנור •

ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט בכסלו התשמ״ד5.12.1983 ,

 .5מרשימת ח ט — אלהודא ואלנור
 .1עאזם אהמד
 .6מרשימת י א — שיתוף ואחווה
 .1׳ עובד חסן
 .7מרשימת כ פ — כפאח אל טייבה
 .2י נסיראת עבדו לטיף

823

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

 .1אבו עיטה עבדולחמיד

 .1גבארה לוטפי

ו — החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון
)חדש(

.4

מרשימת ד — החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון
)חדש(

י

ט״ו בכסלו התשמ״ד ) 21בנובמבר (1983
)חמ (3—1709
עבדאללה אבוקשק
פקיד הבחירות
למועצה המקומית טייבה

705

תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית טייבה

 .4מ — מפלגת הפועלים המאוחדת )מפ״ם(
 .5מחל — ליכוד

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

ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בחםכמי בחירות:

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965ולסעיף ) 7ב( ) (1לחוק
הרשויות המקומיות )בחידת ראש הרשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל׳יה— , 1975נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות לראשות המועצה המקומית טייבה ,שקויימו
ביוס י״ה בחשו? התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

 .1אמת — המערך — מפלגת העבודה רץ ובלתי
מפלגתיים עם
כלגד — הרשימה המאוחדת למען טירת הכרמל
אג״י פאג״י וצעירים

;

2

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1גבארה סלים
 .2חביב עבדאללטיף
 .3מסארווה עבדאל עזיז

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
הרשות המקומית טירת כרמל

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

 .2ב — המפד׳יל הזית דתית לאומית המזרחי הפועל
המזרחי ובלתי מפלגתיים עפ
מהל — ליכוד

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ג.
8182
7807
375

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

1330

שם המוז! דד

במספרים

באחוזים

גבארה סלים

3250

41.6

חביב עבדאללטיף

4417

56.6

ב — המפד״ל חזית דתית לאומית המזרחי
הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

829

מסארווה עבדאל עזיז

140

1.8

3לגד — הרשימה המאוחדת למען טירת
הכרמל אג״י פאג״י וצעירים

1393

מ — מפלגת הפועלים המאוחדת )מפ״ם( ,

641

הגיב

,עכדאללטיף

)שש המשפחה(

מחל — ליכוד

ישם הפרטי(

ט״ו בכסלו ההשמ״ד ) 21בנובמבר (1983
עכדאללח אכוקשק
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית טייבה

ו.

ס״ח התשכ״ה ,עמי  :248התשמ״ג ,עמ׳ .140

706

וכינוי הרשימה

מ ס פ ר המנדטים

כלגד — הרשימה המאוחדת למען טירת
הכרמל אג״י פאג״י וצעירים
מ — מפלגת הפועלים המאוחדת )מפ״ם(

ג

 — 3 2.המפד״ל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
המזרחי ובלתי מפלגתיים
3 3.לגד — הרשימה המאוחדת למען טירת הכרמל
אג״י פאג״י וצעירים

שבהם זכתה כל אחת

מרשימות

2

 — sהמפד״ל חזית דתית לאומית
המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2

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

 .1אמת — המערך — מפלגת העבודה רץ ובלתי
מפלגתיים

2520

אמת — המערך — מפלגת העבודה רץ
ובלתי מפלגתיים

תוצאות הבחירות למועצה המקומית טירת כרמל
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית טירת כרמל ,שקויימו
ביום י׳יח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

מספר המנדטים
המועמדים:
אות/יית

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

ב

מ ס פ ר הקולות

אמר — ,המערך — מפלגת העבודה רץ
ובלתי מפלגתיים

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

1

238

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:

הקולית

2

6713

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
מהמועמדים:

ו.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

6951

מחל — ליכוד
ז.

2
1
4

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מ כ ל רשימה
ורשימה:
 .1מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה
רץ ובלתי מפלגתיים
 .1סיריו חיים
 .2לניאדו ודאד
 .2מרשימת = — המפד״ל חזית דתית לאומית
המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
 .1פרגון משה
 .2שדשה יצחק
ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט בכסלו התשמ״ד5.12,1983 ,

 .3מרשימת פלגד — הרשימה המאוחדת למען טירת
הכרמל אג״י פאג״י וצעירים
 .1בינר ראובן
 .2דביר זוראב

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40%מהקולות
הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנו
במבר  (1983בחירות חוזרות אשר בהן:
 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו:
בינר ראובן
בן אברהם יעקב

 .4מרשימת מ — מפלגת הפועלים המאוחדת )מפ״ם(
 .1יונה משה
 .5מרשימת מחל — ליכוד
 .1בן אברהם יעקב
 .2ב ת נ י לבנון
 .3גלסברג יוסף
 .4שרביט מכלוף

5978

 .2הטםפר הכ:ולל ש ל הבוחרים שהצביעו
 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

5928

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

50

 .5מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים
שם •המועמד

ט״ז בכסלו התשמ״ד ) 22בנובמבר (1983
ראוכן ברוד
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית טירת כרמל

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
טירת 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 )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
נמסרת בזה תודעה על תוצאות
נתם( ,התשל״ה—1975
הבחירות לראשות המועצה המקומית טירת כרמל.

בינר ראובן

 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
בינר ראובן
בן אברהם יעקב
יונה משה
סידורו חיים
פרג׳ון משה
 .2המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
6951

בתחום הרשות המקומית
 .3המספר הכולל של הקולות הכשרים

6637

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים
 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

314

3130
2798

בן אברהם יעקב
 .6שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
ראוכן
כינו*
)שם המשפחה(

)שם הפרטי{

ט״ז בכסלו התשמ״ד ) 22בנובמבר (1983
ראדכן ברור
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
לראשות המועצה המקומית טירת כרמל

ג

א .לקראת הבהירות שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד
) 25באוקטובר .(1983

מספר הקולות

תוצאות הבחירות למועצה המקומית יבנאל
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— 1965ג ,נמסרת בזאת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית יבנאל ,שקויימו ביום
י׳׳ה בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת — )אמת( המערך
 .2אצ — יבנאל אחת
 .3ב — מפדל
 .4יש — יבנאל שלנו
 .5לי — למען יבנאל
 .6מחל — הליכוד
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
856
הרשות המקומית יבנאל
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

הקולות

828
28

באחוזים

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:

בינר ראובן

1702

25.7

מספר הקולות

בן אברהם יעקב

2424

36.5

המועמד

במספרים

יונה משה

662

19.0

סירירו חיים

1092

16.4

פד ג׳ ה משה

757

11.4

ם״ח התשכ׳יה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211התש׳׳מ ,עמ׳ .160
ילקוש הפרסומים  ,2992בייט בכסלו התשמ״ד5.12,1983 ,

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

אמת — )אמת( המערך
אצ — יבנאל אחת
ב — מפדל
יש — יבנאל שלנו
לי — למען יבנאל
מהל — הליכוד

107
99
158
241
154
69

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
707

מספר המנדטים שבהם
המועמדים:

ו.

אות/מת

זכתה כל אחת מרשימות

וכינוי הרשימה

מ ס פ ר המנדטים

אמת — )אמת( המערך
אצ — יבנאל א ח ת

1
1

ב — מפדל

2

יש — יבנאל־שלנו

3

לי — למען יבנאל

1

מחל — הליכוד
ז.

הר־בוי אברהם
מועלם עזרא
תעיזי יצחק
 .2המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

856

המספר הכולל של הקולות הכשרים

825

.3

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים
 .5מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

1

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

הקולות
שם המועמד

אברמסון עמוס

 .1מרשימת אמת — )אמת( המערך
 .1הר־נוי אברהם
 .2מרשימת אצ — יבנאל אחת
 .1בן צור חנוך
 .3מרשימת ב — מפדל
 .1אברמסון עמוס
 .2בנימין מנחם
 .4מרשימת יש — יבנאל שלנו
 .1מועלם עזרא
 .2קריטי יוסף
 .3שתרית מאיר
׳ .5

מרשימת לי — למען יבנאל
 .1קרמר נעם

 .6מרשימת מחל — הליכוד
 .1תעיזי יצחק
ט״ז בכסלו התשמ״ד ) 22בנובמבר (1983
רחל סנלוביץ
)חמ (3—1709
פקידת הבחירות
למועצה המקומית יבנאל

תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
יבנאל
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל׳יה—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
הבהירות לראשות המועצה המקומית יבנאל.

31

באחוזים

במספרים

154

18

בן־צור חנוך

133

16

הר־נוי אברהם

87

10

מועלם עזרא

272

33

תעיזי יצחק

179

23

ן

ב .הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל  40%מהקולות'
הכשרים ,נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנו
במבר  (1983בהירות חוזרות אשר ב ה ן :
 .1המועמדים שעמדו לבחירה היו:
מועלם עזרא
תעיזי יצחק
.2

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

832

.3

המספר הכולל של הקולות הכשרים

821
11

 .4המספר הכולל של הקולות הפסולים

 .5מספר הקולות שניתנו ל כ ל אהד מהמועמדים:
מ ס פ ר הקולות

שם ה מ ת מ ד

מועלם עזרא
תעיזי יצחק

443
378

 .6שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
מועלם
ושם המשפחה(

עזרא
)שפ הפרטי(

י

ט״ז בכסלו התשמ״ד ) 22בנובמבר (1983
רחל פגלוביץ
)חמ (3—1709
i
פקידת הבחירות
לראשות המועצה המקומית יבנאל

תוצאות הבחירות למועצה המקומית יבנה

2

א .לקראת הבהירות שקויימו ביום י״ח בחשה התשמ״ד
) 25באוקטובר .(1983
 .1אושרו הצעות המועמדים כלהלן• :
אברמסון עמוס
בן־צור חנוך
1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ס״ה התשל״ה ,עמ׳ ;211,תתש״ם ,עמ׳ .160

708

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965נמסרת בזזגת הודעה על
תוצאות הבחירות למועצה המקומית יבנה ,שקויימו ביום
י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983
א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 .1אמת — המערך — מפלגת העבודה
ס״ח התשכי׳ה ,עמ׳  ;248התשמ״יג ,עמ׳ .140
ילקוט הפרסומים  ,2992כי׳ט בכסלו התשמ״ד5.12.1983 ,

.2
.3
.4
.5
.6

 .2כ — חזית דתית לאומית — מפדל
 .3ג — יהדות התורה אגודת ישראל
 .4כן — תנועת אזרחים למען יבנה
 .5מחל — הליכוד
 .6רמי — רשימה מקומית יבנה )מפ״ס( ובלתי
מפלגתיים
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 .1א מ ת — המערך — מפלגת העבודה עם
כ — חזית דתית לאומית — מפדל
 .2ג — יהדות התורה אגודת ישראל עם
מחל — הליכוד
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית יבנה
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

לפי תיק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״די5-ד19
6374

189

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל א ח ת מרשימות
המועמדים:
א ות/יות ובינוי הרשימה

מספד ה ק ו ל ו ת

אמת — המערך — מפלגת העבודה

1220

ב — חזית דתית לאומית — מפדל

841

ג — יהדות התורה אגודת ישראל

476

כן — תנועת אזרחים למען יבנה

345

מהל — הליכוד

3026

דמי — רשימה מקומית יבנה )מפ״ם( ובלתי
מפלגתיים
ו.

מספר המנדטים
המועמדים:

277
שבהם

זכתה כל א ח ת מרשימות

א ו ת  /י ו ת ובינוי הרשימה

מספר המנדטים

אמת — המערך — מפלגת העבודה

2

ב — חזית דתית לאומית — מפדל

2

ג — יהדות התורה אגודת ישראל

1

מחל — הליכוד .
ז.

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
צכי פרשני
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית יבנה

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית יכנה

6185

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

בהתאם לסעיף  0071לחוק 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 יבנה ,שקויימו ביום
י״ה בחשון התשמ׳׳ד ) 25באוקטובר :(1983
ג

2

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5

ג.

 .2מרשימת כ — חזית דתית לאומית — מפדל
 .1זהבי ציון
 .2מזוז אליהו
 .3מרשימת נ — יהדות התורה אגודת ישראל
 .1ישראלי ניסן

ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט בכסלו התשמי׳ד5.12.1983 ,

המספר הכולל של הקולות הכשרים

6275
6066

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

209

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
.הקולות
שם ז!מהנמד

6

 .1מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה
 .1הרשקוביץ רפאל
 .2גולני יעקב

בן־גור אליהו
הרשקוביץ רפאל
זהבי ציון
שטרית מאיר
רחימי אברהם

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

שמות האנשים שנבהרו לחברי מועצה מ כ ל רשימה
ורשימה:

 .4מרשימת מחל — הליכוד
 .1שטרית מאיר

בדוס יהודה
הובר חנה
סבאג אלי
בן־הרוש דוד
אלעזד אליעזר

ו.

במספרים

בן־גור אליהו

312

5.1

הרשקוביץ רפאל

1270

20.9

זהבי ציון

700

11.5

שטרית מאיר

3588

59.1

רחימי אברהם

196

3.2

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
מאיר
שטרית
)שש המשפתה(

)ש 0העד8י(

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
צ כ י פרשני
)חמ »((3—17
פקיד הבחירות
למועצה המקומית יבנה
1

2

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמי .140
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6
709

תוצאות הבחירות למועצה המקומית יקנעם עלית

 .3מרשימת מחל — ליכוד
 .1יוסף אליעזר
 .2לטדים ברנרד

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

 .4מרשימת פז — רשימה מקומית יקנעם
 .1עמוס משה
 .2גבריאל חגי
י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
מדלן
)חמ (3—1709
פקידת הבחירות
למועצה המקומית יקנעם עלית

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

כייר

 .1אמת — מערך
 .2כ — חזית דתית לאומית — מפד״ל
 .3מחל — ליכוד

תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקדמית
יקנעמ עלית

 .4פ — עתיד
 .5פז — רשימה מקומית יקנעם

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

ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
 .1פ — עתיד עם
פ ז — רשימה מקומית יקנעם
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית יקנעם עלית
המספר הכולל של הקולות הכשרים

ג.

2642
2534
108

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

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

אמת — מערך

אוה/יות

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1גבריאל אילן
,

 .2יוסף אליעזר
 .3כהן ינון

1121
475
136
543

זכתה כל א ח ת מרשימות

וכינוי הרשימה

 .4עמום משה

259

מחל — ליכוד
פ — עתיד
פז — רשימה מקומית יקנעם
ו.

2

מספר הקולות

 .כ — חזית דתית לאומית — מפד״ל

מספר המנדטים שבהם
המועמדים:

בהתאם לסעיף 1ד)א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירותו ,התשכ״ה— ,] 1965ולסעיף  ) 7ב ( )  ( 1לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הדשות וסגניו וכהו
נתם( ,התשל״ה— , 1975נמסרת בזה הודעה .ע ל תוצאות
הבחירות לראשות המועצה המקומית יקנעם עלית,
שקויימו ביום י״ח בהשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

מספר המנדטים

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

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2622
2509.
113

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

שם המועמד

באחחים

אמת — מערך

4

כ — חזית דתית לאומית — מפד״ל

1

גבריאלי אילן

1235

49.2

מחל — ליכוד

2

יוסף אליעזר

455

18.1

פז — רשימה מקומית יקנעם

2

כהן ינון

201

8.0

עמוס משה

618

24.6

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

ז.

 .1מרשימת אמת — מערך
 .1גבריאלי אילן
 .2אלפסי סימון
 .3שטרן אריה
 .4שמואל אבנר
 .2מרשימת כ — חזית דתית לאומית — מפד״ל
 .1כהן ינון

ו .שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות :
גכריאלי

אילו

)שם המשפחה(

> BT,הפרטי(

י״ד בכסלו התשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
מרלן כייר
)חמ (3—1709
פקידת הבחירות
למועצה המקומית יקנעם עלית
סייח התשכ׳׳ה ,עמי  ;248התשמ״ג ,עמי .140
 ם״ה התשל״ה ,עמ׳  :211התשמ״ד ,עמי .61

1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

710

ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט בכסלו התשמ״ד5.12.1983 ,

תוצאות הבחירות למועצה המקומית ירכא

 .3מרשימת׳ מה — ירכא העצמאית

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

 .1מולא מוחמר

בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ״ה— , 1965נמסרת בזאת הודעה יעל
תוצאות הבחירות למועצה המקומית ירכא ,שקויימו ביום
י״ה בחשון התשמ״ד 25).באוקטובר :(1983

 .2כנעאן ג׳מאל
.3

ו

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

אבו־יוסף סלימאן

 .4עטללה עלי
 .5סויד נגיב
י״ד בכסלו חתשמ״ד ) 20בנובמבר (1983
משיל ג׳רייפ יעקכ
)המ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ירכא

 .1את — המערך העצמאי
 .2ג — 3אלנהג׳ אלסחיח המסלול הנכון
 .3ו — החזית הדימוקרטית לשלום ושויון
 .4מה — ירכא העצמאית
 .5מחל — הליכוד

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקדמית ירכא

 .6עמ — החופשית העצמאית
ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 .1ו — החזית הדימוקרטית לשלום ושויון עם
מה — ירכא העצמאית
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית ירכא

2757

ג .המספר הכולל של הקולות הכשרים

2680

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

77
ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים
ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל י אחת מרשימות
המועמדים:

 .1מולא מופלה

מספר הקולות

 .2מולא מוחמד

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

א ת — המערך העצמאי
נ כ — אלנהג׳ אלסחיה המסלול הנכון

163

ו — החזית הדימוקרטית לשלום ושויון

296

ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית

1110

ג.

מחל — הליכוד

190

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

עמ — החופשית העצמאית

181

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:

מספר המנדטים שבהם
המועמדים:

זכתה כל אחת מרשימות

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

שם המועמד

2665
68

במספרים

באוזחים

מולא מופלה

1132

42.5

מולא מוחמד

1443

54.1

עטללה סלמאן

90

מ ס פ ר המנדטים

א ת — המערך העצמאי
מ ה — ירכא העצמאית

3
1
5

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

ו.

 .1מרשימת א ת — המערך •העצמאי
 .1מופלח מולא
 .2סעיד שואה
 .3זיאן קאסם
 .2מרשימת ו — החזית הדימוקרשית לשלום ושויון
 .1סלאה שואח
1

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2733

הקולות

ו — החז־־ת הדימוקרטית לשלום ושויון
ז.

 .3עטללה סלמאן

740

מ ה — ירכא העצמאית

ו.

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן;

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

ילקוט הפרסומים  ,2992כ״ט בכסלו התשני״ד5.-12.1983 ,

3.4

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
מולא

מוחמד

)שם המשפחה{

)שש הסרטי(

י״ד בכסלו התשמ׳יד ) 20בנובמבר (1983
משיל ג׳רייפ יעקב
)חמ (3—1709
פקיד הבחירות
למועצה המקומית ירכא
1

2

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140
ם״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211התשמ״ד ,עמ׳ .6
711

תוצאות הבחירות למועצה המקומית מגדל

 .2מרשימת ש — מגדל לשינוי
 .1דיאמנט גלעד

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״די1965-

י׳׳ב בכסלו התשמ״ד ) 18בנובמבר (1983
בהתאם לסעיף )71א( לחוק הרשויות המקומיות
)( a n 1709—3
)בחירות( ,התשכ״ה— / 1965נמסרת בזאת הודעה על
פקידת הבחירות
תוצאות הבחירות למועצה המקומית מגדל ,שקויימו ביום
למועצה המקומית מגדל
י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר :(1983

נתמה מזרחי

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מגדל

 .1כ — חזית דתית לאומית

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

 .2טל — תושבים למען מגדל
 .3מחל — הליכוד
 .4ש — מגדל לשינוי
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית מגדל
המספר הכולל של הקולות הכשרים

ג.

399
382
17

ד .המספד הכולל של הקולות הפסולים

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים:
מ ס פ ר הקולות

א ו ת  /י ו ת וכינוי הרשימה

כ — חזית דתית לאומית

47

ט ל — תושבים למען מגדל

33
237

מחל — הליכוד
ש — מגדל לשינוי
ו.

מספר המנדטים שבהם
המועמדים:
אות/יות

ז,

65
זכתה כל א ח ת מרשימות

ובינוי הרשימה

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

א .אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1ברלס חיים
 .2רחמני מאיר ששון
ב .המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
הרשות המקומית •
ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

364

ד .המספר הכולל של הקולות הפסולים

 35י

ה .מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
מהמועמדים:
הקולות
שם המועמד

מ ס פ ד המנדטים

במספרים

מחל — הליכוד

4

ברלס חיים

341

ש — מגדל לשינוי

1

רחמני מאיר ששון

23

שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
ורשימה:

ו.

 .1ברלם חיים
 .2עובדיה יחיאל

כרילפ
),שם המשפחה(

93.7
6.3

חיים
)שם הפרטי(

י״ב בכסלו התשמ״ד ) 18בנובמבר (1983

)תמ (3-17(0

נחמה מזרחי

פקידה הבחירות
למועצה המקומית מגדל

 .3כרסנטי יואל
 .4יחיה גבריאל
1

* סי׳ח תתשכ״ה ,עמ׳  ;248התשמ״ג ,עמ׳ .140

באחוזים

שמו של המועמד שנבחר ראש הרשות:

 .1מרשימת מחל — הליכוד

2

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