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 י. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר הכגדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אמת — המערך — מפלגת העבודה מפ״ם 9
 בגד — חזית דתית מאוחדת — המפד״ל

 אג״י פאג״י ובלתי מפלגתיים 3
 הן — שינוי — מפלגת המרכז 2

 לע — המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי
 מפלגתיים 2

 מחל •— הליכוד 14
 פפן — רשימת אייבי נתז 1

 שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

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

 1. בן מאיר דב
 2. וולוך נתן

 3. קנטור שרגא
 4. הורביץ יוסף

 5. צוקר אריה
 6. אבי גיא חביבה

 ד. מנחם לילי
 8. גבעול יוסף

 9. טורגובניק אפרים

 2. מרשימת כגד — חזית דתית מאוחדת — המפד״ל
 אג״י פאג״י ובלתי מפלגתיים

 1. בסוק חיים מנחם
 2. שצרנסקי בנימין

 3. גפן שמואל

 3. מרשימת הן — שינוי — מפלגת המרכז
 1. וירשובסקי מרדכי

 2. פורז אברהם

 4. מרשימת לע — המפלגה הליברלית העצמאית
 ובלתי מפלגתיים

 1. ארצי (הרציג) יצחק
 2. אוניקובסקי פרץ י

 5. מרשימת מחל — הליכוד
 1. להט שלמה
 2. גריפל יגאל
 3. כספי יצחק
 4. קרמר אריה

 5. רנד צבי
 6. צבי דוד

 7. ויטלה ראובן
 8. יוטן דוד

 9. טסה חיים
 10. מזר מרים

 11• סולמי איתן
 12. גרינברג שרית

 תוצאות הבחירות למועצת עירית תל־אכיב

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

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 תוצאות הבחירות למועצת עירית תל־אביב, שקוימו ביום

 ״״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 2. בגד — הזית דתית מאוחדת — המפד״ל אג״י
 פאג״י ובלתי מפלגתיים

 3. הן — שינוי • — מפלגת המרכז
 4. ו — חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון — חד״ש

 5. כה — יוזמה
 6. לע — המפלגה ־ליברלית ,העצמאית ובלתי

 מפלגתיים
 ד. מחל — הליכוד

 8. ני — תמי
 9. ספן — רשימת אייבי נתן

 10. פה — תל־אביב יפה
 11. פז — עיר אחת

 12. ש — מהנה שלי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 154354

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 146745

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 7609

 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחת מרשימות

ר ודקויות פ ס  מ

 המועמדים:
ת וכיבוי הרשימה ו י / ת ו  א

 אמת — המערך — מפלגת העבודה מפ״ם 43266
 בגד — חזית דתית מאוחדת — המפד״ל

 אג״י פאג״י ובלתי מפלגתיים 14066
 הן — שינוי — מפלגת המרכז 7530

 ד — חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון —
 חד״ש 1457
 כה — יוזמה 1366

 לע — המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי
 מפלגתיים 6903

 מהל — הליכוד 59787
 ני — תמי 2841
 ספן — רשימת אייבי נתן 6417
 בה — תל־אביב יפה 1128
 פץ — עיר אחת 1051
 •צ — מחנה שלי 933

 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמי׳ג, עמ׳ 140.
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 ו. שמו של המועמד שנכחר לראש הרשות:
 לדש שלמה

 (עט המשפחה) (שם הפרטי)

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יעקב שריבוב

 פקיד הבחירות
 לעירית תל־אביב יפו

 תוצאות הבהירות למועצת עירית אשדוד

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצת עירית אשדוד, שקוימו ביום

 י׳יח בחשוון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983):

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

 מפלגתיים
 2. כ — מפד״ל — חזית דתית לאומית הפועל

 המזרחי ובלתי מפלגתיים
— יהדות התורה — אגודת ישראל ; .3 
 4• זד — תנועת דרכי נעם למען אשדוד

 5. ח — נאמני תנועת החרות באשדוד
 6. כן — אחדות למען אשדוד — הרשימה המקומית

 7. מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים
 8. מחל — הליכוד

 9. ;י — תמ״י
 10• צ — הרשימה העצמאית למען אשדוד

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי
 בהירות:

 1. אמת — המערך — מפלגת העבודה, רץ ובלתי
 מפלגתיים עם

 מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים

 2. מחל — הליכוד עם
 צ — הרשימה העצמאית למען אשדוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 29014

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 27662

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1352

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

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

 13, יהודאי בן ציון
 1.4 רפואה זאב

 6. מרשימת פפן — רשימת אייבי נתן
 1.־־ נתן אייבי

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יעקב שויכומ
 פקיד הבחירות

 לעירית תל־אביב יפו

 תוצאות הבחירות לראשות עירית תל־אביב יבו
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאס לםעיף 71 (א) ׳לחוק הרשדידת המקומיות
(1) לחוק ב)  (בחירות), התשכי׳ה—1965 ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״ה—1975 2י, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות עירית תל־אביב יפו, שקוימו ביום

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 ארצי יצחק

 בן מאיר דב
 וירשובםקי מרדכי

 חיניז שולמית 1
 להט שלמה

 נהרי יהושע
 נתן אייבי
 שירן ויקי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 153729

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 140176

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 13553

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
ים ז  שם המועמד במספרים באחו

 .ארצי יצחק 5257 3.75
 בן מאיר דב 32215 22.99
 וירשובסקי מרדכי 5167 3.69
 הינץ שולמית 1277 0.90

 להם שלמה 81946 58.46
 נהרי יהושע 1691 1.21
 נתן אייבי 10353 7.39
 שירן ויקי 2270 1.61

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

 2 ם״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ׳יד״עמ׳ 6.
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 5. מרשימת כן — אחדות למען אשדוד — הרשימה
 המקומית

 ־ 1. גור אפרים
 2. מושיאשוילי אהרון

 6. מרשימת מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים
 1. שומר נעים

 ד. מרשימת מחל — הליכוד
 1» חדאד נסים

 8. מרשימת ני — תמ״י
 1. בן חמו אלי

 9. מרשימת צ — הרשימה העצמאית למען אשדוד
 1. צילקר צבי

 2. מור יוסף חיים
 3. קציר רוחמה
 4. סדי אבינועם

 כ״א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) רגקה גולדשטיין

 פקידת הבחירות לעירית אשדוד

 תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
 אשדוד

 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 (בחירה ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), חתשל״ה—1975 2

 הבחירות לראשות עירית אשדוד.

 א. לקראת הבחירות שקוימו ביום י״ה בתשון התשמ״ד
 (25 באוקטובר 1983).

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אביטן יוסף

 אזולאי אריה
 בן־המו אלי
 גור אפרים

 עם־שלום עדי
 צילקר צבי יהושע

 שומר נעים

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 28986

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 26765

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2221

 י ס״ח התשכי׳ה, עמי 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
- ס״ח התשל״ה, עמי 211; התש״ם, עמ׳ 160.

לות ת וכיבוי הרעימה מספר הקו ו י / ת ו  א

 אמת — המערך — מפלגת העבודה, רץ
 ובלתי מפלגתיים 5801

 ב — מפד״ל — חזית דתית לאומית הפועל
 המזרחי ובלתי מפלגתיים 1990
̂ ג — יהדות התורה — אגודת ישראל 3109  
 ־ זד — תנועת דרכי נעם למען אשדוד 1462
 ה — נאמני תנועת החרות באשדוד 882

 בן — אחדות למען אשדוד — הרשימה
 המקומית 3161
 מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים 1813
 מחל — הליכוד 1228
 ני — תמ״י 2203
 צ — הרשימה העצמאית למען אשדוד 6013

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר הגינדטים פ ס יור. וכינוי הרשימה מ  אות/

 אמת — המערך — מפלגת העבודה, רץ
 ובלתי מפלגתיים 4

 ב — מפד״ל — הזית דתית לאומית הפועל
 המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 ג — יהדות התורה — אגודת ישראל 2
 זך — תנועת דרכי נעם למען אשדוד 1

 כן — אחדות למען אשדוד — הרשימה
 המקומית 2
 מ — מפ״ם ובלתי מפלגתיים 1
 מהל — הליכוד 1
 ני — תמ״י 1
 צ — הרשימה העצמאית למען אשדוד 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך — מפלגת העבודה, רץ
 ובלתי מפלגתיים
 1. אזולאי אריה

 2. ברנט מריו
 3. פרטיץ איתן

 4. בן זיקרי יעקב
 2. מרשימת כ — מפד״ל — חזית דתית לאומית

 הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
 1. עם־שלום עדי

 3. מרשימת ג — יהדות התורה — אגודת ישראל
 1. דריי סעדיה

 2. בורשטיין משה
 4. מרשימת זך — תנועת דרכי נעם למען אשדוד

 1. שאולי כהן משה
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 . 6. חי — יחדיו
 7. יד — הסיעה לקידום ולפיתוח לוד

 8. כן — התחדשות רשימה מקומיו* על מפלגתית
 לוד

 9. לי — לוד יפה
 10. מחל — הליכוד

 11. ני — תמ׳׳י — תנועת מסורת ישראל
 12. נר — •הרשימה העצמאית למען בחירות אישיות

 13. צל — צעירים למען לוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 17484

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16711

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 773

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה

ת ו ל ר הקו פ ס י הרשימה מ ו נ כי ת ו ו י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
 מפ״ם ובלתי מפלגתיים 4481

 ב — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
 המזרחי ובלתי׳ מפלגתיים 1665

 גרי— הרשימה החרדית לוד אג״י פאג״י
 ודתיים ובלתי מפלגתיים 503

 חל — התנועה לעתיד לוד 2015
 ו — חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון 714
 חי — יחדיו 718
ה לקידום ולפיתוח לוד 5̂9 ע י ס ה  יד —

 בן — התחדשות רשימה מקומית על
 מפלגתית לוד 386

 לי — לוד יפה 2024
 מתל — הליכוד 1625
 ני — תמ״י — תנועת מסורת" ישראל 635

 נר — הרשימה העצמאית למען בחירות
 אישיות 331
 ־ צל — צעירים למען לוד 655

 ו. מספר המנדטים שבהם זבתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות/י׳ות וכי

 אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
 מפ״ם ובלתי מפלגתיים 5

 5 — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
 המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 הל — התנועה לעתיד לוד 2
 יד — הסיעה לקידום ולפיתוח לוד 1
 לי — לוד יפה 3
 מחל — הליכוד 2

זים  המחנמד במספרים באחו

 אביטן יוסף 681 3.30
 אזולאי אריה 7305 27.30
 בן־חמו אלי 1839 6-84

 גור אפרים 3225 12.05
 עם ־שלום עדי 2274 8.50

 צילקד צבי יהושע 9694 36.23
 שומר נעים' 1547 5.78

 ב. הואיל ואף אהד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמי׳ד (8 בנובמ־

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

 אזולאי אריה
 צילקר צבי יהושע

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 23177
 3. המספד הכולל של הקולות הכשרים 22760

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 417
 5. מספר הקולות שניחנו לכל אחד מהמועמדים:

לית ר הקו פ ס  שם המועמד מ

 אזולאי אדיה 11651
 צילקר צבי יהושע • 11109

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 אזולאי אריח

 .. (שם המשפחה) (שם הפרטי)

 כ״א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) רכ5!ה גולדשטיין

 פקידת הבהירות לעירית אשדוד

ת למועצת עידית לוד רו ת הבחי ו א צ ו  ת

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצת עירית לוד, שקוימו ביום י״ה

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 ובלתי מפלגתיים
 2. כ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי

 ובלתי מפלגתיים
 3. גד — הרשימה החרדית לוד אג״י פאג״י ודתיים

 ובלתי מפלגתיים
 4. הל ~ התנועה לעתיד לוד

 5. ו — חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 1 ס״ח התשכי׳ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 5. אפרת משה
 6. ב־־סטריצקי זאב

 7. כנפו יוסף
 8. לוי מקסים

 9. רגיב בנימין
 2. המספר הכולל של הבזחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 17484
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16024
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1460

 5. מספרה קולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
זים • באחו  המועמד במספר־

 אורנשטייז מנתם 1113 9.6

 אלקיים מאיר 307 1.9

 אמנו רחמים 309 1.9

 אסרף אברהם 1735 10.8

 אפרת משה 1868 11.7

 ביסטריצקי זאב 4697 29.3

 כנפו יוסף 646 1.4

 לוי מקסים 2927 18.3

 רגיב בנימין 2422 15.1

 ב. הואיל ואף אהד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב' בכסלו התשמ׳׳ד (8 בנו

 במבר 1983) בחירות חוזרות אשר בהן: י

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היז:
 ביםטריצקי זאב

 לוי מקסים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 14537
-3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 14363

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 174
 5. .מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

לות ר הקו פ ס  שם המועמד מ

 ביםטריצקי זאב 6788
 לוי מקסים 7575

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 לוי מהסים
 (-s• המשפחה) ושם הפרטי)

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) דכ שיש

 פקיד הבהירות לעירית לוד

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

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

 1. ביסטריצקי זאב
 2. קסקם חיים
 3. אסא יצחק

 4. שפר בנימין
 5. בן ישי יוסף

 2. מרשימת כ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל
 המזרחי ובלתי מפלגתיים

 1. אםרף אברהם
 2. בוכריץ יעקב

 3. מרשימת הל — התנועה לעתיד לוד
 1. לוי מקסים

 2. איללז אליהו
 4. מרשימת יד — הסיעה לקידום ולפיתוח לוד

 1. אורנשטיין מנחם
 5. מרשימת לי — לוד יפה

 1. רגיב בנימין
 2. מיכאלי פנחס

 3. אסולין יוסף
 6. מרשימת מחל — הליכוד

 1. אפרת משה
 2. בננו אמיל

 י׳יט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) דכ שיש

 פקיד הבהירות לעירית לוד

 תוצאות הבחירות לראשות עירית לוד
 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
 הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 צ

 הבחירות לראשות עירית לוד:

 א. לקראת הבחירות שקוימו ביום י״ה בהשון התשמ״ד
 (25 באוקטובר 1983).

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אורנשטיין מנחם

 2- אלקיים מאיר
 3. אמנו רחמים

 4. אסרף אברהם

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 243; התשמ״ג, עמ׳ 140.

 2 ס״ה התשל׳יה, עמ׳ 211; התש״ם, עמ׳ 160.
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 8. שמחה כהן
 9. בתיה גלעד

 2. מרשימת בגד — בגד — הזית דתית מאוחדת
 1. יעקב גרוסמן
 2. משה טמבור

 3. מרשימת מחל — הליכוד
 . ג. נחמן בירנבוים

 4. מרשימת תל — תל״ם
 1. צבי אבני

 2. שולמית לפר
 3. יצחק ששון

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) בנימין שדירמן
 פקיד הבחירות

 לעירית קרית מוצקין

 תוצאות הבחירות לראשות עירית קרית מוצקיז
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7 (ב) (1) לחוק  (בהירות), התשכ״ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל׳׳ה—1975 2
 הבחירות לראשות עירית קרית מוצקין, שקוימו ביום י״ח

 בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983): י
 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אבני צבי
 2. גושן משה

 3. טורם ראובן
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 11302

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10393

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 909

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
ים ז  . שם המועמד במספרים באחו

 אבני צבי 1405 13.5
 גושן משה . 8337 80.2
 טורם ראובן 651 6.3

 י ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 גושן משה

( פ המשפחה) ושם הפרטי ס ) 

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) בנימין שףירמן
 פקיד הבחירות

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

 = ם״ה התשל״ה, עמי 211; התשמ׳יד, עמי 6.

 תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית מוצקין

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית מוצקין, שקוימו

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

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

 ובלתי מפלגתיים
 2. בגד — בגד — הזית דתית מאוחדת

 3. ה — יחד — הרשימה הלאומית
 4. מחל — הליכוד

 5. תל — תל״ם
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום

 הרשות המקומית קרית מוצקין 11302

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 10805

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 497

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר ד.קילות פ ס י הרשימה מ ו נ כי ת ו ו י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ם ל״ע
 ובלתי מפלגתיים 6572
 בגד — בגד — הזית דתית מאוחדת 1118
 ח — יחד — הרשימה הלאומית 482
 מחל — הליכוד 855

 תל — תל׳ים 1778

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

ר המנדטים פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודה מפ״ים ל״ע
 ובלתי מפלגתיים 9
 בנד — בגד — חזית דתית מאוחדת 2
 מהל — הליכוד ׳1
 תל — תל״ם 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה־מפ״ם
 ל׳יע ובלתי מפלגתיים

 1. משה גושן
 2. שמחה מילר

 3. שבתאי בן בסט
 4. פרץ אלבאום

 5. מלכה שפר
 6. שמואל שילוח
 7. יצחק ויםבלט

 1 ס׳יח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140•
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 2. סואעד מוםטפא
 3. םעסעאני עומר

 4. סאלח יוסף
 3. מרשימת דש — האתוה

 1. ח׳גיפס יוסף
 2. עליאן פהים

 4. מרשימת ו — החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון
 1. חיוריה שפיק
 2, חמודה ח׳ליל

 5. מרשימת זד — שגשוג וקדמה
 1. 'גיבור אליאס
 2. סליבא יוסף

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) תחאדה׳ו עכר אל־חמיד

 פקיד הבחירות לעידית שפרעם

 תוצאות לבחירות לראשות עירית שפרעם
 לפי הוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקדמיות
, ולסעיף 7 (ב) (1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה^-1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 צ
 הבחירות לראשות עירית שפרעם- שקוימו ביום י״ח

 בחשת התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. ח׳וריה שפיק

 2. חוסיין אבראהים
 3. עבוד שוכרי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 עירית שפרעם ד85ד
 ג. המספר הכולל ־של הקולות הכשרים 7153
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים' 704

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
ים ז = באחו " ? . ס ? ד ב מ ת מ  שם ה

 ח׳וריה שפיק 1598 22.34
 הוסיין אבראהים 3967 55.46
 עבוד שוכרי 1588 22.20

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 חופיין אכדאהים

 (שם המשפחה) (,שם הפרטי)

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) תחאוח׳ו עבד אל־חמיד

 פקיד הבחירות לעירית שפרעם

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

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצת עירית שפרעם, שקוימו ביום

 י״ת בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 י 1. אל — הצבורית

 2. גד — השתוף והתגמול
 3. דש — האחוה

 4. הן — שינוי ואיחוד
 5. ו — החזית הדמוקרטית לשלום ולשרון

 6. זד — שגשוג וקדמה
 7. מחל — הליכוד

 8• פ — העם
 9. פ — התנועה הלאומית המתקדמת תנועת בני

 הכפר וקבוצות עממיות

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 7857
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7498
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 359

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר •הקולות פ ס י הרשימה מ ו נ ז וכי י ו י  אות/

ת 873 י ד מ ג  אל — ה
 גד — השתוף והתגמול 2211
 דש — האת וו? 899
 הן — שינוי ואיחוד 479

 ד — החזית הדמוקרטית לשלום ולשויזן 1397
 זד — שגשוג וקדמה 982
 מהל — הליכוד 63

 ש — העם ־ 422
 5 — התנועה הלאומית המתקדמת תנועת

 בני הכפר וקבוצות עממיות 172

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 אל — הצבורית 1
 גד — השתזף והתגמול 4
 דש — האהוה 2
 ו — החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון -2
 זד — שגשוג וקדמה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אל — הצבורית
 1. עבוד שוכרי

 2. מרשימת גד — השתוף והתגמול
 1. חוסיין אבראהים

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

 1. מרשימת יד — מבשרת ציון אחת
 1. אלי מויאל ־

 2. דוד לוי
 3. אשר בז שטרית

 2. מרשימת יש — שילוב
 1. צוקרט אהרן

 2. תירוש (הדוש) רחל

 3. מרשימת מחל — הליכוד
 1. יעקב יעקב

 4. מרשימת מצג — המפלגה הדתית לאומית
 והרשימה למען מבשרת ציון

 1• צדוק בן יצחק
 2. שלמה מרדכי

 3. משה כהן

 י״ט בכסלו התשמ״ד(25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1789—3) מריב צוראל

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית מבשרת ציון

 תוצאות הבהירות לראשות המועצה זזממומימ
 מפשרת ציון

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

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

 הבהירות לראשות המועצה המקומית.מבשרת ציון.

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

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אליטוב משה יעקב

 בן יצחק צדוק
 יעקב יעקב
 מויאל אלי

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית . 3530

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3360
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 170

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

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

̂׳ח התשל״ה, עמ׳ 211; התש׳׳ם, עמ׳ 160.  2 פ

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בהירות), ההשכי׳ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית מבשרת ציון,
 שקו־ימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. חי — הרשימה לטובת מבשרת ציון

 2. יד — מבשרת ציין אתת
 3. יש — שילוב

 4. מחל — הליכוד
 5. מצב — המפלגה הדתית לאומית והרשימה למען

 מבשרת ציון
 6. נם — נאמני מבשרת ציון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. ־חי — הרשימה לטובת מבשרת ציון עם

 נם — נאמני מבשרת ציון
 2. יד — מבשרת ציון אחת עם

 מצב — המפלגה הדתית לאומית והרשימה למען
 מבשרת ציון

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית מבשרת ציון 3527

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3396

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 131

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

יות זקו ר ו פ ס י הרשימה מ ו נ יות וכי / נ ו  או

 חי — הרשימה לטובת מבשרת ציון 233

 יד — מבשרת ציון אחת 868

 יש — שילוב 609

 מחל — הליכוד 408
 מצב — המפלגה הדתית לאומית והרשימה

 למען מבשרת ציון 1035
 נם — נאמני מבשרת ציון 243

 וי. מספר המנדטים שבהם' זכתה בל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ז ו  או

 יד — מבשרת ציון אחת 3

 יש — שילוב 2

 מחל — הליכוד 1
 מצפ — המפלגה הדתית והרשימה למען

 מבשרת ציון 3

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

ו •וותשמ״ד, 6,12.1983 721 י כ ב ׳ ב ט ,הפרסומים 2993, י ו ק י  י



 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ד מקו פ ס ת וכיבו־ הרשימה מ ו י ת/  או

 מחל — הליכוד 343

 עלמ — צעירים למען מנחמיה 172

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס ת וכינו־ הרשימה מ ו י / ת ו  א

 מחל — הליכוד 3

 צלמ — צעירים למען מנחמיה 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת מהל — הליכוד
 .1. בני שליטא
 2. זורע נסים
 3. פרץ ארמן

 2. מרשימת צלמ — צעירים למען מנחמיה
 1. תנעזר חיים

 2. שלו יעקב

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

 פקידת הבחירות
 למועצה המקומית מנחמיה

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 מנחמיה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הדשות
 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
 הבחירות לראשות המועצה המקומית מנחמיה׳ שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. שליטא בני

 2. תנעזר חיים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום

 הרשות המקומית 518

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 509

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 9

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

לות  הקו
זים  שם המועמד במספרים באחו

 אליטוב משה יעקב 314 9.39
 בן יצחק צדוק 1300 38.68
 יעקב יעקב 599 17.83
 מויאל אלי 1147 34.10

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

 במבר 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים' שעמדו לבחירה היו:
 בן יצחק צדוק

 •מויאל! אלי
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו י 3436
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3376

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 60

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

ת ו ל ו ק ר ה פ ס עמד מ  שם המו

 בן יצחק צדוק 1855
 מויאל אלי 1521

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 כן יצחק צדוק
(  (שס המשפחה) ושש הפרטי

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) מריב צוראל

 פקידת הבחירות
 לראשות המועצה המקומית

 מבשרת ציון

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

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

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

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

 2. צלמ — צעירים למען מנחמיה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית מנחמיה 518

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 515

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 3

 1 סייח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 ה. מספר־ הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ר הקו פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי מ / ת ו  א

 א — האחווה 352
 ,אח — אחווה ושיתוף 213
 אמת — המעיד 385
 אע — אחוות עמים 162
 ב — חזית דתית לאומית 415
 ד — המחנה התוויתי פועלי אגודת ישראל 415
 ו — החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון 52

 מחל — ליכוד 512
 מתש — מעלות תרשיחא שלנו 647
 תג — תרשיחא ג׳מילה 234
 תמ — החידוש 216
 תן התנועה למען מעלות 33

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשיימר! מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 א — האחווה 1
 אמת — המעיד 1
 ג — חזית דתית לאומית 2
 ד — המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל 2
 מחל — ליכוד 2
 מתש — מעלות תרשיחא שלנו 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת א — האחווה
 ־ 1. סוםאן חנא

 2. מרשימת: אמת — המערך
 1. בראל אברהם

 3. מרשימת ג — חזית דתית לאומית
 1. לוי דוד

 2. מיכאלי ברוך
 4. מרשימת ד — המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל

 1. חזן ׳יעקב
 2. חזן שלום

 5. מרשימת מחל — ליכוד
 1. אביטבול סולומון

 2. זריהן שמעון
 6. מרשימת טתש — מעלות תרשיחא שלנו •

 1. בוחבוט שלמה
 2. לחמני דוד

 3. בן צור יעקב

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) יעקב הדוש

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית מעלות תרשיחא

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
זים  שם המועמד במספרים באחו

 שליטא בני 405 79.6
 תנעזר חיים 104 20.4

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 שליטא כני

(  (,שם המשפחה) (שם הפרטי

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

 פקידת הבהירות
 למועצה המקומית מנחמיה

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית
 מעלות תרשיהא

 לפי הוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳׳ד׳—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבהירות למועצה הימקומית מעלות תדשייחא,
 שקויימו ביום י׳׳ח בחשון התישמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. א — האחווה

 2. אח — אהווה ושיתוף
 3. אמת — המערך

 4. אע — אחוות עמים
 5. כ — חזית דתית לאומית

 6. ד — המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל
 7. ו — החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון

 8. מחל — ליכוד
 9. מתש — מעלות תרשיחא שלנו

 10. תג — תרשיחא ג׳מילה
 11. תמ — החידוש

 12. תן — התנועה למען מעלות ־

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. אמת — המערך עם

 ב — חזית דתית לאומית
 2. ד — המהנה. התורתי פועלי אגודת ישראל עם

 מחל — ליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית מעלות תרשיחא 3808

 ג. ..המספר הכולל של הקולות הכשרים 3636

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 172

 1 ם״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 248,- התשמ״ג, עמ׳ 140.
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- הזית נחף הדימוקרסית  2. גר
 3. הל — הלבנה

 4. ופ — אהוד ושלום
 5. טח — השוחרים

 6. מק — האהבה
 ד. נ -- נתף

 8. ©צ — השלום והרפורמה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1• אצ — אחוד! נאמנה עם

 הל — הלבנה
 2. ופ — אהוד ושלום עם

 טה — השוחרים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית נחף 1818

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1779

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 39

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ר הקו פ ס מה מ ת וכינוי הרעי ו י / ת ו  א

 אצ — אחוה נאמנה 96
 גד — חזיה נחף הדימוקרטית 170
 הל — הלבנה 477
 ופ — אחוד ושלום 239
 גיד — השוחרים 363
 מק — האהבה 208
 נ — נהף 63

 סצ — השלום והרפורמה 163

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אהת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדט־ש פ ס מה מ י הרעי ו נ ת ובי ו ־ / ת ו  א

 גד — חזית נהף הדימוקרטית 1
 הל — הלבנה 3
 ופ — אחוד ושללם 1
 טה — השוחרים 2
 מק ~ האהבה 1
 פצ — השלום והרפורמה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת גד — חזית נהף הדימוקרטית
 כמאל נזאל

 2. מרשימת הל — הלבנה
 1. סאמי סרחאן
 2. מוחמד םעיד

 3. אסמאעיל פטום

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 מעלות תרשיחא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת 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 (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית מעלות תרשיהא,
 שקויימו ביום י״ה בחשון התשמ׳׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אביטמל סולומון

 2. בוחבוט שלמה
 3. בראל אברהם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הדשות המקומית 3772

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3606

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 166

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
 מהמועמדים:

לות  הקו
וים  שם המועמד במסערים באחו

 אביטבול סולומון 1361 37.7
 בוחבוט שלמד. 1568 43.5
 בראל אברהם 677 18.8

 ו. שמד של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 בוחבוט שלמח

 (שש המשפחה) !;דם הפרשי!

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

 יעקב חרוש
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית מעלות תרשיחא

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

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

 תוצאות הבהירות למועצה המקומית נחר
 לפ־ הוק הרשויות המקומיות (בחירות). התשכ״ה—1965

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

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אצ — אחוה נאמנה

 1 ס״ח התשכ׳יה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140,
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 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים' לא קיבל 40% מהקולות
 הכשרים נערכו ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד (8 בנו

 במבר 1983) בהירות חוזרות אשר בהז:
 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:

 סרהאז ס אמי
 עבאם אחמד

 ׳2, המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 1776
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1757
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 19 .

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
ת ו ל ו ק ר ה פ ס  שם ד,מ1עמד ; מ

 סרחאן םאמי 863
 עבאס אתמד 894

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש־הרשות:
 עכאפ אה מד

 (שם המשפחה) ושם הפרטי)

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אחמד נעאמנה
 י פקיד הבחירות

 לראשות המועצה המקומית נחף

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אח — האהוד,

 2. ב — מפלגה דתית לאומית מפד״ל
 ! 3. גד — חזית עיילבון הדימוקרסית
 4. נח — רשימת עיילבון המאוחדת

 5, עדל — הרשימה העצמאית
 6, פ — הרפורמה

 7. ת« — איחוד ושויון
 ב, המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית עיילבון 1221
 ג. המספר המלל של הקולות הכשרים 1194

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 27
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
ת ו ל ו ק ד ה פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 אח — האחוה 235
 ב — מפלגה דתית לאומית מפד״ל 128 ־
 גד — חזית עיילבון הדימוקדטית 533

 גד, — רשימת עיילבון המאוחדת 2
 עדל — הרשימה העצמאית .1

 ע — הרפורמה 105
מ — איחוד ושויון 190  ת

 1 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140. י"
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 3. מרשימת ופ — אחוד ושלום
 1. כמאל קאדרי

 4. מרשימת טח — השוחרים
 1. אחמד עבאס
 2. האלד מסרי

 5. מרשימת מק — האהבה
 1. מוחמד קיס

 6. מרשימת פע — השלום והרפורמה
 1. אהמד עבגאלגני

 י״ז בכסלו התשמ״ד (23 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אחמד נעאמנח
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית נחף

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

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

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

 הבחירות לראשות המועצה המקומית נחף.

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

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 איוב עבדאלוהאב

 סרחאן םאמי
 עבאס אחמד

 עבדאלגני אחמד
 קאדרי כמאל

 קים מוחמד

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 בתהום הרשות המקומית 1828
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1784

 4. המספר הגולל של הקולות הפסולים 44
 '5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל

 אהד מהמועמדים:
לות  הקו

זים  המועמד במספרים באחו

 איוב עבדאלוהאב 61 3.5
 סרחאן סאמי 665 37.0
 עבאס אהמד 439 24.5
 עבדאלגני אחמד 150 8.5

 קאדרי כמאל 263 15.0
 קיס מוחמד 206 11.5

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

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התש״ם, עמ׳ 160.
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ת י ל ו ק  ה
זים  שם המועמד במספרים באחו

 זרייק ריאד 598 49.5
 סדור יוסף 610 •- 50.5

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 שרוד יוסף

(  «עפ המשפחה.) ושם הפרטי

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 3-1709) סמיר רוק

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית עיילבוז

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

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. גד — החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון

 2. הא — אל אולפה
 3. מחל — הליכוד

 4. נ — אל נגאח
 5. ס — רשימת עין מאהל המאוחדת

 ואלו הרשימות שהיו קשירות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. נ — אל נגאח עם

 ס — רשימת עין מאהל המאוחדת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית עין מאהל 2216

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2173

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 43

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

לות ר הקו פ ס י הרשימה מ ו נ ה וכי ו י / ת ו  א

 גד — החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון 261

 הא — אל אולפה 418

 מהל — הליכוד 156

 נ — אל נגאח 234

 פ — רשימת עין מאהל המאוחדת 1104

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

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

 ז. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ ת וכי ״ו ת/  או

 אה — האחוה 2
 ב — מפלגה דתית לאומית מפד״ל 1
 גד — הזית עיילבון הדימוקרטית 3
 תמ — איחוד ושריון 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אח — האחות
 1. עיילבוני דיאב

 2. מטר םמיר
 2. מרשימת כ — מפלגה דתית לאומית מ&ד״ל

 1. מועלם ג׳וזייף
 3. מרשימת גד — חזית עיילבון הדימוקרטית

 1. זריק פיהמי
 2. היג׳ריס עבדאללה

 3. יוסף גסאן
 4. מרשימת תמ — איחוד ושויון

 1. שואהדה חאלד

 ט״ו בכסלו החשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (1709—3) פמיר רוק

 . פקיד הבחירות
 למועצה המקומית עיילבון

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 עיילבון

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

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) לחוק ב) , ולסעיף 7 (  (בחירות), התשכ״ה—1965 ב
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
 נתם), התשל״ה—1975 !, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות. המועצה המקומית עיילבזן, שקזייימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. זרייק ריאד
 2. סרור יוסף

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1221

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1208

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 13

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים;

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

 2 ס״ח התשלי׳ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 72

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה
זים  שם המהנמד במספרים באחו

 אבוליל אהמד עבדאל מג׳יד 1383 64.5
 אמין עארף עבד אל פתח 238 11.1
 חביב־אלה חלד עבדאלחמיד 523 24.4

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 אכוליל אחמד עכדאל מג׳יד

(  (שמ המשפחה) ושם הפרטי

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
ני עזאלדין • י  (חמ 1709—3) י די
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית עין מאהל

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית תל ממד
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות)׳ התשכ״ה—1965

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך'

 2. ג — חזית דתית לאומית
 3. דת — רשימה דתית

 4• מתל — הליכוד
 s .5 — למען תל מונד
 6. שפ — בני תל מונד

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. אמת — המערך עם
 פ — למען תל מונד

 2. כ — חזית דתית לאומית עם
 מחל — הליכוד

 3. דת — רשימה דתית עם
 שפ — בני תל מונד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית תל מונד 1638

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1546

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 92

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

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

ר המנדטים פ ס וי הרשימה מ נ ת ובי ו י / ת ו  א

 גד — החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון 1
 חא — אל אולפה 2
 ג — אל נגאה 1
 ס — רשימת עין מאהל המאוחדת 5

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת גד — החזית הדמוקרטית לשלום
 ולשויון

 1. אמין עארף עבד אל פתח
 2. מרשימת חא — אל אולפה.

 1, הביב־אלה חלד עבדאלחמיד
 2. חביב־אלה ג׳אלב אחמד

 3. מרשימת נ — אל נגאח
 1. אבו־ליל עלי מוהמד אברהים

 4. מרשימת פ — רשימת עין מאהל המאוחדת
 1. אבו־ליל אחמד עבדאל מגייד

 2. הביב אלה מוסטפא מוחמד
 3. •הטיב עבדאל־חמיד מחמוד

 4. אבו־ליל תאופיק מוחמד
 5. אבו־ליל מוחמד יוסף

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) דריני עזאלדין
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית עין מאהל

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 עין מאהל

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות),׳ התשב״ה—1965 •י, ,ולסעיף 7 (ב) (1) לחוק
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו־
 נתם), התשל״ה—1975 -, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
 הבחירות לראשות המועצה המקומית עין מאהל, שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אבוליל אחמד עבדאל מג׳יד

 2. אמין עארף עבד אל פתח
 3. חביב־אלה חלד עבדאלחמיד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2216

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2144

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

 2 ס״ח הת׳צל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמי 6.
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 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 תל מונד

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) להדק ב)  (בהירות), התשכ״ה—1965-י, ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית תל מונד, שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. נחום משה

 2. צברי לוי
 3. ריעני שמעון
 4. רצבי שלמה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
 המקומית 1616

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1542

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 74

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו

ר •הקולות פ ס ת וכינוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

זים  שם המועמד באחו

60.4 
4.4 
9.3 

25.9 

931 
68 

144 
399 

 נחום משה
 צברי לוי

 ריעני שמעון
 רצבי שלמה

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 נחום משה

 (שם המשפחה) (,שם •הפרטי)

 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוםף רוזנכוד

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית תל מונד

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

 2 ס״ח התשל׳יה, עמ׳ 211; חתשמ״ד, עמ׳ 6.

522 
68 

200 
370 
171 
215 

 אמת — המערך
 כ — חזית דתית לאומית

 דת — רשימה דתית
 מחל — הליכוד

 פ — למען תל מונד
 שפ — בני תל מונד

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 .אמת — המערד
 דת — רשימה דתית

 מהל — הליכוד
 9 — למען תל מונד
 שפ — בני תל מונד

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
 1. נחום משה

 2. כהן אברהם
 3. קויפמן מרדכי

 2. מרשימת דת — רשימה דתית
 1. ריעני שמעון

 3. מרשימת מחל — הליכוד
 1. רצבי שלמה
 2. אלבז משה

 4. מרשימת פ — למען תל מוגד
 ־1. אבלס ד ב

 5. מרשימת שפ — בני תל מונד
 1. צברי לוי

 2. אברהם משה
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