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 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת די — עתיד
 1. מלצר שמואל

 2. מרשימת יש — רשימתו של גד כץ
 2. כץ גד

 2• לוין שמואל
 3. חבושי משה
 4. אלה אברהם

 3. מרשימת מחל — הליכוד
 1. זלצמן מנדי

 2. לוין יונה
 3. מאיר שמעון

 4. מרשימת ני — תמי תנועת מסורת ישראל
 1. מויאל שרלי

 5. מרשימת צלש — צעירים למען שינוי
 1. הוכמן רפאל•

 2. לוין גד
 3. הררי דל

 6. מרשימת שס — שוילי בעד אילת
 1. היים שוילי מאיר

 כ״א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יופף טוהר

 פקיד הבחירות לעירית אילת

 תוצאות הבחירות לראשות עירית אילת

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

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

 הבחירות לראשות עירית אילת:

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

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן
 !. הוכמן רפאל
 2. זלצמן מנדי

 3. כץ גד
 4. מויאל שדלי

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 7762

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7289

 4 המספר הכולל של הקולות הפסולימ 473

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

 תוצאות הבחירות" למועצת עירית אילת

 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 אילת, שקוימו ביום

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. כ — מפדל
 2. די — עתיד

 3. יש — רשימתו של גד כץ
 4. מחל — הליכוד

 5. ני — תמי תנועת מסורת ישראל
 6. פז — יחד

 7• צלש — צעירים למען שינוי
 8. שפ — שוילי בעד אילת

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
— עתיד עם י  1. ד

 י צלש — צעירים למען שינוי
 ־2. י יש — רשימתו של גד כץ עם

 פז — יחד
 3. מחל — הליכוד עם

 ני — תמי תנועת מסורת ישראל
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 7762
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7344
 ד. המספר •הבולל שיל הקולות הפסולים 418

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות י ד.רשימד, מהפר הקו ו נ ת וכי ו י / ת ז  א

 כ — מפדל 150
 די — עת־־ד 514

 יש — רשימתו של גד כץ 2074
 מחל — הליכוד 1312
 ני — תמי תנועת מסורת ישראל 658
 פז — יחד 284

 צלש — צעירים למען שינוי 1868
 שש — שוילי בעד אילת 484

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדיס:

ס י ט ד נ י נ ה ר פ ס מי הרשימה מ בי ת ו ו י  «1ת/

 די — עתיד 1
 יש — רשימתו של גד כץ 4
 מחל — הליכוד 3
 ני — תמי תנועת מסורת ישראל 1
 צלש — צעירים למען שינוי 3
 שפ — שוילי בעד אילת 1

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8049

 ד. המספר הכולל, של הקולות שנמצאו פסולים 672
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
לות ר מקו פ ס י הרשימה מ ו נ בי  אוד״/יות ו

 אמת — המעיד — רץ — ל״ע 2338
 בה — רשימה דתית מאוחדת 690

 כו — מפדל חזית דתית לאומית המזרחי
 .הפועל המזרחי• ובלתי מפלגתיים 833
 ג — יהדות התורה אגודת ישראל 586

 •מחל — ליכוד 3158
 עש — עפולה שלנו 444

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ת וכינוי הרשימה מספר המנדטים ו י / ת ו  א

 אמת — המעיד — דין — ל״ע 4
 כה — רשימה דתית מאוחדת 1

 כו — מפדל חזית דתית לאומית המזרחי
 הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 ג — יהדות התורה אגודת ישראל 1
 מחל — ליכוד 6

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך — רץ — ל״ע
 1. אבימור יעקב

 2. פישמץ דב
 3. גרשון פרידה . .

 4. פינקלשטייז מוני

 2. מרשימת בה — רשימה דתית מאוחדת
 1. אילוז דוד

 3. מרשימת בו — מפדל חזית דתית לאומית המזרחי
 הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 1. מרגי יוסף
 4. מרשימת ג — יהדות התורה אגודת ישראל

 1. גבאי אשר
 5. מרשימת מחל — ליכוד

 1. עלי עובדיה
 2. שטראוכלר נריה

 3. עזרן אבינועם
 4. אסייג יוסף

 5. דוידוביץ יהושע
 6. נאד צדוק

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אפרים קריצלר

 פקיד הבחירות לעירית עפולה

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
 שם המועמד במספרים .באחוזים

33.5 
21.3 
35.6 
9.6 

2449 
1549 
2592 
699 

 הוכמן רפאל
 זלצמן מנדי

 כץ גד
 מויאל שדלי

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

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

 הופמן רפאל
 כץ גד

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 7341
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7293

 4. המספר הכולל של הקולות' הפסולים 48
 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

לות  שם המועמד מספר הקו

 הוכמן רפאל 3777
 כץ גד 3516

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 הופמן רפאל

 (שם המשפ-הה) ןשם הפרטי)

 כ׳׳א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) יוסף טוהר

 פקיד הבחירות לעירית אילת

 . תוצאותיהבחירות למועצת עירית עפולה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), התשכ״ה—1965

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

 י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמת — המערך — רץ — ל״ע
 2. בה — רשימה דתית מאוחדת

 3. בו — מפדל חזית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
 ובלתי מפלגתיים

 4. ג — יהדות התורה אגודת ישראל
 5. מחל — ליכוד -

 6: עש — עפולה שלנו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 8721

 * ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 8. מחל — ליכוד
 9. ני — תמי תנועת מסורת ישראל

 10. פז — נצחון

 ב. המספר הכולל של הבוחריםשהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 7342

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6935

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 407

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ר ה?ו פ ס ת וכי׳ייי הרשימה מ ו י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית 1636
 כ — הזית דתית מאוחדת — מפד״ל חרדים

 דתיים ובלתי מפלגתיים 1091
 גוש — יהדות התורה אגו״י שומרי הגחלת 524
 דנ — שינוי למען צפת 374

 ח — תנועת החרות ונאמני צפת 1125
 יד — צפתים למען שיפור 379
 5ח — כח לצפת 124
 מחל — ליכוד 830
 ני — תמי תנועת מסורת ישראל : 368
 פז — נצהין 484

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

ר המנדטים פ ס מ וכינוי הדשי^ד, מ ז י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודד. הישראלית 3
 ב — הזית דתית מאוחדת — מפד״ל הרדים

 דתיים ובלתי מפלגתיים 2
 גוש — יהדות התורה אגו״י שומרי הגחלת 1
 ח — תנועת החרות ונאמני צפת 2
 מחל — ליכוד 2
 פז — נצחון 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה היש
 ראלית

 1. אמנון גדעון
 2. יתאח יחיאל

 3. אורי מילוסלבסקי
 2. מרשימת ב — חזית דתית מאוחדת — מפד׳׳ל

 הרדים דתיים ובלתי מפלגתיים
 1. דוד ממן

 2. אדיה קפלן
 3. מרשימת גוש — יהדות התורה אגו״י שומרי

 הגחלת
 1. אברהם שוורץ

 תוצאות הבחירות לראשות עירית עפולה

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
) לחוק 1 ) ( ב ) , ולסעיף 7  (בהילות), התשכ״ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו־
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  בתם), התש־ל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות עירית עפולה, שקוימו ביום י״ח

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אזשרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. עלי עובדיה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 8721

 ג. המספר הוכלל של הקולות הכשרים 6612

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2109

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו

זים  שם המועמד במספרים באחו

 עלי עובדיה 6612 100
 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 עלי עובדיה

(  (שש •המשפחה) ושם הפרטי

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (1709—3) אפרים קריצלר

 פקיד הבחירות לעירית עפולה

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

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

 תוצאות הבחירות למועצת עירית צפת

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

 בהתאס לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 ב, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבהירות למועצת עירית צפת שקוימו ביום י״ח

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 2. כ — חזית דתית מאוחדת — מפד״ל חרדים
 דתיים ובלתי מפלגתיים

 3. גוש — יהדות התודה אגו״י שומרי הגחלת
 4. הנ — שינוי למען צפת

 5. ח — תנועת החרות ונאמני צפת
 6. יד — צפתיס למען שיפור

 7. כדן — כח לצפת

 * ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 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) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 גדעון אמנון

 פדל זאב

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 6751

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6643

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 108

 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

ת ו ל ו ק ר ה פ ס  שס המועמד מ

2898 
3745 

 גדעון אמנון
 .פרל זאב •

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 פרל זאכ

(  (שם המשפחה) ישם הפרטי

 י״ט. בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) רכאוז יוםןי

 פקיד הבחירות לעירית צפת

 תוצאות הבחירות למועצת עירית קריית יפ

 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 קרית-ים, שקוימו ביום

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 ובלתי מפלגתיים

 2. פגד — חזית דתית מאוחדת המפלגה הדתית
 הלאומית פאג״י ואג״י

 3. חי — למען קרית ים תנועה מקומית אל מפלגתית

 4. מחל — הליכוד המפלגה הליברלית בליכוד לטו
 בת תושבי קרית ים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום ־
 הרשות המקומית קרית ים 12985

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 12240

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 745

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 4. מרשימת ח — תנועת החרות ונאמני צפת
 1. זאב פרל

 2. דניאל חזן

 5. מרשימת מחל — ליכוד
 1. עמוס לוטן
 2. חיים פרץ

 6. מרשימת פז — נצחון
 1. עידן חיים

(1̂  י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 83
 (תמ 1709—3) רבאוו' יוסף

 פקיד הבחירות לעירית צפת

 תוצאות המהירות לראשות עירית צפת
 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׳יה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 3

 הבחירות לראשות עירית צפת.

 א. לקראת הבהירות שקוימו ביום י״ת בחשו! התשמ״ד
 (25 באוקטזיבד׳ 1983) :

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אבוקרט מימון

 2. גדעון אמנון
 3. חניא משה
 4. לוטן עמום

 5. ממן דוד
 6. פרל זאב

 7. שוורץ אברהם

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 7412

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6903

 4. המספד הכולל של הקולות הפסולים 509

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
 מהמועמדים:

לית  הקו

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

 שס המועמד במספרים באחוזים

 אבוקרט מימון 361 5.2
 גדעון אמנון 2142 31
 הביא משה 436 6.3

 לוטן עמום 1083 15.7
 ממן דוד 623 9

 פרל זאב 1786 26
 שוורץ אברהם 472 6.8

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

 2 ס״ה התשל״ה, עמ׳ 211 ; התש׳׳ם, עמי 160.
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 3. אויבינו ג׳ינו משה
 4. מריו אליעזר

 5. גליק משה

 י״ט בכסלו התשפ׳יז־ (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) גרשון וידמן

 פקיד הבחירות
 לעירית קריח ים

 תוצאות הבהירות לראשות עירית קריוז ימ

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7 (ב) (1) לחוק x 1965—(בחירות), התשכ׳׳ה 
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות  התשל״ה—1975 ע
 לראשות עירית קר־ת ים שקוימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד

 (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. סיסו שמואל
 2. פורמן יונה

 3. שנל בנימין

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 12925

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 11763

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 1162

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות י הרשימה מספר הקו ו נ י כ ! ו ו ו י  אות/

ת ו ל  הקו
 שם המועמד במם3רים באחוזים

40.6 

12.4 

47.0 

4775 

1459 

5529 

 סיםו שמואל

 פורמן יונה

 שנל בנימין

 ו- שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 כנימין
(  ישש הפרסי

 שגל
 (שם המשפחה)

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) גרשון וידמן

 פקיד הבחירות
 לעירית קרית ים

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

 אמת — המערך מפלגת העבודה הישראלית
 מפס ובלתי מפלגתיים 5481

 בגד — חזית דתית מאוחדת המפלגה הדתית
 הלאומית פאג״י ואג״י 914

 חי — למען קרית ים תנועה מקומית אל
 מפלגתית 1220

 מחל — הליכוד המפלגה הליברלית בליכוד
 לטובת תושבי קרים ים 4151

 ני — תמי 474

 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 הישראלית
 מפם ובלתי מפלגתיים 7

 בגד — חזית דתית מאוחדת המפלגה הדתית
 הלאומית פאגי׳י ואג״י 1

 חי — למען קרית ים תנועה מקומית אל
 מפלגתית 2

 מחל — הליכוד המפלגה הליברלית בליכוד
 לטובת תושבי קר״ת ים 5

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה
 הישראלית מפם ובלתי מפלגתיים

 1. שנל בנימין
 2. ביבס קלמנט

 3. פרסמן בנימין
 4. קליין משה

 5. סויסה עמרם
 6. עוקיש שאול
 7. צסלר סימה

 2. מרשימת בגד — חזית דתית מאוחדת המפלגה
 הדתית הלאומית פאג״י ואג״י

 1. ושדי עזריה

 3. מרשימת הי — למען קרית ים תנועה מקומית
 אל מפלגתית

 1. פורמן יונה
 2. בן־יש־ מאיר

 4. מרשימת מהל — הליכוד המפלגה הליברלית
 בליכוד לטובת תושבי קרית ים

 1, סיסו שמואל
 2. כהן שלום
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 נ — הבהירות
 ענ — האהבה והאחדה

 פז — הקידמה

 ז. שמות האנשים שנבחרו להברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת כ — הזית דתית לאומית המפד״ל
 1. המזה רפיק

 2. מרשימת גת — חזית השיתפות והעבודה
 1. דבור פריד

 3. מרשימת דמ — הרשימה העצמאית
 1. טאפש עלי

 4. מרשימת ימ — אחדות ומסירות
 1. קבלאן ג׳מאל

 2. נפאע קאסם
 5. מרשימת נ — הבהירות

 1. עבדאללה חרב
 6. מרשימת ענ — האהבה והאחוה

 1. נגם כנג׳
 7. מרשימת פז — דיקידמה

 1. מאלח ג׳מאל
 2. זידאן םעיד

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) נעאמני פחירי
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית בית ג׳ן

 תוצאות הבהירות לראינזות המועצה המקומית
 בית גץ

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות
(1) לחוק ב) , ולסעיף 7 (  (בהירות), התשכ״ה—1965 נ
 הרשויות המקומיות (בחידת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקדמית בית ג׳ז, שקוימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1. אסאד שפיק
 2. חלבי הוסין

 3. קבלאן גימאל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2654

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2556

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 98

 תוצאות הבהירות למועצה המקומית בית ג׳ן

 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 בית ג׳ן, שקוימו

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

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

 2. אנ — הפועלים העצמאית
 3. כ — חזית דתית לאומית המפד״ל

 4. גת — חזית השיתפות והעבודה
 5. דב — הרשימה העצמאית

 6. ימ — אחדות ומסירות
 .7 2 — הבהירות

 8. ענ — האהבה והאהוד.
 9. פז — הקידמה

 10. שא — פירנוח בית ג׳ן

 ב. המספריהכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2654

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים ־־ 2591

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 63

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

ית ת וכינוי הרשימה מספר הקדי ו י / ת ו  א

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

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

 אמת — מפלגת העבודה — המערך 202
 אנ — הפועלים העצמאית 188
 כ — הזית דתית לאומית המפד״ל 263
 גת — הזית השיתפות והעבודה 269
243 -  דמ — הרשימה העצמאית
 ימ — אחדותי ומסירות 373
 נ — הבהירות 353
 ענ — האהבה והאהוד. 260
 פז — הקידמה 433

 שא — פיתוח בית ג׳ן 7

י הרשימה מספר המנדטים ו נ כי ת ו ו י / ת ו  א

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 ב — חזית דתית לאומית המפד״ל 1
 גת — הזית השיתפות והעבודה 1
 דמ — הרשימה העצמאית 1
 י2 — אחדות ומסירות 2

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

ת וכיבוי הרשימה מספר המנדטים ו י / ת ו  א

 אמת — המעיד 4
 אשל — אנשים שאכפת להם לקידום הוד

 השדון 1
 בגד — חזית דתית מאוחדת 1
 מחל — הליכוד 3
 שמ — למען הוד השרון 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1• מרשימת אמת — המערך
 1. קדמי יצחק

 2. בן דוד דוד
 3. ורדי יבורה
 4. עבודי יעקב

 2. מרשימת אשל — אנשים שאכפת להם לקידום
 הוד השרון

 1. אסרף רפאל
 3. מרשימת כגד — חזית דתית מאוחדת

 1. ־ אלמגור עודד
 4• מרשימת מחל — הליכוד

 1. שטייף מנחם
 2. טגנסקי יאיר

 3. פוטש ישי
 5. מרשימת שמ — למען הוד השרון

 1. שמעוני אליהו
 2. סגל יאיר

 3. גלבוע אלי
 4. רוביסה רחל

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25' בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אלעזר געש

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית הוד השרון

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 הוד השרון

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

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

 לראשות המועצה המקומית הוד השרון.

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

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התש׳׳ם, עמ׳ (»1.

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד
 מהמועמדים:

לות  הקו
ים ז  שם המועמד במספרים באחו

 אםאד שפיק 1239 48.47
 חלבי חוסין 191 7.47

 קבלאן ג׳מאל 1126 44.06

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 אסאד שפיק

עם הפרשי)  (שפ המשפחה) (

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (1709—3) נעאמני פח׳רי
 פקיד הבהירות

 למועצה המקומית בית ג׳ן

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

 בהתאם לסעיף 71(א) להוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ׳׳ה—1965 !, נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית הוד השרון שקוימו

 ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1938):

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

 2. אשל — אנשים שאכפת להם לקידום הוד השדזן
 3. בגד — חזית דתית מאוחדת

 4. מחל — הליכוד
 5. שמ — למען הוד השרון

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
 1. בגד — חזית דתית מאוחדת עם

 מוזל — הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית הוד השרון 7842

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7496

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים' 346

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
 מרשימות המועמדים:

לות י הרשימה מספד הקו ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אמת — המערך 2208
 אשל — אנשים שאכפת להם לקידום הוד

 השרון 458
 בגד — חזית דתית מאוחדת 772

 מחל — הליכוד 1723
 ש« — למען הוד השרון 2335

 1 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר יונה, שקוימו
 ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. ,אמת — המעיד

 י 2. ג — חזית דתית לאומית המזיחי הפועל המזרחי
 ובלתי מפלגתיים

 3. כי — למען כפר לרנה
 4. מהל — הליכוד'

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית כפר יונה 1677

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1634

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 43

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

י הרשימה mois• .ד.קזלות ו נ בי יות ו .ת/  8ו

 אמת — המערך 501
 ג — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל

 המזרחי ובלתי מפלגתיים 137
 כי — למען כפר יונה 84

 מחל — הליכוד 912
 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות

 המועמדים:
» 

ז וכינוי הרשימה מססר המנדטים ו ו י  אות/

 אמת — המעיד 3
 כ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל

 המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 מחל — הליכוד 5

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
 1. רבינא נתן

 2. סלומון מישו
 3. שמואלי משה

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

 1. גרידיש רחמים
 3. מרשימת מחל — הליכוד

 1. דרעי אפרים
 2. בן סימון אברהם

 3. אברהם אליהו
 4. מנטין משה

 5. יחזקאל שלמה

 כ״א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709-$) ^ נחום זפצקי

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית לפר יונה

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

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אלמגור עודד

 2. אסרף רפאל
 3. קדמי יצחק

 4. שטייף מנחם
 5. שמעוני אליהו

 2. המספר הכולל של בוחרים שהצביעו
 . בתחום הרשות המקומית 7842
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 7355
 4. המספר .הכולל של הקולות הפסולים 487

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

c ת > ו ל  הקו
ים - ז  שם המועמד . במספרים באחו

 ד
6.6 

25.2 
24.8 
36.4 

512 
491 

1854 
1822 
2676 

 אלמגוד עודד
 אםרף רפאל
 קדמי יצחק

 שטייף מנחם
 שמעוני אליהו

 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:
 , קדמי יצחק

 שמעוני אליהו
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 6592
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6477
 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 115

 5 ממפר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים :

ת ו ל ו ק ד ה פ ס  שם ׳המועמד מ

 קדמי יצחק 2714
 קדמי אליהו 3763

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 שמעוני אליחו

(  (שם זזמשפחה) (שם הפרטי

 י״ט בכסלו ההשמ׳׳ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אלעזד געש

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית הוד השרון

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית גפר יונח

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג

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

ת התשמ״ד, 7.12.1983 753 ב ט ט הפרסומים 2995, א׳ ב לקו  י



 3. לע — הליברלים העצמאיים
 4. ש־—אלתקוא

 5. עפ — השגשוג
 6. עצ — השפע והרפורמה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 1. לע — הליברלים העצמאיים עם

 עצ — השפע והרפורמה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2525

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2464

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 61

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ת וכינוי הרשימה מספד הקו ו י / ה ו  א

 א — הפועלים והחקלאים 1061
 הד — כפר־מנדא 162
 לע — הליברלים העצמאיים 286
 ס — אל תקוא 132

 עע — השגשוג 3
 עצ — השפע והרפורמה 820

 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

 א — הפועלים והחקלאים 4
 לע — הליברלים העצמאיים ג
 עצ — השפע והרפורמה 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת א — הפועלים והחקלאים
 1• עבדאלחלים טאהא מהמד

 2. קדה מחמד יוסף
 3. עבדאלחמיד עאדל םאמי

 4. טאהא עבדאללה חסין

 2. מרשימת לע — הליברלים העצמאיים
 1. עבדאללה פאלח םעיד

 3. מרשימת עצ — השפע והרפורמה
 1. עאלם סאלח מחמד
 2. עיסאוי יוסף מוסא

 3. חושאן קאםם מחמד
 4• דדאן עלי נאסר

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 3-1709) תחאדחו גהאד
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית כפר מנדא

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 כפר יונה

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

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

 ביום י־׳יח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אליה רפאל

 2. דרעי אפרים
 3. רבינא נתן

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 1677

 המספר הכולל של הקולות הכשרים 1616

 המספר הכולל של הקולות הפסולים 61

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
 שם המועמד במספרים באח ודים

 אליה רפאל 71 4.4
 דרעי אפרים 1009 62.4
 רבינא נתז 536 33.2

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 דרעי אפרים

 •(שם המשפחה) (.שם הפרטי)

 כ״א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (המ 1709—3) נחומ זבצקי

 פקיד הבהירות
 למועצה המקומית כפר יונה

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

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר מנדא

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

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

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

 1. א — הפועלים והחקלאים
 2. הד — כפר־מנדא

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

ם 2995, א׳ בטבת התשמ״ד, ׳7.12.198 מי  754 ילקוט ־פרסו



 4. מחל — הליכוד והאחוה
 5. נ — החקלאות והעבודה

— ההצלחה ג  6. נ
 7. ע — הקידמה והאחוה
 8. רא — קידמה ופיתוח

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:
 1. ע — הקידמה והאחוה עם

 רא — קידמה ופיתוח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1414
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1399

 ד. • המספר הכולל של הקולות הפסולים 15
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
ת ו ל ו ק ר ה פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

86 
258 
89 

252 
152 
167 
395 

 כפ — האחוה
 גד — צעירי משהד

 מחל — הליכוד והאחוה
 נ — החקלאות והעבודה

 נג — ההצלחה
 ע — הקידמה והאהוה

 ףא — קידמה ופיתוח

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

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

 גד — צעירי משהד
 נ — החקלאות והעבודה

 גג — ההצלחה
 ע — הקידמה והאחדה
 רא — קידמה ופיתוח

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת גד — צעירי משהד
 1. מרעי יוסף

 2. עלי עבדאללה
 2. מרשימה נ — החקלאות והעבודה

 1. סלימאן סאלח
 2. םלימאן פדיל

 3. מרשימה נג — ההצלחה
 1. עיסא מוחמד

 4. מרשימה ע — הקידמה והאחות
 1. םאלח מוחמד

 5. מרשימה" רא — קידמה ופיתוח
 1. חסן אחמד

 2. כריים יוסף
 3. חסן עבדלחלים

 י״ט בכסלר התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 3-1709) כאותר אפכנר
 פקיד הבהירות

 למועצה המקומית משהד

 תוצאות הכחירות לראשות המועצה המקומית
 כפר מנדא

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקדמיות
) לחוק 1 ) ( ב ) , ולסעיף ד  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
-הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר מנדא, שקוימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. זידאן מחמד

 2. מוראד יאסין
 3. עבד אל חלים טאהא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעד בתחום

 |4 •הרשות המקומית 2525

- המספר הכולל' של הקולות הכשרים 2455 ג ^ 

 ~ ד.. המספר הכולל של הקולות הפסולים 70
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 מהמועמדים:
לות  הקו

ם' י ז  שם המועמד במספרים באחו

46.4 
1.4 

52.2 

 זידאן מחמד 1138
 מוראד יאסי! 35

 עבד אל חלים טאהא 1282
 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 טאחא
(  ושם הפרטי

 עבד־ אל חלים
 (שם המשפחה)

 י״ט בכסלו התשמ״ד (25 בנובמבר 1983)
 (חמ 170—3) תחאוחו גהאד
 פקיד הבחירות

 _ למועצה המקומית כפר מנדא

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

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

 תוצאות הכחירות למועצה המקומית משהד

 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 משהד, שקוימו ביום

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אמ — פתוח הכפר

 2. בפ — האחוה
 3. גד — צעירי משהד

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

ת התשמ״ד, 7.12.1983 755 ב ט  יליקוט הפרסומים 2995, א׳ ב



 2. גד — הזית םכבין הדימוקרטית
 3. ס — השלום והשוויון

 4. צל — השפור
 5• ד» — קידמה ופיתוח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 5205

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5007

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 198

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהת מרשימות
 המועמדים:

לות ד הקו פ ס מה מ יות ובינוי הרעי / ן י  8ו

 אב — ההוכחה 868

ת סכנין הדימוקרטית 2389 ד  גד — ה

 צל — השפור 461

א — קידמה ופיתוח 1289  י

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות
 המועמדים:

ת וכינוי הרשימה מספר המנדטים ו י / ז ד  א

 אב — ההוכחה 2

 גד — חזית סכנין הדימוקרטית 5

 צל — השפור 1

 רא — קידמה ופיתוח 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אכ — ההוכחה
 1. חלאילה מחמוד אבראהים

 2. חלאילה גמאל סלימאן

 2. מרשימת גד — הזית סכנין הדימוקרטית
 1. טדביה גמאל

 2. אבו יונס פיסל
 3. עאמר חסן

 4. אבו סאלח מוסטפא
 5. שאהין עז אלדין

 3. מרשימת צל — השפוד
 1. גנאים מחמוד

 4. מרשימת רא — קידמה ופיתוח
 1. גנאים מוחמד

 2. בדארנה חוםין
 3. שלאעטה סלימאן

 כ׳׳א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) ח׳ורי אכרהים
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית סחנין

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית משהד
 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 המועצה המקומית משהד, שקוימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. חסן מוחמד

 2. מרעי יוסף

 3. םלימאן סאלה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1426

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1412

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 14

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
ים ז  שם המועמד במספרים באחו

 הסן מוחמד 647 45.8

 מרעי יוסף 764 54.1

 סלימאן סאלה 1 0.1

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 יוסף

 מזש הפרטי)
 מרעי

 (שש המשפחה)

 י״ט בכסלו התשמ״ד {25 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) כאותר אסכנדר
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית משהד

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

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

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
 תוצאות הבהירות למועצה המקומית סחנין, שקוימו ביום

 י״ח בתשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אב — ההוכחה

 ! ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 2. ב — מפד״ל

 3. מחל — הליכוד

 4. עת — תפנית בעתלית

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית עתלית 1258

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1213

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 45

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

ת י ל ו ק ר ה פ ס ת וכיבוי הרשימה מ ו י / ת ו  א

307 

214 

543 

149 

 אמת — המערך

 כ — מפד״ל

 מחל — הליכוד

 עת — תפנית בעתלית

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

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

 אמת — המערך

 כ — מפד״ל

 מחל — הליכוד

 עת — תפנית בעתלית

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
 1. אהרן גרינברג

 2. דדוש משה

 2. מרשימת ה — מפד״ל
 1. יצחק דנינו

 2. לייבה ברקו

 3. מרשימת מחל — הליכוד
 1. מרדכי עמר
 2. דני בן דה!

 3. יאיר שפירא
 4. הלל לביא

 4. מרשימת עת — תפנית בעתלית
 1. נגה קינן

 ט״ו בכסלו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983)
 (חמ 3-1709) אהרן לוי

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית עתלית

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה פחנין

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
) לחוק 1 ) ( ב , ולסעיף ד (  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית םחנין, שקוימו כיום

 י״ח בחשלז התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 אבו ריא מוסטפא

 גנאים מוח מד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 5205

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5087

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 118

ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכלי אחד 1 

 מהמועמדים:
לות  הקו

ים ז ד באחו מ ת מ  שם ה

48 
52 

2425 
2662 

 אבו ריא מוסטפא
 גנאים מוחמד

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 מוחמד

 ושם הפרטי)
 גנאים

 (שם ד.משפחה)

 כ׳׳א בכסלו התשמ״ד (27 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) חיורי אפרהיפ
 פקיד הבחירות

 למועצה המקומית סחנין

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקדמית עתלית

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

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

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

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

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 3. ג — יהדות התורה אגודת ישראל
 4. מהל — הליכוד (חרות ליברלים לעמ)

 5. עד — עתיד ברית נאמני קדימה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית קדימה 1987

 ג. המספר הכולל שד הקולות הכשרים 1914

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 73

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

לות ת ובינוי הרשימה מספר הקו ו י / ת ו  א

 אמת — המערך 821
 כ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל

 המזרחי ובלתי מפלגתיים 331
 ג — יהדות התורה אגודת ישראל 24

 מחל — הליכוד (חרות ליברלים לעמ) 478
 עד — עתיד ברית נאמני קדימה 260

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

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

 אמת — המערך 5
 כ — חזית דתית לאומית המזרחי הפועל

 המזרחי׳ ובלתי מפלגתיים 2
 מחל — הליכוד (חרות ליברלים לעמ) 3
 עד — עתיד ברית נאמני קדימה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 ג. מרשימת אמת — המערך
 1. לוי עזרא

 2. פורת יעקב
 3. נחשון זכריה

 4. הוניג רות
 5. לוי מרדכי

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

 1. שער עמרם
 2. קפש עמנואל

 3. מרשימת מחל — הליכוד (חרות ליברלים לעמ)
 1. אלקלעי חנניה

 2. אביאן משה
 3. הריר אילנה

 4. מרשימת עד — עתיד ברית נאמני קדימה
 1. יאמין משה

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

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית קדימה

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

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות. המוקומייות
 (בהירות), 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 עתלית, שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גרינברג אהרן

 2. עמר מרדכי
 3. קינן נגה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1258

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1181

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 77

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

לות  הקו
ים ז  שם המועמד במספרים באחו

39.2 
47.8 
13.0 

463 
565 
153 

 גרינברג אהרן
 עמר מרדכי

 קינן נגה

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 מרדכי

(  ושם הפרטי
 עמר

 (שם המשפחה)

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

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית עתלית

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

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית קדימה
 לפי הוק 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 קדימה, שקויימו ביום

 י״ח בהשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

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

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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 3. ג — יהדות. התורה אגו״י
 4. הן — רשימת הצעירים לשינוי ראש העין

 5. חי — התנועה למען ראש העין ותמ״י
 6. מחל — ליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 6574'

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6394

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 180
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
ת ו ל ו ק ר ה פ ס י הרשימה מ ו נ ת וכי ו י / ת ו  א

 אמת — המערך מפלגת העבודה מפם רץ
 ובלתי מפלגתיים 515

 כ — המפלגה הדתית הלאומית המזרחי
 הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 90&

 ג — יהדות התורה אגייי 1321

 הן — רשימת הצעירים לשינוי ראש; העין 257

 חי — התנועה למען ראש העין ותמ׳׳י 1143
 מחל — ליכוד 2268

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

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

 »מת — המערך מפלגת העבודה מפם רץ
 ובלתי מפלגתיים ־ 1

 ג — המפלג־ הדתית הלאומית המזרחי
 הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2

 ג — יהדות התורה אגו״י 2

 חי — התנועה למען ראש העין ותמי׳י 2
 מהל — ליכוד 4

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך מפלגת העבודה מסס
 רץ ובלתי מפלגתיים

 1. מליחי חיים
 2. מרשימת כ — המפלגה הדתית הלאומית המזרחי

 הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
 1. מנצורה נסים

 2. יוסף יחיאל

 3. מרשימת ג — יהדות התורה אגו״י
 1. •מלמד יוסף

 2. יצחק נתן (והב)
 4. מרשימת יחי — התנועה למען ראש העין ותמ׳׳י

 1. גמליאל מאיר
 2. עמית צדוק

 תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית קדימה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק, הרשויות. המקומיות
(1) לחוק ב)  (בהירות), התשכ״ה—1965 1־, ולסעיף 7 (
 הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות. לראשות המועצה המקומית קדי־מה, שקויימד

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אלקלעי חנניה

 2. לוי עזרא
 3. שער עמרם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו כתחום
 הרשות המקומית 1964

 ג. י המספר.הכולל של הקולות הכשרים 1884

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 80

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לנןל אחד
 מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  ה

ים ז  שם -המועמד י במספרים כאחו

33.2 
55.8 
11.0 

625 
1051 
208 

 אלקלעי חנניה
 לוי עזרא

 שער עמרם

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 לוי עזרא

 (,שם המשפחה) (שם ה6רטי)

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

 _ פקיד הבחירות
 למועצה המקומית קדימה

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

- סי׳ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ״ה—1965 ב
 תוצאות הבהירות למועצה המקומית ראש העיז,'שקויימו

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

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

 מפלגתיים
 2. "ג — המפלגה הדתית הלאומית המזרחי הפועל

 המזרחי ובלתי מפלגתיים

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמ׳ 140.
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 3. המס©־ הכולל של הקולות הכשרים 6332

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 242

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מה
 מועמדים:

ת מ  הק ו
זים  במספרים באחו

18.97 
38.10 
7.45 

22.38 
13.10 

1202 
2412 
472 

1417 
829 

 גמליאל מאיר
 יוסף יגאל יוסף

 מל יחי חיים
 מלמד יוסף

 מנצורה נסים

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

 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 יוסף יגאל יוסף

 מלמד יוסף
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 5866
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5783

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 83
 5• מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

ת ו ל ו ק  שם המועמד מספר ה

4299 
1484 

 _יוסף יגאל יוסף
 מלמד יוסף

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 יוסף ינאי יוםף
(  (שפ המשפחה) >שם הפרטי

 כ״ד בכסלו התשמ״ד (30 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) עובדיה לאלו

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 ראש העין

 5. מחסימת מחל — הליכוד
 1. יוסף יגאל יוסף
 2. גמליאל סעדיה

 3. אחרק רתמים
 4. אשול עובדיה

 כ״ד בכסלו התשמ״ד (30 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3! עובדיה לאלו

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 ראש העין

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה ־המקומית
 ראש העיו

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

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

 •הבהירות לראשות המועצה המקומית ראש העין.

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

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 גמליאל מאיר

 יוסף יגאל יוסף
 מליהי חיים
 מלמד יוסף

 מנצורה נסים

 2. המספר הכולל'של בוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 6574

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