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 2. קעביג צבי מאיר
 3. כהן יפת

נה  3. מרשימת לד — למען רענ
 1. גלילי שמחה

 4. מרשימת מחל — הליכוד
 1. יצחקי יחזקאל וילי

 2. כהן עוזיאל
 3. דן עקיבא

 4. דגן אהרון

 כ״ג בכסלו התשמ״ד (30 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אברהב חיון

נה  פקיד הבחירות לעירית רענ

 תוצאות הבחירות לראשות עירית רעננה
 לפ־ חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

ו וכהונתם), התשל״ה—1975  וסגני

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
) לחוק 1 ) ( ב )  (בחירות), התשכ״ה-1965 ולסעיף 7
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
ת בזה הודעה עלי תוצאות ר מ ג , נ  נתם), התשל״ה—1975 2
יימו ביום י״ח רית רעננה, שקו  הבחירות לראשות עי

 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גלילי שמתה

ן ימי  2. וולפובי׳ן בנ
 3. יצחקי יחזקאל וילי

ר ן מאי  4. קצי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 14227
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13619

ל הקולות הפסולים 608  ד. המספר הכולל׳ ש
ו לכל אחד יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 מהמועמדים:
 הקויות

 במספרים באחוזים

4.7 
40.9 
33.2 
21.2 

644 
5566 
4518 
2891 

 גלילי שמחה
ן  וולפוביץ בנימי

 יצחקי יחזקאל וילי
 קצין מאיר

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
ן ימי  בנ

 (שם הפרסי)
 דולפוביץ

 1שם יד.ב!עו0חה)

 כ״ג בכסלו התשמ״ד (30 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אברהם היון

נה _ פקיד הבחירות לעירית רענ _ _ _ _ 

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

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

 תוצאות הבחירות למועצת עידית רעננה
ות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
דעה על  (בהירות), התשכ״ה—1965 נמסרת בזה הו
 תוצאות הבחירות למועצת עירית רעננה, שקויימו ביום

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

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

 2. בוזכ — ״ביחד״ תנועת חרות ברעננה חזית דתית
 מאוחדת

 3. לר — למען רעננה
 4. פחל — הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 14226
ל הקולות הכשרים ©136  ג. המספר הכולל ש

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 557
ו לכל אחת מרשימות יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 המועמדים:
 אות/יות וכינוי הרשימה מספר דהויות

 אמת — המערך 6177
עת חרות ברעננה חזית ו נ — ״ביחד״ תנ ח  פ

 דתית מאוחדת 2889
נה 707  לר — למען רענ

 מהל — הליכוד 3896

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 »דת/יות וכינוי הרשימה מספר ד.מנד0ים

 אמת — המערך 7
 בחג — ״ביחד״ תנועת הרות ברעננה חזית

 דתית מאוחדת 3
נה 1  לר — למען רענ
 מהל — הליכוד 4

ת האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה  ז. שמו
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
ן ימי  1. וולפוביץ בנ

 2. בן חיים חיים
 3• מרהום יוסף

 4. ברוך דן
 5. בר־טל רינה
י ב  6. צביאלי צ

גרשלמה נ י טר ו  7. ל
ועת חרות ברעננה ג — ״ביחד״ תנ ח  2. מרשימת כ

ת מאוחדת  חזית דתי
 1. קצין מאיר

 1 ס״ח התשכי׳ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמי 140.
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מ — רשימת איכםאל העצמאית מת כ  י 3. מרשי
 1. חבשה מודומד

מת של — האחווה  4. מרשי
 1. וג׳יה, שלבי

חמד  2. שלבי מו
 3. שלבי ת׳אלד

מת תנ — םולדריות  5. מרשי
 1. דראושה תאופיק

׳ד (1 בדצמבר 1983) ׳ה בכסלו התשמ׳  כ׳
ד חפזץ  (חט 1709—3) חמו

ת איכסאל  פקיד הבחירות למועצה המקומי

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 אוכשאל

ות (בחירת ראש הרשות יות המקומי  לפי חוקי הרשו
ו וכהונתם), התשל״ה—1975  וסגני

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ׳׳ה—1965 נ
 ות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו יות המקומי  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשלי׳ה—1975 2
ת איבםאל שקויימו  הבחירות לראשות המועצה המקומי

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. דראושה תאופיק

ה עלי י ג  2. ו
חמד ה מו ש ב  3. ח

 4. יחיא םאלח
 5. יחיא דראושה סעיד

ל הבוחרים שהצביעו  ב. •המספר הכולל ש
 בתחום הרשות המקומית 2239
 ג. המספר הכולל של הקולות הבשרים 2191

ל הקולות הפסולים 48  ד. המספר הכולל: ש
ו לכל אחד מהמועמדים: תנ י  ה. מםפר הקולות הכשרים שנ

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 דראושה תאופיק 268 12.23
ה עלי 863 39.39 י  מ
 יחיא סאלח 1038 47.38
 יחיא דראושה מעיד 22 1.00

 שמו של המועמד שנבהר לראש הרשות:
 יחיא פאלח

 (,שם הנ7שנ£חה) (שם הפרטי)

ד (1 בדצמבר 1983)  כ״ה בכסלו התשמ״
ד חסון  (חימ 1709—3) חמו

ד הבחירות למועצה המקומית איכסאל  פקי

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

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

 תוצאות הבהירות למועצה המקומית איכפאל
יות המקרמיות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשו

יות המקומטות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
 (בחירות), התשכ״ה—1965 נמסרת בזאת הודעה על
יימו ת איכםאל שקו מי  תוצאות הבחירות למועצה המקו

ד (25 באוקטובר 1983): ׳ ן התשמ׳  ביום י׳׳ח בחשו

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ת לאומית ת דתי ד  1. ב — ח

 2. גד — חזית איכסאל הדמוקרטית
 3. דפ — התקוה

0 — רשימת איכסאל העצמאית  4. כ
מה העצמאית  5. מ — הרשי

 6. של — האחוה
 7. תג — םולדריזת

עו  ב. ה52ספר הכולל של הבוחרים שהצבי

 בתחום הרשות המקומית 2252

ל הקולות הכשרים 2170  ג. המספר הכולל ש

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 82

מות ו לכל אחת מרשי יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 המועמדים.•

 אות/יות וכינוי תרשימה מספר הקולות

ת לאומית 103 ית דתי  ב — תז
ית איכסאל הדמוקרטית 717 ד — חז  ג
פ — התקוה 303  ד
מ — רשימת איכםאל העצמאית 263  כ
ל — האתוה 523  ש
ג — סולדריות 261  ת

ל אחת מרשימות ם י שבהם זכתה כ דטי  ו. מספר המנ
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

ית איכסאל הדמוקרטית 3  גד — חז
פ — התקחז 1  ד
ת 1 מת איכסאל העצמאי  במ — רשי
ל — האחווה. 3  ש
 תנ — סולדריות 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ית איכסאל הדמוקרטית מת גד — חז  1. מרשי
 1. יחיא סאלח

חמד  2. עבדאלזזאדי מו
ד י ׳  3. •שלבי עבדאלמג

מת דפ — התקרה  2. מרשי
ד  1. דראושה מחמו

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

 ילקוט הפרסומים 3997, ג׳ בטבת התשמ״ד, 9.12.1983 779



בעת שמואל  3. מרשימת גש — למען ג
 , 1. קמיל: צבי

נה  2. פלטגר רי
 4. מרשימת מחל — הליכוד

 1. גרינשטי׳ן אברהם
 2. בן ארי זמיר

ובמבר 1983) ד (30 בנ ׳  כ״ד בכסלו התשמ׳
ה רצ׳בםקי נ  (חמ 1709—3) די

 פקידת הבחירות למועצת המקומית
אל  גבעת שמו

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 גבעת שמואל

יות המקומיות (בחירת ראש הרשות  לפי חוק הרשו
ו וכהונתם), התשל״ת—1975 י  וסגנ

ות יות המקומי  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
 (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף ל(ב)(1) לחוק
 הרשויות המקומטות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
יימו ב־ום י״ה בעת שמואל שקו ת ג  הבהירות לראשו

׳ד (25 באוקטובר 1983): ן התשמ׳  בהשו

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ן אברהם י  1. גרינשטי

 2. ויסמונסקי יעקב

 ב. .המספר הכולל של הםוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 3465

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3171

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 294

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 סם ׳המועמד במספרים באחוזים

ן אברהם 808 25.48 י  גרינשטי
 ויסמונםקי יעקב 2363 74.52

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 ויפמוגפקי יעקב
 (שם המשפחה) ושם הפרטי) י

ו התשמ״ד (30 בנובמבר 1983) ל ס ד מ  כ״
ה רצ׳פפקי נ י  (חמ 1709—3) ד

דת הבחירות למועצה המקומית  פקי
אל  גבעת שמו

 תוצאות הבחירות למועצת גבעת שמואל
ות (בחירות), התשכ״ה—1965 י חוק הרשויות המקומי  לפ

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
 (בחירות), התשכ״ה—1965 נמסרת בזאת הודעה על
יימו ביום  תוצאות הבהירות למועצת גבעת שמואל שקו

 י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
ת העבודה מפ״ם רץ ת — המערך — מפלג מ  1. א

 ובלתי מפלגתיים
ת מאוחדת  2. בגד — חזית דתי

 3. גש — למען גבעת שמואל
 4. מחל — הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 3465 .

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3344

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 121
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהת מרשימות

 המועמדים:
 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

דה מפ״ם  אמת — המערך — מפלגת העבו
ם . 1535 י  רץ ובלתי מפלגתי
ת מאוחדת 527 ית דתי  בגד — חז
ן גבעת שמואל 641  גש — למע
 מחל — הליכוד 641

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

ת העבודה מפ״ם  אמת — המערך — מפלג
ים 4  רץ ובלתי מפלגתי
ת מאוחדת 1  בגד — חזית דתי
 גש — למען גבעת שמואל 2
 ימחל — הליכוד 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

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

 1. ויסמונסקי יעקב
ן ו  2. אורן אמנ
ר לאה  3. עמי

ה ש י מום ן מ  4. לו
ת מאוחדת מת בגד — חזית דתי  2. מרשי

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

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ׳׳ג, עמ׳ 140. 2 פ״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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ת לאומית מת כ — מפלגה. דתי  2. מרשי
 1. כהן שלום

ד ו  2. שרעבי ד
 3. יוסף יאיר

 3. •מרשימת חי — יחד
 1. גמליאל שלום
 2. . פישב5ן שמואל

ה ר ד ג ' י נ ן ב  4. •מרשימת לכ — למע
 1. בובה יחזקאל

 5. מרשימת מחל — הליכוד
ד יהודה  1. לרנ

ובמבר 1983) ׳ד (30 בנ  כ״ד בכסלו התשמ׳
 (חט 1709—3) צכי הופמן

ד הבחירות למועצה המקומית גדרה  פקי

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

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

יות המק־מיות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק  (בחירות), התשב״ה—1965 ג
 ו וכהו י ות (בחירת ראש הרשות וסגנ  הרשויות המקומי
, גמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל׳׳ה—1975 2
יימו ביום ת גדרה שקו מי  הבחירות לראשות המועצה המקו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בזםה יחזקאל

 2. בסון משה
ן מתתיהו מ ג  3. ד

 4. כתן שלום
ד יהודה  5. לרנ

 6. גמליאל שלום

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 2961

 המספר הכולל של• הקולות הכשרים 2796

 המספר׳ הכולל שלי הקולות הפסולים 165

ו לכל אהד מהמועמדים: יתנ  מספר הקולות הכשרים שנ
 הקולות

 שם •המועמד במספרים באחוזים

 בובה יחזקאל 196 7.0
 בסון משה 460 16.5

ן מתתיהו 139 5.0 מ ג  ד
 כהן שלום 1186 42.4
 לרנד יהודה 176 6.3

 גמליאל שלום 639 22.9

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית גדרה
ות (בחירות), התשכ״ה—1965 יות המקומי  לפי חוק הרשו

ות יות המקומי  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
 (בחירות), התשכ׳׳ה—1965 נמסרת בזאת הודעה על
ת גדרה שקויימו ביום מי  תוצאות הבחירות למועצה המקו

ד (25 באוקטובר 1983): ׳ ן התשמ׳  י״ח בחשו

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

ת לאומית  2. ב — מפלגה דתי
 3. חי — יחד

י גדרה נ  4. ל3 — למען ב
ן הציבור בגדרה  5. לע — למע

 6. מחל — הליכוד

ו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות: מות שהי  ואלו הרשי
חד עם י — י  1. ה

 מתל! — הליכוד

עו ל הבוחרים שהצבי  ב. המספר הכולל ש
 בתחום הרשות המקומית 2961

 ג. המספר הכולל של •הקולות הכשרים 2828

ל הקולות הפסילים 133  ד. המספר הכולל ש

מות ו לכל אחת מרשי תנ י  ה. מספר הקולות הכשרים שנ
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

ת — המערך 504 מ  א
ת לאומית 942  כ — מפלגה דתי
חד 667  חי — י
 לב — למען בני גדרה 256
 לע — למען הציבור בגדרה 205
 מחל — הליכוד 254

ם שבהם זכתה כל אחת מרשימות  ו. מספר המנדטי
 המועמדים:

 אות/יות ובינוי הרשימה ^ מספר המנדטים

 אמת — המערך 2
ת לאומית 3  פ — מפלגה דתי
 חי — יחד 2
 לה — למען בני גדרה 1
 מחל — הליכוד 1

ת האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה  ז. שמו
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
 1. בסון משה

ני שמואל  2. קסנטי
 1 ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 248; החשמ״ג, עמי 140.

 1 ם״ח התשכ״ה׳ עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ .140 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ׳׳ד, עמ׳ 6.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אית/יות ובינוי הרשימה מספר המנדטים

 ז.

ובמבר 1983) ׳ד (30 בנ  כ״ד בכסלו התשמ׳
 (חמ 1709—3) פארה האייל

 פקיד הבחירות למועצה המקומית ג׳ולים

 תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית
 כ׳וליס

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
ו וכהונתם), התשל׳׳ה—975! י  וסגנ

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7(ב) (1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 1
ו וכהד־ י ות (בחירת ראש הרשות וסגנ יות המקומי  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2

 הבחירות לראשות המועצה המקומית ג׳וליס•

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

 2 םי׳ח התשלי׳ה, עמ׳ 211; התש״ם, עם׳ 160

ל המועמד שנבחר לראש הרשות:  ו. שמו ש
 פהן שלוב

 (שם •המשפחה) (שם הפרטי)

ובמבר 1983) ׳ד {30 בנ  כ״ד בכסלד התשמ׳
 (חמ 1709—3) צבי הדכמז

 פקיד הבחירות. למועצה המקומית גדרה

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג׳דליפ
ות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

ות  ־ בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ׳׳ה—1965 ג
וליס שקייימו  תוצאות הבחירות לנ>ועצה המקומית ג׳

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 !. אמת — האמת
 2. אנ — השלום
 3. אע — התקוה

 4. אצ — הרפורמה
ת לאומית המזרחי הפועל המזרחי  5. ב — חזיה דתי

 ובלתי מפלגתיים
י מפלגת המרכז ו נ  6. הנ — שי

א — אחזה ושריון  7. י
 8. מחל — הליכוד

ש — הסולידאריות  9. נ
 10. פ — הפתוח

 11. ע — אל נהדה
 12. עה — השתוף
 13. צח — תהילה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 1448
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1426

ל הקולות הפסולים 22  ד. המספד הכולל ש
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
 אות/ידת וכינוי ורשימה מספר הקולות

 אמת — האמת 2
נ — השלום 127  א
 אע — התקרה 203
 אצ — הרפורמה 148

ת לאומית המזרחי הפועל  ב — חזית דתי
 המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 הנ — שינוי מפלגת המרכז 198
א — אחוה רשויון ©2  י
ש — הסולידאריות 175  נ
 עח — השתיף 169
 צח — תהילה 154

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

 אנ — השלום 1
 אע — התקרה 1
 אצ — הרפורמה 1
י מפלגת המרכז 1 ו נ  הנ — שי

 יא — אתוה ושויון 2

ש — הסולידאריות 1  נ

 עת — תשתו ף 1

ח — תהילה 1  צ

 שמות. האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אל — השלום
 1. חסן כמאל אבו ח׳ילה

ע — התקרה מת א  2. מרשי
 1. עזאת סלמאן עאמר

 3. מרשימת אצ — הרפררמה
ן כבישי חס . י ו  1. רא

 4. מרשימת הנ — שינרי מפלגת המרכז
ד חסן חסן  1. סעי

א — אחרה ושריון מת י  5. מרשי
מיל אבו כרוב ׳  1. סלימאן ג

 2. חסן סעיד עבאס
ש — הסולידאריות  6. מרשימת נ

 1. סלאה ג׳אד תירבאוי
 7. מרשימת עה — השתרף

 1. מהמר חסין הנו
 8. מרשימת צח — תהילה

גיב סובח  1. םרבח נ

 782 ילקוט הפרסומים 2997, ג׳ בטבת דיתשמ״ד, 9.12.1983



:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
 1. אמ — אחווה ושויון

 2. דר — אל אח׳לאם
 3. חי _ אלוופאא

ד — אלאמל  4. י
ט — הצדק והשויון  5. ג

י חורפיש  6. ע — בנ
ד — השיתוף  ד. ז

עו  ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצבי
 בתחום הרשות המקומית 1274

ל הקולות הכשרים 1262  ג. המספר הכולל ש

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 12

ת מ י ש ר ו לכל אחת מ תנ י ט שנ  ה. מספר הקולות הכשרי
 המועמדים:

 אות/יור. וכיבוי !;רשימה . מספ!״ הקולות

177 
147 
99 

166 
264 

3 
406 

 אמ — אחווה ושויון
 דר — אל אח׳לאס

 חי — אלוופאא
ד — אלאמל  י

מ — הצדק והשויון  ג
י תורפיש נ  ע — ב

 עי — השיתדף

ם שבהם זכתה כל אחת מרשימות  ו. מספר המנדטי
 המועמדים:

 אדת/יות וכינוי הרשימה מ&פר המגדטים

ט — אחווה; ושויון 1  א
 דר — אל אח׳לאס 1
ד — אלאמל 1  י

ט — הצדק והשויון 2 ״,.  ג
 עיי — השיתוף 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ון  1. מרשימת אמ — אחווה ושוי
 1. פארם םלימאן

 2. מרשימת דר — אל אח׳לאס
 1. בדר יוסף

ד — אלאמל מת י  3. מרשי
ן יוסף  1. חיראלדי

מ — הצדק והשויוך  4. מרשימת נ
דבאן נואף ׳  1. ג

 2. סעד עיסא
 5. מרשימת עי — השיתוף

 1. עאמר מוחמד
 2. סרחאן סלמאן

ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983) י  כ״
 >חמ 1709—3) גאנמ אחסד

ת חורפיש  פקיד הבחירות למועצה המקומי

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

ת המועמדים כלהלן:  1. אושרו הצעו
ו חמזה,  1. הג

אד  2. חמזת רי
 3. טריף סאלח

י יוסף אג  4. נבו
 2. המספר הפזלל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 1448
ל הקולות הכשרים 1428  3. המספר הכולל ש

 4. המספר הכולל של, הקולות הפסולים 20
ר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתר פ מ  5. כ

 מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים כאחוזים

27.59 
13.52 
30.11 
28.78 

394 
193 
430 
411 

ה ו חמז  הנ
 חמזת ריאד
 טריף סאלח
ף ס י מ אנ בו  נ

ת לו א קיבל 40% מהקו ם ל עמדי אף אחד מהמו  ב. הואיל ו
ובמבר ד (8 בנ ׳  הכשרים נערכו ביזם ב׳ בכסלו תשמ׳

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

 טריף םאלח
י יוסף  גבואג

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 1366
ל rvfypn הכשרים 1354 ולל ש  3. המספר הג

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 12
ל אחד ו לכ יתנ  5. מספר הקולות.הכשרים שנ

 מהמועמדים:
 שם המועמד מספר הקולות

ף סאלח 683  טרי
י יוסף 671 אנ  נבו

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
ף פאלח  מדי

 (שם המשמחה) (שפ הפרסי)

ובמבר 1983) ד בכסלו התשמ״ד (30 בנ  כ״
 (חמ 1709—3) פארפ האיל

ד הבחירות למועצה המקומית ג׳וליס  פקי

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

יות המקומיות  בהתאם לסעיף 71(א) לחזק הרשו
ה על ע ^ , נמסרת בזאת ד x 1965—(בחירות), התשכ״ה 
ת חורפיש שקויימו  תוצאות הבחירות למועצה המקומי

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

 1 ס״ח •התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 5. מחל — הליכוד
י יהוד נ י פ ו נ י — לשי  6. ש

 ב. המספר הכולל של הבוחרים׳ שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 6221

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5921

 ד. המספד הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 300

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

 אות/יות ובינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת — המערך 2778
ת לאומית (מפדי׳ל) 504 ית דתי  ב — חז

ת תורתית ופועלי אגודת  גד — חזית דתי
 ישדאל 169
 לי — תושבים למען יהוד 475

 מחל — הליכוד 1066
י יהוד 929 נ י פ ו נ  שי — לשי

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת כירשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדסים

 אמת — המערך 5
(מפד״ל) 1 ת. מי ת לאו ית דתי  ב — חז
 לי — תושבים למען יהוד 1
 מחל — הליכוד׳ 2
י פני יהוד 2 ו נ  שי — לשי

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — המערך
 1. חתוכה סעדיה
יק מרדכי נ  2. לי

ואל  3. זלדמן עמנ
ן  4. חדד שמעו

 5. ונטורה יעקב

ת לאומית (מפד״ל)  2. מרשימת ב — חזית דתי
 1. ריעני דוד

 3. מרשימת לי — תושבים למען יהוד
 1. רגב עזריאל

 4. מרשימת מחל — הליכוד
ד ו  1. ברכה ד

 2. ברדת שלמה
י יהוד נ  5. מרשימת שי — לשינוי פ

 1. רפפורט יוסף
 2. גלדמן ישראל

 כ״ה בכסלו התשמי׳ד (1 בדצמבר 1983)
ר פוריאן  (חמ 1709—3) עמי

 פק־ד הבחירות למועצה המקומית יהוד

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 חודפיש

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

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
, •ולסעיף 7(ב)(1} לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 ו וכהו י יות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגנ  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית חורפיש שקויימו

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

ת המועמדים כלהלן:  א. יאושרו הצעו
 1. בדר יוסף

ן דחיב  2. חיראלדי
 3. עאמר מרזוק
 4. עאמר מחמד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

ת המקומית 1260  בתחום הדשו

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 1239

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 21

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במם3רים באחוזים

 בדר יוסף 6 00.5
ן והיב 406 32.8  חיראלדי
וק 827 66.7  עאמר מרז

ו של המועמד שנבחר לראש הרשות:  ו. שמ
 עאמר מרזוק

 (,שכ המשפחה) (שם הפרטי)

 כ״ה, בכסלו •התשמ״ד (1 בדצמבר 1983)
פ אחמד  (תמ 1709—3) גאנ

ד הבחירות למועצה המקומית חורפיש  פקי

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

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית יהוד
יות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965  לפי חוק הרשו

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ׳יהו—1965 1
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית יהוד שקויי׳מו ביום

 י״ח בחשזן התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

ת לאומית (מפד״ל)  2. ב — הזית דתי
ת ופועלי אגודת ישראל ת תורתי  3. גד — חזית דתי

 4. לי — תושבים למען יהוד

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

 784 ילקוס הפרסומים 2997, ג׳ בפגת התשמ״ד, 9,12.1983



א אלגר י ג — מעל  5. מ
 6. סל! — התקרה
ן ו ת ד ל  ד. נ — א

ה וקידמה  8. פס — תחי
 9. עק — הרשימה המאוחדת

 10. קפ — עבודה ואחווה.
 11. של — הליכוד ואחווה

ל הבוחרים שהצביעו מסר הכולל ש  ב. הנ

 בתחום הרשות המקומית 1030 ..

ל הקולות הכשרים 1018  ג. המספר..הכולל ש

ל הקולות הפסולים 12  ד. המספר הכולל ש
מות ו לכל אחת מרשי תנ י  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 המועמדים:
 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

127 
71 

118 
128 
92 
85 
91 

107 
110 

 אב — קידמת ופיתוח
א הדימוקרטית לי ית מעי ד — חז  נ

 יא — שיתוף ואחווה
א אלגד י  מג — מעל

 טל — התמיה
 נ — אל זיתו ן

ה וקידמה  עש — תחי
מה המאוחדת  עק — הרשי

וה  קפ — עמידה ואחו
ד ואחווה  של — הליכו

ל אחת מרשימות ם שבהם זכתה כ  ו. מספר המנדטי
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

ב — קידמה ופיתוח  א
 יא — שיתוף ואחווה

א אלגד  מג — מעלי
 מל! — התקוה
 נ — אלזיתון

 עס — תחיה, וקידמה
 עק — הרשימה המאוחדת

 5!פ — עבודה ואחווה
 של — הליכוד ואחווה.

ם שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה  שמות האנשי
 ורשימת:

ב — קידמה ופיתוח  1. מרשימת א
 1. עראף כריס

מת יא — שיתוף ואחווה,  2. מרשי
א י חנ  1. שופאנ

א אלגד ג — מעלי  3. מרשימת ט
 1. ג׳וזין מילאד

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית יהוד
ות (בחירת ראש הדשות יות המקומי  לפי חוק הרשו

׳ה-5ד19 ו וכהונתם), התשל׳ י נ  וסג

יות המקומיות  בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשו
, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה-1965 1
ו וכהו ות (בחירת ראש הרשות וסגני  הרשויות המקומי
 נתם), התשל״ה—1975-, נמסרת בזה הודעה על תוצאות
ת יהוד שקויימו ביום מי  הבחירות לראשות המועצה המקו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
ד  1. ברכה דו

 2. חתוכה סעדיה.
ב עזריאל  3. רג

 4. רפפורט יוסף

 ב. המספר הכולל של, הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 61.89 י

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 5690

ל הקולות הפסולים 499  ד. המספר הכולל ש
ו לכל אחד מהמועמדים: יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 הקולות
 שם המועמד במספרים באזזוזיט

16.9 
55 
9.4 

18.7 

958 
3130 

539 
1063 

 ברבה דוד
 חתוכה סעדיה

 רגב עזריאל
 רפפורט יוסף

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש •הרשות:
 חתוכה! פעדי־וז

 (שם המשפחה) (שם הפרטי)

׳ד (1 בדצמבר 1983)  כ״ה בכסלו התשמ׳
ר פוריאן  (חמ 1709—3) עמי

ת יהרו מי  פקיד הבחירות למועצה המקו

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

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

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית מעיליא
ות (בחירות), התשב׳׳ה—1965 יות המקומי  לפי חוק הרשו

ות  בהתאם לסעיף 1ד(א< לחוק, הרשויות המקומי
 (בחירות), התשכ״ה—1965 ג< נמסרת בזאת הודעה על
יימו  תוצאות הבהירות למועצה המקומית מעיליא שקו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
דמה ופיתוח ב — קי  1. א

א הדימוקרטית לי ד — חזית מעי  2. ג
ל — הרשימה הצבורית  3. ה

א — שיתוף ואחווה  4. י

עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140. .  1 ס״ח התשכ״ה,
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ל המועמד שנבחר לראש הרשות  ו. שמו ש

א  שופאני- חנ
 (שם המשפחה) ושם הפרטי)

ד (30 בנובמבר 1983) ׳ ׳ד בכסלו התשמ׳  כ׳
פ נ א ב נ י פ ) נ a n 1709—3) 

ליא ת מעי עצה המקומי ד הבחירות למו  פקי

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית פםומה
יות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—965!  לפי חוק הרשו

ות המקומיות י  בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשו
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
ו מ ^ ת פסוטה ש  תוצאות הבחירות למועצה, המקומי

ד (25 באוקטובר 1983): ׳ ן התשמ׳  ביום י׳יח בחשו

 א. אושרד רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אפ — תתחיה

ה ד מ ע ה  2. אי — התחיה ו
כ — המסירה  3. א

 4. גפ — התהייה והפיתוח
 5. דר — ההתקדמות והשגשוג

אר ג — מנ  6. מ
- האור .7 

ת וההקרבה. ו  8. ע ־- הנאמנ
 9. שא — צעירי פםוטה

ניהן בהסכמי בחירות: מות שהיו קשורות בי  ואלו הרשי
ב — התחיה עם  1. א

 אי — התחיל; והעבודה

 ב. המספר •הכולל של הבוחרים שהצביעו

ת המקומית 1114  בתחום הרשו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1099

ל הקולות הפסולים 15  ד. המספר •המלל ש

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מםפד הקולית

ב — התחיה 127  א
 אי — •התחיה! והעבודה 111
 אפ — המסירה 165
ה והפיתוח 109  גפ — התחי
ת והשגשוג 112  דר — המתקדמו
אר 130  מג — מנ
 נ — האור 108
ת וההקרבה 189 ו  • ע — הנאמנ
רי פסוטה 48 א — צעי  ש

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

מת מל• — התקוה  4. מרשי
א לטיף ת  1. מ

 5. מרשימת נ — אלזיתון
 1. טנוס אברהים

ה וקידמה מת עפ — תחי  6. מרשי
 1. עסאף יעקוב

מה המאוחדת ת עק — הרשי מ י ש ר  7. ל
א  1. קסיס הנ

דה ׳ואחווה מת קפ — עבו  8. מרשי
 1. דחבור בומרוס

ד ואחווה ל — הליכו מת ש  9. מרשי
 1. ליוס אליאס

ובמבר 1983) ד (30 בנ ׳  כ״ד בכםלך התשמ׳
כ גאנפ י פ  (חמ 1709—3) נ

א לי ד ־!מזירות למועצה המקומית מעי  פקי

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקדמית מעיליא
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

ו וכהונתם), התשל״ה—1975 י  וסגנ

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 ו וכהו ט הרשות וסגני א יות המקדמיות (בחירת ו  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל!״ה—1975 2
א שיקויימו לי  הבחירות לראשות המועצה המקומית מעי

 ביזם י׳׳ח בחשון התשמי׳ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גוזין מילאד
 2. ליוס אליאס

 3. קםיס חנא
י חנא  4. שופאנ

עו  ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצבי
 בתחום הרשות המקומית 1004

לות הכשרים 999  ג. המספר הכולל של הקו

 ד. המספר הבולל' של הקןלות הפסולים 5

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

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

לאד 19 1.9  גוזיז מי
 ליוס אליאס 336 33.6
א 199 19.9 נ  קסים ח
י חנא ־445 44.5 פאנ  שו

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

 ־ ס״ת התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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ת המועמדים כלהלן:  א. , אושרו הצעו
 1. דכור חכמת
 2. חורי שאוקי
 3. חורי פאדל
 4. עאסי ודיע

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
 בתחום הרשות המקומית 1112

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1098

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 14

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

- שם המועמד במספרים באחוזים

 דכור חכמת 1 00.1
 חורי שאוקי 478 43.5
 חורי פאדל 11 1.0

 עאםי ח־יע 608 55.4

 ו. שמו של; המועמד שנבחר לראש הרשות:
 עאסי דדיע

 (שם המשפחה) (שם הפרטי)

ובמבר 1983) ד (30 בנ ד בכסלו התשמ״  כ״
 (חמ 1709—3) כעיפ 2אנפ

ת פםוטה  פקיד הבחירות למועצה המקומי

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית קרית מלאכי
ות (בחירות), התשכ׳׳ה—1965  לפי חוק הרשויות המקומי

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
 (בחירות), התשכ״ה—1965 / נמסרת בזאת הודעה על
,  תוצאות הבהירות למועצה המקדמית קרית מלאכי
 שקויימו׳ ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

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

 מפלגתיים
ים ת מאוחרת ובלתי מפלגתי  2. כג — חזית דתי

 3. דכי — תנועת מסורת ישראל — תמי ופועלי
 אגודת ישראל

 4. ח — תנועת החרות
 5. מחל — הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית קרית מלאכי 5425

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5238

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

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות ובינוי הרשימה מספר המנדטים

 אב — התהיה 1
 אי — התחיה והעבודה 1
 אכ — המסירה 1
 גס — התחיה והפיתוח 1
 דר — ההתקדמות והשגשוג 1
נ — מנאר 1  מ
 נ — האור 1
ת וההקרבה 2 ו  ע — הנאמנ

ם שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה  ז. שמות האנשי
 ורשימה:

מת אב — ההחיה  1. מרשי
 1. חורי גיריס

 2. מרשימת אי — התחיה והעבודה
 1. הורי שאו קי

מת אכ — המסירה  3. מרשי
א  1. .אשקר חנ

ה והפיתוח מת גס — התחי  4. מרשי
 1. גיריס ניקולא

מת דר — ההתקדמות והשגשוג  5. מרשי
 1. דכור חכמת

 6. מרשימת מנ — מנאר
 1. פרנסים נביל•

מת נ — האור  7. מרשי
 1. נג׳אר ח׳ליל

ות וההקרבה  8. מרשימת ע — הנאמנ
 1. עאסי ח־יע

 2. חלאק בדיע

ובמבר 1983) ד (30 בנ ד בכסלו התשמ״  כ״
 (חמ 1709—3) געיפ גאגמ

 פקיד הבחירות למועצה המקומית פסוטה

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית פסוטה
ת (בחירת ראש הרשות ו מי  לפי חוק הרשויות המקו

ו וכהונתם), התשלי׳ה—5ד19 י  וסגנ

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
 (בחירות), התשכ״ד.—1965-י, ולסעיף 7;ב)(1) לחזק
ו וכהו  הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגני
, נמסרתי ביזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
יימו עצה •המקומית כסוטה שקו  הבחירות לראשות המו

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

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

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; התשמ״ד, עמ׳ 6.
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 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית
 קרית מלאפי

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בה־רדת), התשכ״ה—1965 •י, ולסעיף 7 (ב) (1) לחזק
ו וכהו י יות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגנ  הרשו
, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
, ת קרית מלאכי  הבחירות לראשות המועצה המקומי
 שקויימו ביום י״ה בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. אדרי שלום

 2. דהד משומר

 3. ונונו בן שחר יוסף

 4. רחמים רמי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 5319

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5157

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 162

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

 מקילות

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 187

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

 אות/יות וכינוי הרעימה מספר הקולות

 אמת — המערך מפלגת דיעבודה מפם רץ
 ובלתי מפלגתיים 1054
ת מאוהךת ובלתי מפלגתיים 578 ; — חזית דתי  ב

 דגי — תנועת מסורת ישראל — חמי ופועלי
 אגודת ישראל 491

ועת החרות 2814  ח — תנ
 מתל — הליכוד 301

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 שם המועמד כמספרים כאחוזים

ת מאוחדת ובלתי אדרי שלום 445 8.6  דתי

 דהר משומר 204 4.0

 מסורת ישראל — תמי ונונו בן שחר יוסף 3390 65.7

 רחמים־ רמי 1118 21.7

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 יושף
 (,שם הפרטי)

 ונונו כן שחר
 !שם המשפחה!

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) אלי אזולאי

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית קריה מלאכי

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

- סייח התשל״ה, עמי 211; התשמ״ד, עמי 6.

 אמת — המערך מפלגת העבודה מפם' רץ
 ובלתי מפלגתיים 3
ית דתית מאוחדת ובלתי מפלגתיים 1  בג — חז

 דני — תנועת מסורת ישראל — תמי ופועלי
 אגודת ישראל 1
 ח — תנועת החרות 6

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

ת — המערך מפלגת העבודה מפם מ  1. מרשימת א
 רץ ובלתי מפלגתיים

 1. רחמים רמי
 2. מורד אילנה

 3. דרורי שמואל

 2. מרשימת בג — חז
 מפלגתיים

 1. אדרי שלום
י — תנו  3. מרשימת דנ
 ופועלי אגודת ישראל

 1. תורגמן רפאל
 4. מרשימת ח — תנועת החרות

 1. ונונו בן שחר יוסף
 2. משה שמעון

 3. יצחק אברהם
 4. יקובוב רפאל חי

ן ו  5. חדר אמנ
 6. כהן מיכאל חי

 י״ד בכסלו התשמ״ד (20 בנובמבר 1983)
 אלי אזולאי

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית קרית מלאכי
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ה ואמונה מת אדו — אהו  2. מרשי
 1. שחוק בשאדה

 3. מרשימת אד — בני ראמה
 1. אבדתילו עבדאללה

ד אסטפאן  2. עי
 4. מרשימת גד — חזית דאמה הדימוקראטית

י  1. חנא האנ
 2. ג׳טאס באסל

יד סוהייל  3. ארשי
 4. קאםם חסן

א — אחדות ואחוה  5. מרשימת ד
 1. זידאן אסעד

 2. גיזאוי חוםיין
 6. מרשימת רמ — רשימת ראמה העצמאית

 1. חנא חאפז

ד (28 בנובמבר 1983)  כ״ב בכסלו התשמ״
 (חמ 1709—3) זאהי חדאד

ד הבחירות  פקי
 למועצה המקומית ראמה

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ראמה
רת ראש הרשות בחי ת( ו י מ  לפי חוק הרשויות המקו

ו וכהונתם), התשל״ה—1975 י  וסגנ

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות
) לחוק 1 ) ( ב  (בחירות), התשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (
ו וכהו ות (בחירת ראש הרשות וסגני ות המקומי י  הרשו
דעה על תוצאות , נמסרת בזה, הו  נתם), התשל׳׳ה—1975 2

רות לראשות המועצה המקומית ראמה.  הבחי

ה ל«תשמ״ד ש ח ימו ביום י״ח ב  א. לקראת הבחירות שקו
 (25 באוקטובר׳ 1983):

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אבו חילו עבדאללה

 2. חנא חאפז
 3. פארם כאמל
 4. קםים אליאם

ל הבוחרים שהצביעו  2. המספר הכולל ש
 בתחום הרשות המקומית 2543
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2482

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 61
ו לכל אחד יתנ  5. מספר הקולות הכשרים שנ

 מהמועמדים:
 הקולות

 שם המחנמד במספרים באחוזים

 אבו חילו עבדאללה 603 24
א חאפז 313 13  הנ
 פארס כאמל 641 26
 קםיס אליאס 925 37

 1 ם״ח, התשל״ה, עמ׳ 211; התשל״ח, עמ׳ 137.

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

 תזצאות הבחירות למועצה המקומית דאמד.
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

ות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומי
, נמסרת בזאת הודעה על  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
 תוצאות הבחירות למועצה המקומית ראמה שקוימו ביום

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

:  א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן
ת ו  1. א — הנאמנ

 2. אכ — שיתוף ורפורמה
 3. אח — אחוה ואמונה

י ראמה ד — בנ  4. א
ד — חזית ראמה הדימוקראטית  5. נ

א — אחדות ואחוה  6. ד
נה והתקזה  7. •וי — האמו

 8. רמ — רשימת ראמה העצמאית
 9. ש — השלום

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2559

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2519

 ד. המספר הכולל של הקולות הפםדלים 40

ו לכל אחת תנ י  ח. מספר הקולות הכשרים שנ
 מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכיבוי הישימה מספר הקולות

ב — שיתוף ורפורמה 194  א
 אח — אחוה ואמונה 189
ד — בגי ראמה 316  א
 גד — חזית ראמה הדימוקראטית 874
א — אחדות ואחוה 506  ד
ה והתקוה 168 נ י — האמו  ו
ת 272  רמ — רשימת ראמה העצמאי

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 «ות/יית וכינוי הישימה מסעד המנדטים

כ — שיתוף ורפורמה 1  א
נה 1  אח — אחוה ואמו
י ראמה 2  אר — בנ
 גד — חזית ראמה הדימוקראטית 4
א — אחדות ואחוה 2  ד
 רמ — רשימת ראמה העצמאית 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אב — שיתוף ורפורמה
 1. שקיר םוהייל

, עמ׳ 140.  ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג
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 אות/יות ובינוי הרשימה מספר הקולות

 אמת — מפלגת העבודה; הישראלית —
 מערד 1251

ת לאומית ובלתי  ב — המפלגה הדתי
 מפלגתיים המפד׳׳ל 805
 ד — פועלי אגודת ישראל 294
 יש — יהד שדרות 291
 לע — המפלגה הליברלית העצמאית 337
 מהל — הליכוד 763
 ני׳ — תמ״י 190

 3ז — עודד 334 •

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 אית/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת — מפלגת העבודה הישראלית —
 מערך 4

ת לאומית ובלתי  ג — המפלגה הדתי
 מפלגתיים — המפדי׳ל 3
 מהל — הליכוד 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימת אמת — מפלגת העבודה הישראלית —
 מערך

נד־עמיר  1. פרץ ארמו
־יעיש חנה.  2. בן

 3. שוורץ יחזקאל
 4. בן דוד יוסף

 2. מרשימת ב — המפלגה הדתית לאומית •ובלתי
 מפלגתיים — המפד״ל

ה י נ  1. עמוס חנ
 2. שוקרון מרדכי

ן ן חנ  3. דדו
 3. מרשימת מחל — הליכוד

 1. משה כהן
 2. אלבז מרדכי

ד (4 בדצמבר 1983)  כ״ח בכסלו התשמ״
 (חמ 1709—3) אוריאל פד־יופף

 פקיד הבהירות למועצה המקומית שדרות

ת המועצה המקומית ו ש א ר ת ל ו ר י ח ב ת ה ו א צ ו  ת
 שדרות

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

ות ות המקומי י  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק ־רשו
 (בחירות), התשכ׳׳ה—1965/ ולסעיף 7(ב)(1) לחוק
 יות •המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו  הרשו

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

 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:

 פארס כאמל
 קסיס אליאס

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו 2324
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2303

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 21
 5. מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

 פארס כאמל 694
 קסיס אליאס 1609

 6. שמו של המועמד שנבחר לראשי הרשות.:
 קפיפ אליאפ

 (שפ המשפחה) (.שם הפרטי)

 כ״ב בכסלו החשמ״ד (28 בנובמבר 1983)
 (חמ 1709—3) זאהי הדאד

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית ראמה

ת ו ר ד ת ש י מ ו ק מ  תוצאות הבהירות למועצה ה

ות (בחירות), התשכי״ה—1965 יות המקומי  לפי חוק הרשו

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

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

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

 ת לאומית ובלתי מפלג  2. פ — המפלגה הדתי
ל ׳ ד פ מ  תיים — ה

 3. ד — פועלי אגודת ישראל
ש — יחד שדרות  4. י

 5. לע — המפלגה הליברלית העצמאית
 6. מחל — הליכוד

י — תגד׳י  7. נ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 4479

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4265

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 214
ו לכל אחת מרשימות יתנ  ה. מספר הקולות הכשרים שנ

 • המועמדים:

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 תוצאות הבחירות למועצה המקומית שלומי
ת (בחירות), התשכ״ה—1965 ו י ש מ מ יות ה  לפי חדק הרשו

יות המקומיות  בהתאם לסעיף 71(») לחוק הרשו
 (בחירות), התשכ״ה—1965 •י, נמסרת בזאת הודעה על
רות למועצה המקומית שלומי שקויימו  תוצאות הבחי

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
ת — ועמרן־ מ  1. א

 2. ב — המפד״ל
 3. מחל — הליכוד

י — תמי  4. נ
ט — שלומי טובה  5. ש

תן  6. תנ — אי

עו ל הבוחרים שהצבי  ב. המספר הכולל ש

ת 1328  בתחום הרשות המקומי

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1288

 ד. המספרי הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 40
ת מרשימות ח  ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל א

 המועמדים:
 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולות

201 
246 
417 
119 
91 

214 

 אמת — •המערל
׳ל  ב — המפד׳

 מחל — הליכוד
י — תמי  נ

בה ט — שלומי טו  ש
 תנ — איתן

מות ם שבהם זכתה כל אחת מרשי  ו. מספר המנדטי
 המועמדים:

 אייז/יות וכינו* הרשימה םספר המנדטים

 אמת — המערך
 ב — חמפד׳׳ל׳

 מחל — הליכוד
נ — איתן  ת

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

מת אמת — המערך  1. מרשי
 1. רוח ניםים

מת ב — המפד״ל  2. מרשי
י  1. וקניין מרדכ

כאל  2, סויסה מי
כוד מת מחל — הלי  3. מרשי

דה לנקרי הו  1. י

, נמסרת בזה הודעה על תוצאות  נתם), התשל״ה—1975 2
 הבחירות לראשות המועצה המקומית שדרות.

׳ד ו ביום י״ה בחשון התשמ׳ מ י ד ק  א. לקראת הבחירות ש
 (25 באוקטובר 1983).

: ת המועמדים כלהלן  1. אושרו הצעו
ל ץ שאו ל  1. א

 2. כהן משה
י אל חג י  3. מו

יה נ  4. עמום חנ
נד־עמיר  5. פרץ ארמו

 6. שרה אברהם

עו  2. המספר הבולל של הבוחרים שהצבי
ת 4459 מי  בתחומ הרשות המקו

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4242

 4. המספר הכולל של. הקולות הפסולים 217

ל אחד ו לכ יתנ  5. מספר הקולות הכשרים שנ
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המחנמד במספרים באחוזים

ן שאולי 252 5.94  אלו
 כהן משה 951 22.42
י 135 3.19  מויאל: חג

ה 1084 25.55 י נ  עמוס חנ
ר ,1538 36.25 נד־עמי  פרץ ארמו
 שרה אברהם 282 6.65

ם לא קיבל 40% מהקולות  ב. הואיל ואף אחד מהמועמדי
׳ד (8 בנובמבר ום ב׳ •בכסלו התשמ׳  הכשרים נערכו בי

 1983) בחירות חוזרות אמיר בהן:
ו לבחירה היו:  1. המועמדים שעמד

 עמום הנגיד.
 פרץ ארמדגד־עמיר

ל הבוחרים שהצביעו 4292  2. המספר הכולל ש
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4199

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 93
ו לכל אחד תנ י  5. מספר הקולות הכשרים שנ

ם:  מהמועמדי
 שם המועמד מספר הקולות

ה 1970 י נ  עמום חנ
ר 2229 נד־עמי  פרץ ארמו

ו של המועמד שנבחר לראש הרשות:  6. שמ
נד־עמיר  פרץ ארמו

 (שם ,המשפחה} (שם הפרטי)

ד (4 בדצמבר 1983)  ב״זז בכסלו התשמ״
ופף  (חמ 3-1709) אוריאל פר־י

 פקיד הבחירות למועצה המקומית שדרות

׳ 211; התש״ם, עמ׳ 160. 1 ס״ח תתשכ״ה, עמי 248; התשמ״ג, עמי 140. - ם״ח התשל״ה, עמ
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 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקוקיות
 המועמד במספרים באחוזים

ן מרדכי 263 20.9  וקני

 הדד קלמון 58 4.6

 לנקרי יהודה 469 36.4

 רוח נסים 176 13.8

 רשף שמשון 210 15.8

מן סלומון 109 8.5  תורג׳

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

 1983) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 וקנין מרדכי
 לנקרי יהודה

ל הבוחרים שהצביעו 1185  2. המספר הכולל ש

 3. המספר הכולל של •הקולות הכשרים 1165

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 20

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

 וקנין מרדכי 437
 לנקרי יהודה 728

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:
 לנקרי יהודה

 (שם המשפחה) ו,שם הפרטי)

ד (4 בדצמבר 1983)  כ״ח בכסלו התשמ״
 (חמ 1709—3)

 גבי מל
 פקיד הבחירות למועצה המקומית שלומי

 2. •אםרף מרדכי
ן שלום  3, דדו

 4. מרשימת תנ — איתן
ן רשף  1. שמשו

ד (4 בדצמבר 0983  כ׳׳ח בכסלו התשמ״
 (חמ 0-1709

פי טל  ג
ד הבחירות למועצה. המקומית שלומי  פקי

ת י מ ו ק מ  תוצאות הבחירות לראשות המועצה ה
 שלומי

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

יות המקומיות  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו
, ולסעיף 7(ב.)(1) לחוק  (בחירות), התשכ״ה—1965 ג
ו וכהו ות (בחירת ראש הרשות וסגני יות המקומי  הרשו
ה הודעה על תוצאות , נמסרת בז  נתם), התשל״ה—21975

עצה המקומית שלומי.  הבחירות לראשות המו

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

ת המועמדים כלהלן:  1. אושרו הצעו
י ן מרדכ י  1. וקנ

 2. חדד קלמון
 3. לנקרי יהודה

ח בסים  4. ת
ן  5. רשף שמשו

מן סלומון ׳ ג ד  6. תו
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 1328
 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1285

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 43

 1 ם״ת התשכ״ה, עמי 248; התשמי׳ג, עמי 140.

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