
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ר נאדר בי התשמ״ט 3632 15 במרס 1989

 עמוד עמוד

 תוצאות הבחירות לראשות עירית 0ז *0 ולמועצת דדית באד מבע *זיו
 בת יס 1970 תוצאות הבודדות לראשות עידית נצרת עלית ולמועצת

 תוצאות הבחירות לראשות עירית אילת ולמועצת עירית עירית נצרת עלית 1979
 אילת 197$ תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית פרדסיה

 תוצאות הבחירות לחמות עירית באדישבע ולמועצת עירית ולמועצה המקומית פרדסיה 1982



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עירית בת ים

 שקויימו

 ?יפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסו-נין וכהונתם), התשל״ה-1975
1 

ף 7וב) (1) לסעי ו  בהתאם לסעיף 71>א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכי־ה 1965 ,
2 — _ 

ו וכהונתם), התשלי׳ה-1975 ,נמסרת בזה י נ סג  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות ו
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית בת ים

ום בג באדר א• תשמ׳־ט (28 בפברואר 1969):  בי

 א. אוטרו הצעות המועמדים כלהלן ג
 1. אוחי ח שלמה
 2. בר יה משה

 3. ולקר יצחק
 4. פלאח אוריאל

 5. קנמוז אהוד
וסף  6. קסטל י

 7. שי;יא יהושוע

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות התהומית

. המספר הכולל של הקולות הכשרים  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד ההמועתדים:

 שם המועמד

47809 

46099 

1710 

 הקולות
 במספרים באחוזים

2.1 
.9 

1.3 
5.2 

41.4 
22.7 
26.5 

964 
406 
599 

2387 
19065 
10443 
12235 

 שלמה
 משה

 יצחק
 אוריאל

 אהוד
סף ו  י

 יהושוע

ן ו חי  או
 בר חן
 ו לקר
 פלאח

 קנה ו ן
 קסטל
 שגיא

סף ו  פרום י
 פקיד הבחירות לעירית

 בת ים

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

ו אהזד מו  קנ

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ל באדר א׳ תשמ־׳ט ו7 במרץ 1989)

 1 ם״ח התשכייר״עי׳מ 248;
 2 סייח התשל־יה,עיימ 211;

 1970 ילקוט הפרסומים 3632, ו׳ באדר כ׳ התשמיש, 13.3.1989



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית בת ים

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה-1965
1 

 ן|־,תאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה 1965 ,נמסרת בזאת
יימו  הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית בת ים שקו

ם כג באדר אי תשמ״ט 284 בפברואר׳1989): ו  בי

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

- המפלגה הדתית לאומית  2. ב
- ולקר יצחק ואזרחים י  3. דנ

- אנשים שאכפת להם  4. כ
כוד - הלי  5. מחל

ת י נ ו י - צומת - התנועה להתחדשות צ  6. ץ
- בת - ים 1  7. ק

י - מרכז ו נ - רצ - שי  8. רצ
- תנועת שם - בת ים  9. שם

- התחיה  10. ת
ן בהסכמי ה י נ י  ואלו הרשימות שהיו קשורות ב

 1. אמת המערך עם
 רצ רצ - זמינוי ־ מרבד

 2. ב המפלגה הדתית לאומית עם
 שם תנועת שם - בת ים

 3. דנ ולקו־ יצחק ואזרחים עם
 ק בת - ים 1

 4. כ אנשים שאכפת להם עם
ת י נ ו י  צומת ־ התנועה להתחדשות צ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית 48293

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 46766  ג

^ המספר הכולל של הקולות הפסולים 1527  ד

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל א\זת מרשימות המועמדים:
 מספר

י הרשימה הקולות ו נ כ ת ו ו י ת/  או
 אמת המערך 11284
 ב המפלגה הדתית לאומית 3541
 דנ ולקר יצחק ואזרחים 371

 כ אנשים שאכפת להם 1015
 מחל הליכוד 12525

ת 281 י נ ו י  ץ צומת - התנועה להתחדשות צ
 ה בת - ים 1 13619
י - מרכז 1145 ו נ  רצ רצ - שי
 שם תנועת שם - בת ים 2446
 ת התחיה 539

 1 סייח התשכ׳יר״ע״מ 248;

 |ילקוט הפרסומים 3632, ו׳ באדר ב׳ התשמ״ט, 3.3.1989ו 1971



 . מםפר
 המנדטים

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו

י הרעימה ו נ ב ת ו ו י ת/  אז

0 

ד ו  פנחס ד
 אסתר

 מרדכי

 משה

 אורי
 יהודה

ו  יצחק (אי

 שלמה
 מרים
 מא^ר
 אריה

םף ו  פרום י

 אמת המערך
 ב התפלגה הדתית לאומית

כוד  מחל הלי
 ק בת - ים 1

 שם תנועת עם - בת ים

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 המערך
 שומר
 פרון
 ששו ז

 בז אשי ה
 מטל ו ן

 שלומובי ץ

 בינשטוק
 ורצברגר

 ר וטמן
 בורוכובי ץ

 לעירית
 ים

 פקיד הבחירות
 בת

.2 

.4 

.6 

נגר  2. א ו

.2 

.4 

.6 

.2 

.4 

.6 

.3 

 י וסף
 אליהו

 זאק
 אלי

 המפלגה הדתית לאומית
 אוריאל

כוד  הלי
 יהושוע

ד ם דו י  חי
 אםתר

 אלברט

 בת - ים 1
 אהוד

 אליעזר
ד  דו

 נסים
 תנועת שם - בת ים

 מרדכי

 11 < מרשימת אמת
 1. קסטל

 3. כהן
 5. בן שושן

ב רי  7. י

 (2 ) מרשימת ב
 1. נללאח

 (3 ) מרשימת מחל
 1. שגיא

 3. מסיקה
 5. גללר
 7. עזרא

 (4 ) מרשימת ק
 1. קנמון
 3. חסון

 5. ללרוביץ
 7. קנטי

 (5 ) מרשימת שס
 1. סויסה

 ל באדר א׳ חשמ״ט נ7 במרץ 1989)

 1972 ילקוט הפרסומים 3632, ר באדר 3׳ התשמ״ס, 13.3.1989



 הוחש בדבר תוצאות הבחירות,לראשות עירית אילת

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 י נ  לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסג
1 

 בהתאם לסעיף 171א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות). התשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7>ב) ן1)
2 

ו וכהונתם), התשלי־ה-1975 ,נמסרת בזה י נ  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
 שקויימו

10662 

10141 

521 

 הקולות
 במספרים באחוזים

48.7 
21.3 
29.9 

4940 
2165 
3036 

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית אילת
 ביום כג באדר א׳ תשמ״ט (28 בפברואר 1969): ;

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. הוכמו רפאל

 2. כץ גד
 3. קדוש גבריאל

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

. המספר הבולל של הקולות הכשרים  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

 רפאל
 גד

 גבריאל

 ה ובמן
 כץ

 קדוש

 יפרח אליהו

 פקיד הבחירות לעירית
 אילת

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 הוכמן רפאל

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ל באדר א׳ תשמייט (7 במרץ 1989)

 1 ס״ח חתשכ״ה«ע״מ 246;
 2 סייח התשל״ה,ע״מ 211;

ד ב׳ ח־/שמ־־ס, 13.3.1989 1973 ר  ילקת! הפרסומים 632¿ ר מ



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית אילת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ־׳ה 1965 ,נמסרת ביאת
יימו  הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עלרית אילת שקו

ג באדר אי תשמי־ט (28 בפברואר 1939):  ביום כ

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. די עתיד-צוות מקצוענים עצמאי למועצת העיר

ד - עצמאיים בעד אילת  2. ז
 3. חמ חמד

 4. כז אילת-רשימתו של רפי הוכמז
כוד  5. מחל - הלי

ת האזרח ולשלום ו י ו כ ז  6. רצ התנועה ל
 7. שי אילתים בעד אילת י

ן בהסכמי בחירות ה י נ י  ואלו הרשי מות שהיו קשורות ב

 1. די עתיד-צוות מקצוענים עצמאי למועצת העיר
 כן אילת-רשיהתו טל רפי הוכמן

 2. חמ החד עם
 מהל הליכוד

 ב. המםפר הכולל של הבוחרים עיהצביעו בתחום הרשות המקומית 10662

. המספר הבולל של הקולות הבשרים 10101  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 561

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
י הרשימה הקולות , מספר ו נ כ ת ו ו י ת/  או

 די עתיד-צוות מקצוענים עצמאי למועצת העיר 761
 לד עצמאיים בעד אילת 470
 חמ ח71ד 903

 כו אילת-רשיהתו של רפי הובהן 3639
 מתל הליכוד 2330
ת האזרת ולשלום 356 ו י ו כ ז  רצ התנועה ל

 שי אילתים בעד אילת 1642

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ז
 הסחר

י הרשימה המנדטים ו נ כ  אות/י 1ת ו

 די עתיד-צוות מקצוענים עצמאי למועצת העיר 1
 חת תן7ד 1
 כן אילת-רשיהתו של רפי הוכמן 6
 מחל הליכוד 4
 שי אילתים בעד אילת 3

 1 סייח התשכ־יה,עיימ 248;

 1974 ילקוט הפרסומים 3632, ו׳ כאדר ב׳ התשמיס, 13.3.1989



. ממות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 שלום-דוד
 סימה

י  בנ

 יעקב
 משה

 עתיד-צוות מקצוענים עצמאי למועצת העיר
 גד

 חנה
 צחק

 2. בלום
 4. נמיר
 6. זרח

 אילת-רשימתו של רפי הוכמז
 רפאל

 גד
 עמי

 11 ) מרשימת די
 1. בן זאב

 (2 ) מרשימת חמ
 1. שאולי

 (3 ) מרשימת כן
 1. הוכמו
ן ז י  3. לו
 5. מאורי

ד ; כו  (4 ) מרשימת מחל הלי
 1. קדוש י ו גבריאל 2. מור

 3. מזרחי משה 4. ן פונתרמולי

* 

ן פי לי פ רו  2. עי

 יפרח אליהו

 פקיד הבחירות לעירית
 אילת

 אילתים !ןעד אילת

 •י' משה

 (5 ) מרשימת שי
 1. כץ

 3. חבושי

 ל באח־ אי תשמ״ט (7 •במרץ\ 1 1989)

 1 ילקוט הפרסומים 632¿ ר באדר ב׳התשמ״ט, 13.3.1989 1975



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות' עירית 1אר טבע

ו וכהונתם , התשל״ה-1975 י נ סג  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות ו
1 

ף 7(ב) (1) לסעי ו  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1-55 ,
2 

ו וכהונתם), התש '־׳ה-1975 ,נמסרת בזה י נ סג  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ו
יימו י  הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית באר שבע שקו

ום כג באדר א׳ תשמי־ט (28 בפברואר 1969):  בי

40576 

37540 

3036 

 הקולות

 א. א1שרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אלאלוף אלי

 2. חורי שושן
צ ״ נ  3. כרמל ב

 4. נעים גדרד נסים
 5. קםפו טוביאן י

 6. רגר יצחק

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

. המספר הכולל של הקולות הכשרים  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד במםכייים באחוזי

 אלאלוף אלי 3000 8.0
 חורי שושן 1587 4.2

 כרמל בני •צ 8999 24-0
 נעים גררד נסים 977 2.6
 קספו טוביאן 329 9.

 רגר יצחק 48<22£ 60.3

י נ ו שלום נ  ז

 פקיד הבוז רות לעירית
 באר שבע

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 רגר יצחק

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ב באדר בי תשמ״ט (9 במרץ . 1989)

 1 סייח התשכ־׳ה,ע״מ 248;
 2 סייח ר׳תשלי־ר׳^־מ 211;

 1976 ילקוס הפרסומים 3632, ר באדר ר התשמ״ס, 13.3.1989



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית באר שבע

 לפי חוק הרשויות המקומיות *בחירות), התשב״ה-1965
 ג

לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,נמסרת בזאת  » בהתאם לםעיף 71«א)׳
- הודעה על תוצאות הבחירות - למועצת עירית באר שבע שקויימו

 ביום כג באדר א• תשמ״ט (28 בפברואר 1.969): )

 א. אומרו רשימות המועמדים כלהלו:
 1. אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
- המפד״ל המזרחי הפועל המזרחי ובלתי־ מפלגתיים  2. ב

- תנועת המרכז שינוי  3. ה?
- מולרת  4. ט

- תנופה לבאר-שבע  5. יד
- עתיד באר שבע רשימה עצמאית בראשותו של כהן נת?  6. בנ

- הליכוד  7. מחל
- מפלגת פועלים מאוחדת  8. מפמ

- קרן. אור בראשות שושן חורי  9. נר
ות האזרח ולשלום י כו - רצ התנועה לז  10. רצ

 11. שסגד _ התאחדות הספרדים ויהדות התורה
 12. ת התחיה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים עם
 מפמ מפלגת פועלים מאוחדת

 2. ב המפד״ל המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים עם
 שסגד התאחדות הספרדים ויהדות התורה

 3. הו תנועת המרכז שיגוי עם
ות האזרח ולשלום י כו  רצ רצ התנועה לז

 4. ט מולדת עם
 ת התחיה

 5. יד תנופה לבאר-מבע עם
 נר קרן אור בראשות שושן חודי

 $ ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 40652

. המספר הכולל של הקולות הכמרים 36867  ג

 ר. המספר הכולל מל הקולות הפסולים 1785

 1 סייח תזשכי׳ר״ע״מ 248)

 ילקום זמרסומים 3632, ר באוד ב׳ התשמיש, 13.3.1989 1977

4 



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

י הרשימה הקולות ו נ כ ת ו ז י ת/  או

 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 3211
 ב המפד־־ל המזרחי הפועל המדרחי ובלתי מפלגתיים 2096
י 379 ו נ  הן תנועת המרבד שי
 ט מולדת 633

ד תנופה לבאר-שבע 2907  י
 כנ עתיד באר שבע רשימה עצמאית בראשותו של כהו נתן 1587

 מחל הליכוד 16270
 מפמ מפלגת פועלים מאוחדת 890

 נר קרו אור בראשות שושן חורי 1562
ת האדרח ולשלום 1287 ו י ו כ ז  רצ רצ התנועה ל
יהדות התורה 2653  שסגד התאחדות הספרדים ו
 ת התחיה 342 .

 1. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ כ ת ו ו י ת/  או
 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 5
 ב המפד״ל המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
ד תנופה לבאר-שבע 2  י
 כנ עתיד באר שבע רשימה עצמאית בראשותו של כהו נתן 1

 החל הליכוד 10
 נר קרן אוד בראשות שושן חורי 1
ת האזרח ולשלום 1 ו י ו כ ז  רצ רצ התנועה ל
z יהדות התורה  שסגד התאחדות הספרדים ו

 ד. שו7ות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 (1 ) מרשימת אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
 1. כרמל בנ״צ 2. ולבר יצחק
ל ז הבר, ן 4. אברז י מי י  3. קרוטשי בנ

 5. גץ מולם

 (2 ) מרשימת ב המפדייל המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
 1. נעים גרח־ נסים

ד תנופה לבאר-שבע  (3 ) מרשימת י
יתי בלפור  1. אלאלוף אלי 2. קו

 (4 ) מרשימת כנ עתיד באר שבע רשימה עצמאית בראשותו של כהן נתן
 1. כהן נתן

 (5 ) מרשימת מחל . הליכוד
 1. רגר י צחק 2. שטר י ת רפאל \

 3. יהב אברהם 4. בוקר אלי
 5. סודרי דניאל 6. וידבםקי יהודה
ד 8. כהז דניאל  7. בונפד דו
 9. ל וארץ יצחק 10. ארביב פרידה

 1978 ילקוט הפרסומים 3632, ד באוד ב׳ התשמיש, 13.3.1989



 צבי
נ ו שלום י נ  ד

 פקיד הבחירות לעירית
 באר שבע

 (6 ) מרשימת נר קרן אור בראשות שושז חורי
 1. חורי שושן

ת האזרח ולשלום ו י ו כ ז  (7 ) מרשימת רצ רצ התנועה ל
נטר שמעון י ו  1. דה-

 (6 < מרשימת שסגד התאחדות הספרדים ויהדות התורה
 1. סבן יצחק 2. זלצר

 ב באדר ב* תשמייט (9 במרץ 1989)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עירית נצרת עלית

ו וכהונתם), התשל־יה-1975 י נ סג  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות ו
1 

ף 7(ב) (1) לסעי ו  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ׳יה 1965 ,
2 

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה י נ ג ס  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ו
יימו  הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית נצרת עלית שקו

ום כג באדר אי תשמ־יט (28 בפברואר 1989):  בי

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אריאב מנחם
 2. לארז־ ו גאק
 3. רהק אבי

11839 

10701 
1138 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

53.3 
20.5 
26.2 

5703 
2189 
2809 

 מנחם
 גאק
 אבי

 ארי אב
 לארדו

 רהק

סף ו  משה י

 פקיד הבחירות לעירית
 נצרת עלית

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 אריאב מנחם

 (שם המשפחה) והשם הפרטי)

 ה באדר בי תשמ־׳ט 121 במרס 1989)

ה,ע״מ 248  1 סייח התשכ״
 2 סייח התשל־יה,ע*ימ 211

 ילקוט הפרסומים 3632, ו׳ באדר ב׳ התענרס, 13.3.1989 1979



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית נצרת עלית

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירותו, התשכ״ה־1965
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 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,נמסרת בלאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית נצרת •עלית שקויימו

 ביום בג באדר אי תשמ״ט 281 בפברואר 1989):
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. אמת - המערך
 2. ב - מפד״ל חיית דתית ??*ומדת המזרחי-הפועל תמרחי

 3. דגש - חזית דתית נצרת עילית
 4. כ - דו קיום לשלום ושוויו?

 5. מחל - הליכוד
 6. נע - תלנ״ע-רפי/אומץ

 7. ת התחיה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביגיהן בהסכמי בחירות ן

 1. ב מפד״ל חזית דתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי עם
 ת התחיה

 2. דגש חזית דתית נצרת עילית עם
 מחל הליכוד

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 11639

. המספר הבולל של הקולות הכשרים 11061  ג

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 778

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 מםפר

י הרשימה הקולות ו נ י כ  אות/יות ו
 אמת המערך 4962
 ב מפד־יל חזית דתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי 549
 דגש חזית דתית נצרת עילית 410
יון 753 ו  כ דו קיום לשלום ושו

 מחל הליכוד 2027
 נע תלנ ׳־ע-רפי /א ומץ 48! 2
 ת התחיה 192

. מספר המנדטים שבהם וכהה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ י כ  אות/יות ו
 אמת המערך 8
יון 1 ו  כ דו קיום לשלום ושו
 מתל הליכוד 3
 נע תלנ״ע-רפי/אומץ 3

 .1 ס״ח התשכ״ר״עי׳מ 248

ד ב׳ התשמיש, 13.3.1989 ד  1980 ילקה הפרסומים 3632, ר מ



 י. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל !•ימה ורשימה

 (1 ) מרשימת אמת המערך
 ג. אריאב מנחם 2. וינדיש יעקב
 4 3. אורז אמיר 4. פו־םמז רעיה

 5. רודריג עדנה 6. חנניה דניאל
 7. אי ולאי חיים 8, כהן משה

 (2 1 מרשימת כ דו קיום לשלום ושוויון
ורי סלים  1. ח׳

 נ3 ) מרשימת מחל הליכוד
 1. לארדו גאק 2. בן חמו יצחק

י נ  3. ברק אביטז רו

 (4 ) מרשימת נע תלנייע-רפי/אומץ
 1. רהק אבי 2. רוביז יהושע

 3. ארבל צבי

 ה באדר ב׳ השמייט (12 במרס 1989) משה יוסף

 _ ... ^ ״,״ ^ . פקיד הבחירות לעירית
 נצרת עלית

 ילקוט ממרסומים 3632, ר כאדר ב׳ התשמיס, 13.3.1989 1981

/ 

 ו



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית 0רדםיה

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 י נ ג ס  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות ו
1 

ף 7גב) (1) לסעי ו  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,
2 

ו וכהונתם), התש 'י־ה-1975 ,נמסרת בזה י נ סג  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות ו
ימו י  הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית פרדסיה שקו

ום כג באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):  בי
 י א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. בן אהרון מנחם
י יצחק נ י מ  2. י
 3. עדני יעקב
 4. שעיבי אהוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 576

. המספד הכולל של הקולות הכשרים 558  ג

18 \ 1 . 

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספ -ים באחוזים
 בז אהרון מנחם 80 14.3
י יצחק 293 52.5 נ י מ  י
י יעקב 1 81 14.5  עדנ
 שעיבי אהוד 104 18.6

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

י יצחק נ י מ  י

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

לה י  ב באדר ב׳ תשמ״ט ו 9 במרץ 1989) כתב ג

 פקיד הבה רות למועצה המקומית
 פרדסיה

 1 סייח הו1שכ׳יה,ע״מ 248;
 2 סייח ההשל״ה,ע־ימ 211;

 1982 ילקוס הפרסומים 3632, ו׳ באדר ב׳ החשמ־ט, 13.3.1989



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית פרדסיה

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה-1965׳
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,נמסרת בואת
יימו  הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית פרדסיה שקו

ום בג באדר אי תשמייט (28 בפברואר 1989):  בי

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהל[:
 1. ב - מפדייל

 2. לפ - למען פרדסיה
 3. מחל - הליכוד

י ו נ  4. קש - קבוצת שי

ן בהסכמי בחירות ה י נ י  ואלו הרשימות שהיו קטורות ב

 1. ב מפדי־ל ט&
 מתל הליכוד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 576

. המספר הכולל של הקולות הבשרים 562  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 14

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

י הרשימה הקולות ו נ כ ת ו ו י ת/  או
 ב מפדייל 64

 לפ למען פרדסיה 221
 החל ־ הליכוד 112
י 165 ו נ  קש קבוצת שי

. מספר המנדטים שבהם דכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ כ ת ו ו י ת/  או
 ב מפדי־ל 1
 לפ למען פרדסיה 3
 מחל הליכוד 1
י 2 ו נ  קש קבוצת שי

 ד. שמות האנשים שנבחרו ןזברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 (1 ) מרשימת ב מפדייל
 1. בן אהרון מנחם

 (2 ) מרשימת לפ למען פרדסיה
ן גבריאל ז ו י יצחק 2. ר נ י מ  1. י

 3. שמר דוהר

כוד  (3 ) מרשימת מחל הלי
י יעקב נ ד ע ; .1 

 1 ם־׳ח ה^שכ״ר״ע״מ 248;

 ילקוט הפרסומים 3632, ר באדר ב׳ התשמיש, 13.3.1989 1983



י ו נ  י 4 ) מרשימת קש קבוצת שי
ן נ ח ו ל י י  1. שעיבי אהוד 2. ג

 ב באדר בי תשמ״ט «9 במרץ 1989) בתב גילה

 פקיד הבר: רות למועצה המקומית
 פרדסיה

י כ׳ מחשמ׳־ט, 13.3.1989 י  1984 ילקום הפרסומים 3632, ר מ

ט סודר בסח־צילום, דפוס ״הארז" בע׳׳מ, דיי־אביב 5  המחיר 1.76 שקל חדש 0334-2980 א




