
 רעוומות

 ילקוט הפרסומים
 ט״ז באדר ב׳ התשמ״ט 3637 23 נמרס 1989

 עמוד

2191 

 עמוד

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה הבוקומית שדרות המקומית סחנין
 ולמועצה המקומית שדרות 2178 תוצאות הבחירות לראשות עירית רמת גן ולמועצת ׳עידית

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גן יבנה 1 רמת גן . . 2194
 ולמועצה המקומית גן יבנה. 2181 תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גת כרמל

 תוצאות הבחירות לראשות עירית קרית גת ולמועצת עירית ולמועצה המקומית גת כרמל 2197
. 2184 תוצאות הבחירות לראשות עירית נצרת ולמועצת עידית . .  קרית גת .

 תוצאות הבחירות לראשות עירית אשקלון ולמועצת עירית נצרת 2201
 אשקלון 2187 תוצאות הבחירות לראשות עידית והדה ולמועצת עידית

2204 .  תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית סחנץ ולמועצה נהריה . • .



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות תמועצת התקותית שדרות

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

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות *בחירות), התשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7(ב) ו1)
2 

ו וכהונתם), התשל־־ה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
 שקויימו

4571 

239 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 הודעה על תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית שדרות
 ביום כ* באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו הצעות התועתדים כלהלן:
 1. בוסקילה דוד

 2. כהז יוסף פנחס
יה נ  3. עמוס חנ
 4. שא ובי הרצל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתתום הרשות המקומית

 ג. .המספר הבולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. תספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אתד מהמועמדים:

 שם המועמד

61.9 
28.1 
10.0 

2331 
1284 
456 

 דוד
 י וסף פנחס

 חנניה
 הרצל

 בוסקילה
 כהז

 עמום
 שא ובי

 קורנבלום מיכל

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 שדרות

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 בוםקילה דוד

 ( שם המשפחה) > השם. הפרטי)

 ל באדר אי תשמייט (7 במרץ 1989)

>3 -2150 ^ 

 1 .סייח התשכייה,ע״מ 248;
 2 סייח התשל״ה,ע״מ 211;

 2178 ילקוט הפרסומים 3637, ?רז נאדר ל התשמ־ט, 39*»ו.3 23



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת תמקומית שדרות

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשב״ר. 1965 ,נמסרת בלאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית שדרות שקויימו

 ביום באדר אי תשמ״ט ו28 בפברואר 1939):

 א. אושרו רשימות התועמדים כלהלן:
 1. אמת - המערך
 2. ב - המפדל

 3. ^ יהדות התורה המאוחדת-א*<ודת ישראל
וף ותנופה בחינוך וקהילה ד - ״יעדי׳ מנ  4. י

 5. מחל ־ הליכוד
 ,׳ 6. ץ - צומת

 7. שם - תנועת שס שדרות

ניהן בהסכמי בתירות  ואלו הרשימות שתיו השורות בי

 1. ב ההפדל עם
 שם תנועת שם שדרון1

ד ״יעד״ מנוף ותנופה בחינוך וקהילה עם  2. י
 מחל הליכוד

 ב. המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתתום הרשות המקומית 4635

 ג. המספר הבולל של הקולות הבשרים 4616

 ד. התספר הכולל של הקולות הפסולים 219

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל'אתת מרשימות המועמדים:
י הרשימה הקולות מספר ו נ כ יות ו  אות/

 אתת המערך 112נ
 ב ההפדל 303 -

 ג יהדות התורה המאוחדת־אגודת ישראל 287
ד ״יעד״ תנוף ותנופה בחינוך וקהילה 340  י
 מתל הליכוד 767
 ץ צומת 147
 שם תנועת שם שדרות 660

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות התועתדיס  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו כנ יות ו  אות/
 אתת המערך 6
ד ״יעד״ מגוף ותנופה בחינוך וקהילה 1  י
 תחל הליכוד 2
 שם תנועת שם שדרות 2

 1 ם״ח התשכ״ה,עיימ,248;

ר ב׳ התשמיש, 23.5.1989 2179 י  ילקוס הפרסומים 3637, ס״ז ס



 1. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה י

) מרשימת אמת המערך 1 ) 
 1. ב וסקילה דוד 2. כהז משר,

 3. אביטז רולה 4. אלימלך יהודית
 5. קאושנסקי בוריס . 6. פר? משה

ד ״יעד״ מנוף״ ותנופה בחינוך וקהילה  (2 ) מרשימת י
 1. אמםלם מישל ׳•

* 

 (3 ) מרשימת מחל הליכוד
 1. כהן - יוסף פנחס 2. הלוי שלום

 (4 ) מרשימת שס תנועת שם שדרות
 י 1. שאובי הרצל 2. תימסות יוסף

 ל באדר א׳ תשמ״ני (7 במרץ 1989) קורנבלום מיכל

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
׳ שררות 3 - 2 1 5  •:חמ 0

 2180 ילקוט ד&רםומיפ 3637, כרז כאדר כ־ התשריט, »8י3.1-:2



 הודעה ב;בר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גן יבנה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ומעניו וכהונתם), התשלי־ה-1975
 ג

 בהתאם לסעיף 71>א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳יה 1965 ,ולסעיף 7וב) נ1)
2 

ו וכהונתם), התשלייה־1975 ,נמסרת בזה י  ,לחוק הרשויות רמקומיות (בחירת ראש ררשות וסגנ
 שקויימו

1563 

1499 

64 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית *ז יבנה
 ביום כ^ באדר אי תשמ־־ט (23 בפברואר 1939):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אלקםלסי משה
 י 2. ^לינםקי משה

 3. כהז שלמה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. ההםפר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. תספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

66.6 
15.7 
17.6 

999 
236 
264 

 משה
 משה

 שלמה

 אלקםלסי
 ^לינסקי

 כהן

 ב ותעה מלכה

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 ,י ו׳ז יבנה

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 אלקםלםי תשה

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ב באדר בי תשמייט (9 במרץ 1989)

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248;
 z סייח התשלי־ה,ע־׳מ 211;

 ילקש הפרסומים 3637, ס״ז באדר ב׳ התשמיש, 23.3.1989 2181



ן בנה  הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה 965: ,נמסרת בזאת
ה על תוצאות הבחירות למ.יעצה המקומית *•ז יבנה שקויימו ^ ו  ה

 ביום כ* באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

 א. אומרו רשימות המועמדים כלהלן:
 ג. אמת - מפל^ת העבודה-המערך
 2. ב - מפל^ת דתית לאומית

 3. * - א^ודת ישראל
 4. מחל - הליכוד

ה בנ י - ז  5. קפ - איחוד לקידום ולפיתוח *
 6. שם ־ תנועת שם

יהו בהסכמי בתירות נ  ואלו הרשימות שהיו קשורות בי

 1. אמת מפלגת העבודה-המערך עם
 שס תג ועת שס

 2. ב תפלגת דתית לאומית עם
 מתל הליכוד

 ב. המספד הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1564

. המספד הכולל של הקולות הכשרים 1497  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 67

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 מספר
י הרשימה הקולות ו בנ  אות/יות ו

 אמת מפלגת העבודה-התערך 504
 ב מפלגת דתית לאומית 272
 ג אגודת ישראל !15
 מתל הליכוד 231
יבנה !7 - ן  קפ איתוד לקידום ולפיתוח ג

 שס תנועת שס 268

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת תרשימות המועמדים  ו

 מספר
י הרשימה המנדטים ו נ כ  אות/יות ו

 אמת מפלגת העבודה-המערך 3
 ב מפלגת דתית לאומית 2
 ג אגודת ישראל 1
 מחל הליכוד 1
 שס תנועת שס 2

 1 ם״ח התשב״ה.ע״מ 248;

 2182 ילקוט הפרסומים 3637, מ״ז באח־ כ׳ התשנרס, 23.3.1989



 אברהם

 שמואל׳

. שמות האנשים שנבחרו מברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 2. קצמז

 רזיאל

 ב«ו*נה מלכה

 פקיד הבד! רות למועצה המקומית
 ן׳ן יבנה

 ו1 < מרשימת אמת מפל^ת העבודה-המערך
 1. אלקםלםי משה

 3. מנצור נםים

 (2 ) מרשימת ב מפל^ת דתית לאומית
 1. ו-לינםקי משה • 2. עו^ז

 ו3 ) מרשימת A א* ודה ישראל
 1. כהן אברהם

 (4 < מרשימת מחל הליכוד
 1. בהן שלמה .

 51 ) מרשימת שם תנועת עם
 1. ממן שלמה 2. משה

 ב באדר בי תשמ״ט (9 במרץ 1939)

( 3 - 2 1 5  >חמ 0

 ילקוט המ־םדמים 3637, ט*ז באח־ ב׳ התשמ־ס, 23.3.1989 183



 תודעה בדבר תוצאות הבתירות לראשות עירית ^רית גוז

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות!, התשכ״ר. 65 1 ,ולסעיף 7וב) (1)
ו וכהונתםז, התע.'״ה-1975 ,נמסרת בלה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית קרית \;ת שקויימו
 ביום כג באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

 אושרו הצעזת המועמדים כלהלן:
 1. אסולין דוד

 2. אסולין פנחס
 3. ארל אלברט

 4. בוים לאב דוד
 5. פרטוש חיים

 ב. ההספד הכולל של הכותרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 12436

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 1775!

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 661

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במם3־ים באח ולים
 אסולין דוד 374 3.2
 אסולין פנחס 600 5.1

 ארל אלברט 275 • 37.2
 בוים לאב דוד 109 «.51

 פרטוש חיים 317 2.7

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 בוים זאב דוד

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ב באדר ב׳ תשמ״ט (9 במרץ 1989) י־־״ודה דוד

 פקיד הבה רות לעירית
) קרית גת 3 - 2 1 5  ?י!מ 0

 1 ם״ח התשכייה,ע׳ימ 248;
 2 סייח התשלייה,ע׳־מ 211;

 2184 ילקוס הפרסומים 3637, גרז באדר ב׳ התשמ״ס, 23.3.1989



 הודעה בו־בר תוצאות הבוזירות למועצת עירית הריו! גת

 ״ לפי חוק הרשויות המקומרות ובחירות), התשכייה־7965
1 

 בהתאם לסעיף 71>א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשבייה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות. למועצת עירית קרית גת שקויימו

 ביום כג באדר א׳ תשמייט (28 בפברואר 1989):

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

- המפדייל חזית דתית לאומית  2. ב
- תפנית  3. יד

 4. כנ ־ הרשימה לטובת קרית גת
- הליכוד  5. מחל

- מפלגת הפועלים המאוחדת מפיימ ר״צ  6. מרצ
- אהבת ישראל  7. קג

- תנועת שס - ד^ל התורה  8. שס

יהן בתםכמי 1 נ  ואלו הרשימות שהיו קשורות בי

 1. אמת המעו־ד עם
 קג אהבת ישראל

ד תפנית עם  2. י
 מרצ מפלגת הפועלים התאותדת מפ״מ ר״צ

 3. כנ הרשימה לטובת קרית גת עם
 שם תנועת שם - דגל התורת

 ב. המספר הבולל של הבותרים שהצביעו בתחום הדשות התקומית 12603

. המםפר הכולל של הקולות הבשרים »119  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 658

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

י הרשימה הקולות ו בנ ת ו ו י / ת ו * 
 אמת התערך 3062
 ב ההפד״ל תדית דתית לאומית י 576
ד תפנית 528  י
 כנ הרשימה לטובת קרית גת 751

 תתל הליכוד 4396
 מרצ מפלגת הפועלים המאוחדת מפיית רייצ 445

 קג אהבת ישראל • י 1484
 שם תנועת שם ־ דגל התורה 703

 1 סייח התשכ״ה,עיימ 248:

 mpy הפדסומיש 3637, ש״ז מדד ב הזזשפרק, 13,3.1989 2185



 מספר
 רמנדטים

. מםפר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות המועמדים  ו

י הרעימה ו נ כ יות ו  אות/

 אמת ההעדר 5
 ב המפד״ל תזית דתית לאומית 1
ד תפנית 1  י
 כנ הרשימה לטובת קרית גת 1
 מחל הליכוד 6
 קג אהבת ישראל 2
 שם תנועת שם - דגל התורה 1

. שתות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 נ1 )'מרשימת אמת המערד
 1. ארל אלברט 2. שלו אביגיל

 3. דוהר דוד 4. ׳ללרז רמי
 5. אלמליח נסים

 (2 ) מרשימת ב המפדייל חלית דתית לאומית
 1. אסולין דוד

ד תפנית  (3 ) מרשימת י
 1. פחימה יעקב

 (4 ) מרשימת כנ הרשימה לטובת קרית גת
 1. אסולין פנחס

-) מרשימת מחל הליכוד 5) 
 1. בוים לאב דוד , 2. פינטו יעקב
 3. .. כרמלי משה 4. אביטז עמרם

ר ! יהודה 6. אל רז ר אברהם י נ ו  5. אי
 (6 ) מרשימת קג אהבת ישראל

 1. ו ולפא שלום דב 2. שלום חיים׳

 (7 ) מרשימת שם תנועת שס - דגל התורה
 1. דהן יהודה

 ב באדר בי תשמ״ט (9 במרץ 1989) י;זודה דוד

 פקיד הבה רות לעירית
3 • קרית גת - 2 1 5  י יי"•׳"? 0

 2186 ילקוס המ־סומים 3637, גרז מדר ב׳ התשמ״ס, 23.3.1989



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עירית אשקלון

ו וכהונתם), התשל״ה-975ג י  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף 7«ב< ו1<
2 

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית אשקלון שקויימו

 ביום בג באדר א׳ תשמ״ט (28 בפברואר 1989):
 א. אושרו הצעות המועתדים כלהלן:

 1. ארבלי שלמה
 2. בריגה יצחק

ן אלי י  3. די
 4. ואונה דוד

 5. כהז יצחק
י גבי ו  6. ל

 7. קר? אריה

 .:. המספד הכולל מל הכותרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 23625

. המספר הכולל על הקולות הכשרים 21756  ג

 ד. המספר הבולל מל הקולות הפסולים 2067

 ה. מספר הקולות הכמרים מניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים .
 ארבלי שלמה 3581 16.5
 בריגה יצחק 2258 10.4
ן אלי 9436 43.4 י  די
 ואזנה דוד 1305 6.0
 כהן יצחק 964 4.4

י גבי 2528 11.6 ו  ל
 קר? אריה 1686 7.7

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

ו אלי י י  ד

 >שם המשפחה) והשם הפרטי)

 ה באדר ב• תשמ״ט (12 במרס 1989) רחמים שמר

 , פקיד הבחירות לעירית
; אשקלון ^ ־ > = ״ ל (  (ךזמ י
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 הודעה בדבר תוצאות הבתירזת למועצת עידית אשקלזן

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית אשקלון שקויימו

 ביום כג באדר א׳ תשמ־־ט (28 בפברואר 1989):

0 

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- אחרת באשקלון  1. אב

- מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים-המערך  2. אמת
 3. ב ־ מפד״ל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי

- אגודת ישראל-יהדזת התורה המאוחדת  4. ג
- אשקלון שלי  5. יד

 6. חי ־ אשקלון בתנופה
ד ־ מהפר באשקלון  7. י

- צלש-צעירים למען השכונות  8. כנ
 9. מחל הליכוד
- תפנית  10. ף

ת ובלתי מפלגתיים י נ ו י - צומת-התנועה להתחדשות צ  11. ץ
 12. ר רשימת הסתדרות הגימלאים

- התאחדות ספרדים שומרי תורה  13. שם
יהן בהסכמי בתירות נ  ואלו ,הרשימות שהיו קשורות בי

 1. אב אתרת באשקלון עם
 אמת מפלגת העבודה הישראלית ובלתי תפלגתיים-המערד

 2. ב מפדייל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
 תי אשקלון בתנופה

 3. ג אגודת ישראל־יהדות התורה המאותרת עם
 ף תפנית

 4. זד אשקלון שלי עם
 כנ צלש-צעירים למען השכונות

ד מהפך באשקלון עם  5. י
ת ובלתי מפלגתיים י נ ו י  צומת-התנועה להתחדשות צ

 6. תחל הליכוד עם
 שס התאחדות ספרדים שוהרי תורה

 ב. התםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתתום הרשות המקומית 23857

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 22161  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 1696
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 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל.אחת מרשימות המועמדים:
 מסחר

י הרשיהה הקולות ו נ י כ יות ו  אות/

 אב אחרת באשקלון 2201
 אמת מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים־המעדך סניף אשקלון 1638
 ב מפד־יל תדית דתית לאותית התדרתי הפועל חמדרתי 2319

 ג אגודת ישראל-יהדות התורה המאותרת 928
 זד אשקלון שלי 233

 חי אשקלון בתנופה 6759
ד מהפך באשקלון 1966  י

 כנ צלש-צעירים למען השכונות 896
 מתל הליבזד 2048

 . ף תפנית 794
ת ובלתי מפלגתיים 265 י נ ו י  v צומת-התנועה לתתתדשות צ

 ר רשימת הסתדרות הגימלאים 1150
 שם התאחדות ספרדים שומרי תורה 964

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות המועתדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ י כ יות ו  אות/
 אב אתרת באשקלון 2
 אמת מפלגת העבודה הישראלית ובלתי הפלגתיים-המערך סניף אשקלון 1
 ב תפד״ל חזית דתית לאומית המדרחי הפועל המזרחי 2
 ג אגודת ישראל-יהדות התורה המאוחדת 1
 חי אשקלון בתנופה 6
ד מהפך באשקלון 2  י
 בנ צלש-צעירים למען השכונות 1
 מתל הליכוד 2
 ד רשימת הסתדרות הגיתלאים 1
 שס התאתדות ספרדים שומרי תורה 1

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה תכל רשימה ורשימה  ז

! < מרשימת אב אחרת באשקלון  ן
. ארבלי שלמה 2. שמש יוסף 1 

 (2 ) מרשימת אמת מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים-המערך סניף אשקלון
 1. קרן אריה

 (3 < מרשימת ב מפד״ל חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
 1. בריגה יצחק 2. בן-דוד עמרם

 (4 ) מרשימת ג אגודת ישראל-יהדות התורה המאוחדת
 1. פנש ג,ד

5 ו מרשימת חי אשקלון בתנופה ) 
ן אלי 2. ו וקנין בנימי? י . די 1 
 3. גלנטה אירית 4. צור שבתאי

 5. שבי אליהו 6. סגל אלישבע

ד מרפד באשקלון  (6 ) מרשימת י
 1. ברדה חיים 2. כהן יעקב
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 (7 ) מרשימת כנ צלש-צעירים למען השכונות
 1. יחיאל עדי

 (8 ) מרשימת מחל הליכוד
ני אליהו י גבי 2. אלו  1. לו

 >9 ) מרשימת ר רשימת הסתדרות הגימלאים
ן צדו?  1. דורו

 (10) מרשימת שם התאחדות ספרדים שומרי תורה
 1. כהן יצחק

 ה באדר ב׳ תשמ״ט 121 במרס 1989) רחמים שמר

 פקיד הבחירות לעירית
) אשקלוז 3 - £ ל 5  (ך,£ 0

0 
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 הודעה בדבר תוצאות הבתירות לראשות המועצה המקותית התנין

ו וכהונתם), התשל״הץ1975 י  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
1 

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף 7וב) (1)
2 

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
י ימו  שק ו

7057 

6905 

152 

 הקולות
 במספרים באחוזים

56.1 
43.9 

3871 
3034 

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית סחנין
 ביום בג, באדר אי תשמ״ט >28 בפברואר 1989):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלתלן:
יא מוסטפא  1. אבו רי
 2. גנאים מוחמר

 ב. המםפר הכולל של הכותרים שהצביעו בתהום הרשות המקומית

. המםפר הכולל של הקולות הכשרים  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

 כרם סקס

 פקיד הבחירות למועצה המקומות
 סחנין

 מוםטפא
 מוחמד

יא  אבו רי
 גנאים

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 אבו רייא מוםטפא

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ה באדר ב• תשמייט (12 במרס 1989)

3 -י ~ ז ר*^ * 2 ו ח ; 
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 הודעה בדבר תוצאות הבתירות למועצה המקומית םתנין

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ־־ה-1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכי־ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית סחניז שקויימו

 ביום כג באדר אי תשמייט (28 בפברואר 1989):

 מספר
 המנדטים

 א. אושרו דשיתות המועמדים כלהלן:
- ההוכחה  1. אב

- התנועה הלאומית הפרוגרוםיבית  2. אד
- חזית סחניז הדימוקרטית  3. גד

ן ו י - דרוזית הדמוקרטית לשלום ולעי ו  4. ו
 5. מ ־ אלויחדה
- אלאימאן  6. נ
- השיפור  7. צל

- קדמה ופיתוח  8. רא

 ב. המספר הכולל על הבוחרים שהצביעו בתתום הרעות התקומית 7057

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6659

 ד. המספד הכולל מל הקולות הפסולים 198

 ה. הספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

יות  אות/
 הספר

י הרשימה הקולות ו נ י כ  ו

 אב ההוכתה 581
 אד התנועה הלאומית הפרוגרוסיבית 467

 גד ת1ית סתניו הדימוקרטית 2853
ן 4 ו י  ו התזית הדמוקרטית לשלום ולשו

 מ אלו יהדה 439
 נ אלאימאן 461
 צל השיפזר 549

 רא קדמה ופיתות 1485

. תספר התנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות התועמדים  ו

י הרשימת ו נ י כ יות ו  אות/
 אב ההוכתה

 אד התנועה הלאותית הפרוגרוסיבית
 גד חזית םחנין הדיתוקרטית

 מ אלו יחדה
 נ אלאימאן
 צל השי פז ר

 רא קדמה ופיתוח

 ד. שתות האנשים שנבחרו תברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 ההוכחה
 מופק

 (1 ) מרשימת אב
 1. חלאילה

 1 סייח תזשכי׳ה«ע״מ 248
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 (2 1 מרשימת אד התנועה הלאומית הפרוגרוסיבית
 1. שאהיז מחמוד

 (3 < מרשימת גד חלית םרוניז הדימוקרטית
 1. טרביה גמאל 2. לבידאת פאולי
 ב. בדארנה יוסף 4. חלאילה סלים

ס פייםל נ ו  5. אבו י

 (4 ) מרשימת מ אלויחדה
 1. חלאילה מוחמד

 ו 5 ) מרשימת נ אלאימאז
 1. חלאילה הפיל

 (6 ) מרשימת צל השיפור
 1. אבו ריא מוחמד

 (7 } מרשימת רא קדמה ופיתוח
 1. גנאים מוחמד 2. טרביה מוחמד

 3. שלאעטה סלימאן

 ה באח־ ב• תשמייט (12 במרס 1969) כרם סקס

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 םחנין
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 הודעה בדבר תוצאות הבתירות לראשות עירית רמת גן

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשב״ה 1965 ,ולסעיף 7>ב1 (1)
ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית רמת גז שקויימו
 ביום כג באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בר צבי

 2. עמית אורי

 ב. המספר הכולל של הבוהרים שהצביעו בתתום הרשות המקומית 58304

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 54976

 ד. המספד הכולל של התולות הפסולים 3328

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים
 0־ צבי 29892 54.4

 עמית אורי 25064 45.6

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 בר צבי

 ושם המשפחה) (השם הפרטי)

 ה באדר ב׳ תשמ״ט (12 במרס 1969) דב רדושר
 פקיד הבחירות לעירית

3-2150< רמת גז  >חמ '
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למזעצת עירית רמת גן

 לפי חוק הרשויות רגזקומיות (בחירות), התשב״ה~965ג
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשבייה 1965 ,נמסרת ביאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית רמת גז שקויימו

 ביום בג באדר א• תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

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

- החיית הדתית המאוחדת  2. בגד
- צדק חברתי  3. לד

- למען רמת גן - הליכוד  4. מחל
- תנועת הורים יזמים לקידום החינוך ברמת-גן י  5. נ

ות האזרח ולשלום י כו - התנועה לז  6. רצ
- תנ ועת שס ברמת .גן  7. שס

ניהן בהסבתי בחירות  ואלו הרשימות שהיו השורות בי

 1. אמת המערד עם

ות האזרח ולשלום י כו  רצ התנועה לז

 ב. ההםפר הבולל של הבזהרים שהצביעו בתתום תרשות המקומית 56325

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 56203

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 2122

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אתת מרשימות המועמדים:
י הרשימה הקולות מספר ו נ י כ יות ו  אות/

 אמת המערד 21436
 בגד התזית הדתית המאותרת 4739

 זד צדק תברתי 168
ן - הליכוד 22668  מתל למען רתת ג
י תנועת הורים יזמים לקידום התינוד ברמת-גן 1706  נ
ות האורח ולשלום 3852 י כו  רצ התנועה לז

 שס תנועת שם ברמת גו 1634,
. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אתת מרשימות המועמדים  ו

 מספר
י הרשימה המנדטים ו נ י כ  אות/י ות ו

 אתת ההעדר 10
 בגד התזית הדתית המאוחדת 2

ן - הליכוד 10  תתל למען רמת ג
זמים לקידום התינוך ברמת-גן 1 י תנועת הודים י  נ
ות האזרת ולשלום 2 י כו  רצ התנועה לז

 1 ם״ח התשכ״ר״ע״מ 248

 ילמם הפרסיסים ז363, ט״ז כאח* ב התשמיש, 23.3.1989 2195



. שמוה האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה זרעימה  ז

 חנן
 צבי

 עזרא
 שמואל

 עליזה (אי

 אמוץ

 דוד
 י וסף
י ר ו  נ
 אבנר
 משה

 עפר

 המערך
ן ז ו  אורי 2. ר
ר י  שאול 4. נ

 בנימין 6. גבאי
 אורי 6. דור

 יצחק 10. בורגר

 החזית הדתית המאוחדת
 אברהם 2. אליש

 למען רמת גן - הליכוד
 צבי 2. מלמדוביץ

 משה 4. לדמן
 גדליהו 6. מורד
 רחל 8. דהרי

 דוד 10. םנם ־

 תנועת הורים יזמים לקידום החינוך ברמת־גן
 גאולה רות

ות האזרח ולשלום י כו  התנועה לז
ר אריה ו  דינה 2. ג

 (1 ) מרשימת אמת
 1. עמית

ורי  3. סו
 5. גתר

 7. ורםנדב
 9. שחם

 (2 < מרשימת בגד
 1. פומרנץ

 (3 1 מרשימת מחל
 1. בר

 3. מרון
 5. רבטו־
 7. חסיד

 9. בנימין

י  (4 ) מרשימת נ
 1. יפה

 (5 ) מרשימת הב
" ן ר ו * .1 

 דב רד ושד־
 פקיד הבחירות לעירית

 רמת גן

 ה באדר בי תשמ״ט (12 במרס - 1989)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גת ברהל

 עייקויימו

ו וכהונתם), התשל־יה-1975 י  לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגנ
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), ו^שכ״ה 1965 ,ולסעיף 17ב) (1)
2 

ו וכהונתם), התשלי׳ה-1975 ,נמסרת בזה י נ  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גת כרמל

 ביום כ* באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

 א. אועורו הצעות המועתדים כלהלן:
 1. אבו עםבה אחמד מחמוד

 ־ 2. בדרא? מ וחמד מחמוד
 3. ותר גלאל עבדאלקאד

 ב. המספר הכולל של הבותרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

. המספר הכולל על ההזלות הבשרים  ג

 ד. המספר הכולל על הקולות הפסולים

 ה. הספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שס המועמד

2917 

2865 

52 

 הקולית
 במספרים באחוזים

30.7 
23.9 
45.4 

880 
684 

1301 

 אחמד מחמוד
 מוחמר מחמוד

 גלאל עבד אלקאד

 אבו עםבה
 בדראז

 ותד

ד י י  עבדאללה ז

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 גת כרמל

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 ותד גלאל עבד אלקאד

 ושם המשפחה), (השם הפרטי)

 ט באדר בי תשמייט (16 במרס 1989)

 ו ר! יי) 0 5 1 2 - 3 \

 1 סייח ר,תשכ״ה,ע״מ 248
 2 סייח התשל־־ר״ע־־מ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גת כרמל

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירותו, התשכייה-1965

 בהתאם לסעיף 71(¡?) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשבייה 1965 ,נמסרת ביאת
 י הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית•גת כרמל שקויימו

 ביום בג באדר אי ת^מייט (28 בפברואר 1939):

 א. אושרו רשימות התועתדים כלהלן:
- הצדק-אלעדל  1. אל

- שעב גית-עם גית  2. גת
- אלנגיאח  3. ד

ן ו י - הח(ית הדמוקרטית לשלום ולשי ו  4. ו
- החופשיים-אלאחראר  5. ח
- אלא וחווה ואלעדל  6. י

- ^ל-אשראק  7. יד
 8. כ אלהבאת

- אל-מוםתקבל  9. כד
- יגלאסלאח-הרפורמה  10. לא

- הלוחמה והעבודה  11. נל
- אלסעאדה-האושר  12. ס

- המפלגה הדמוקרטית הערבית  13. ע
- אלשורוק  14. ק

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות

ד אל-אשראק עם  1. י
 לא אלאסלאת-הרפורמה

 ב. המספר הכולל סל הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. תתספר הכולל של הקולות הבשרים 2349

6  ד. המספר הכולל על הקולות הפסולים 8

 ה. הספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אתת הרשימות המועמדים:
 תספר

י הרשימה הקולות ו נ י כ יות ו  אות/
 אל הצדק-אלעדל 233
 גת 3עב ג־ת-עם גית 314
 ד אלנגיאח 201
י ו ן 66  ו החזית הדמוקרטית לשלום !לשי ו

 תר וזתופעיים-אלאהראר 7
 י אלא1ח11ה ואלעדל 3

ד אליאעראק 244  י
2 1  כ אלתבאת 3
 כד ^ל-הוםתקבל! 316
 לא אלאסלאת-הרפזרמה 267
ל הלוחמת והעבודה 241  נ
 ס «להעאדה-הא1שר 274
 ע ההבלגה הדמוקרטית הערבית 225
 ק אלטורוק 235

 1 סייח התשכי׳ר״ע־ימ 248
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 1. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת הרשימות התועתדים
 מספר

י הרשימה ההנדטים ו נ י כ י הרשיהה אזת/י ות ו ו נ י כ  ו
 אל הצדק-אלעדל

 גת שעב גית-עם גית
 ד אלנגיאח

ד אל-אסראה  י
 כ אלתבאת

 כד אל-מוסתקבל
 לא אלאסלאח-הרפורתה
ל הלוחתה והעבודה  נ

 ס אלסעאדה-האושר
 ע התפלגת תדמוקרטית הערבית

 ק אלטורוק

. שתות האנשים שנבחרו תברי מועצה מבל רשימה ורשימה  ז

 ו1 ) מרשימת אל הצדק-אלעדל
 1. שאמייה האשם מוחמד

 (2 ) מרשימת גת שעב ג.ית-עם גית
 1. גרה עבדאללה

 (3 ) מרשימת ד אלנגיאח
 ג. שכר סקר עיאלקאדר

ד אל-אשראק  ו 4 ) מרשימת י
 ג. ותר מועתסם פריד

 (5 ) מרשימת כ אלתבאת
 1. גמל אברהים מוחנח־

) מרשימת כד אל-מוםתקבל 6 ) 
ודי נעים מוחמד  1. עו

 (t 7 מרשימת לא אלאםלאח-הרפורמה
 1. ותר עקאב מוחמד

ל הלוחמה והעבודה  >a ) מרשימת נ
 1. אבו עסבה אחמד מחמוד

 (9 1 מרשימת ם אלםעאדה-האושר
 1. גרה מוחמר אחמד

 (10) מרשימת ע המפלגה הדמוקרטית הערבית
 1. שרקיה עבדאללה נאיף
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ד י י  עבדאללה ן

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
ל 1 מ ר כ u 

 «11) מרשימת ק אלשורוק
 1. ותר מוחמד טאהר

 ט באדר בי תשמ״ט (16 במרס 1989)

( 3 - 2 1 5  >חמ 0

989J23.3 ,363:ילקוט הפרסומים , ט״ז באח־ ב׳ החשמ׳ש 
2200 



 הודעה בדבר תוצאות הבתיר1ת לראשות עירית נצרת

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסו/ני ו וכהונתם), התשלי־ה-1975
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק ררשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 *ולסעיף 7>ב) (1)
2 

ו וכהונתם), התשלייה-1975 ,נמסרת בלה י  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית נצרת שקויימו

 ביום בג באדר אי תשמייט (28 בפברואר 1989):
 א. אושרו הצעות המועתדים בלהלן:

 1. אבו תאיה אחמד
 2. דאהר כאמל

 3. ןיאד תופיק
 4. ילבק מחמוד
 5. שרארה עומר

 ו
 ב. התספר הבולל סל הב(תרים שתצביע( בתתום תרשזת המקומית 22870

. המספר הכולל של הקולות הכפרים 21654  ג

 ד. המספר הכולל על הקולות הפסולים 1216

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אהד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים
 אבו תאיה אחמד 514 2.4
 דאהר כאמל 2009 9.3

 ליאד תופיק 12458 57.5
 יזבק מחמוד 457 2.1

 שרארה עומר 6216 28.7

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 זיאד תופיק

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י באדר ב׳ תשמ״ט נ17 במרס 1989) םמיר רוק

 פקיד הבחירות לעירית
) נצרת 3 - 2 1 5  (חמ 0
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 הודעה בדבר תוצאות הבתירות למועצת עירית נצרת

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשבי־ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית נצרת שקויימו

 ביום כג באדר א׳ תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו רשימות ההועמדים כלהלן:
 1. אמת - מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים

 2. ב חזית דתית לאומית מפר״ל המזרחי הפועל המזרחי
. גד - חזית נצרת הדימוקרטית  ג

 4. יס - הרשימה האיםלאמית
 5. ע המפלגה הדימוקרטית הערבית

 6. פ - התנועה המתקדמת
 7. ק - חזית הפעולה הלאומי ״אבנא אלבלד״

יהן בהסכמי בתירות נ  ואלו הרשימות שהיו קשורות בי

22870 

22238 

632 

 מספר
 הקולות

 ע המפלגה הדימוקרטית הערבית עם
 פ התנועה המתקדמת

.1 

 ב. המספר תכולל >צל הבוחרים שהצביעו בתהום הרשות התקותית

. ההספר הבולל של הקולות הכשרים  ג

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אתת מרשימות המועמדים:

י הרשימה ו נ י כ  אות/י1ת ו

506 
1026 

11148 
6824 
469 

1814 
429 

 מספר
 המנדבים

 אמת מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
 ב תזית דתית לאזתית תפד״ל המדרחי הפועל ההזרתי

 גד חזית נצרת הדיתוקרטית
 יס הרעימה האיםלאהית

 ע המפלגה הדיתנקרטית הערבית
 פ התנועה המתקדמת

 ק חזית הפעולה הלאומי ״אבנא אלבלד״

. מספר המנדטים ע׳בהם זכתה כל אתת מרשיתות המועמדים  ו

י הרשיהה ו נ י כ יות ו  אות/

1 
10 

6 
2 

 ב חזית דתית לאומית מפד״ל המזרחי הפועל המזדתי
 גד חזית נצרת הדימוקרטית

 ים הרעימה האיסלאתית
 פ התנועה המתקדתת

. שמות האנשים שנבתרו תברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 (1 ) מרשימת ב חזית דתית לאומית מפדייל המזרחי הפועל המזרחי
 1. מזאוי פהד

 1 סייח התשכי׳ה,ע״מ 248
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 ראמל
 אדיב
 וליד

 עבדאללה
 סמי ר -

 עלי
 מאין

 מחמוד

 ח־ודי ג־ראיסי
 אבו רחמוז

 חגי
 אסתיתי
 יבידאת

 ואקד
 מחד ומי

 עאבד

.2 

.4 

.6 

.8 
.10 

.2 

.4 

.6 

 (2 ) מרשימת גד חלית נצרת הדימוקרטית
 1. זיאד תופיק

 סלי מאן עבדאלרחמז
 פאהום םוהיל

 שייח סלי מאז סלים
 םאנזיה

 הרשימה האיסלאמית
 עומר

 ל עבד אל פתאח

 אחמד

 חבים

.3 

.5 

.7 

.9 

 (3 ) מרשימת ים
 1. שרארה

 3. מנאסדה
 5. בטו

 2. סעד ל והיר
 התנ וער. המתקדמת
 • באמל

 (4 ) מרשימת פ
 1. דאהר

 סמיר רוק
 פקיד הבחירות לעירית

 נצרת

 באדר ב׳ תשמ״ט «17 במרס 1989)

4 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עירית נחרי ה

ו וכהונתם), התשל־יה-1975 י  לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגנ
 י 1

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7(ב) (1)
2 

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשנו! עירית נהריה

 א. לקראת הבחירות שקוייתו ביום בג באדר א׳ תשת־־ט (28 בפברואר 1989)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 י 1. וקנין מרדכי
 2. כהנוב יעקב
 3. לבב חיים

 4. סבג ז קי
 5. צחור יוסף

 6. רותם יהודה

15402 

14506 

896 

 באחוזים
 הקולות

 במספרים

 2. התספר הכולל של הבותרים שהצביעו בתתום הרשות ההקומית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתר ההתועהדים:

 שם המועמד

2.5 
23.5 
22.8 
27.9 
23.2 

363 
3407 
3313 
4052 
3366 

 מרדכי
 יעקב
 חיים

 5 קי
 י וסף

 יהודה

 וקנין
 כהנוב

 לבב
 סבג

 צחור
 רותם

14708 

14410 

298 

 כ. תואיל ואף אחד מההועתדיס לא קיבל 402 מהקולות הכשרים נערכו

 ביום ז באדר בי תשמ־־ט (14 במרס 1989) בחירות חוזרות אשר בהן:

: ו  1. המועמדים שעמדו לבחירה הי
 כהנוב יעקב

 סבג זקי

 2. המספר הכולל של הכותרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. ההספד הכולל של הקולות הכשרים

 4. התספר הכולל של הקולות הפסולים

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

6653 
7757 

 יעקב
 ז קי

 כהנ וב
 סבג
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1 

 6. שמו של המועמד שנבהר לראש הרשות

 םבג דקי

 (שם המשפחה) והשם הפרטי)

 באדר ב* תשמייט (17 במרס 1989) פולק דוד

 פקיד הבחירות לעירית
, 11• - 3 נהריה . ־ . ־ ז • 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לתועצת עירית נהריה

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית נהריה שקויימו

 ביום כג באדר אי תשמ״ט (26 בפברואר 1969):
 א. אושרו רשימות התועמדים כלהלן:

 1. אמת ־ המעדר מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
 2. בסו ־ חזית דתית מאוחדת

- יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל  3. ג,
- טרומפלדזר שלנו  4. טש

- התנועה למעז נהריה רשימה בלתי מפלגתיים בראשות  5. כ?
- נהריה בתנופה  6. לב

 7. מחל ־' הליכוד
- מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים  6. מפם

 9. ץ ־ צומת
 10. תנ ־ תפנית לנהריה

יהן בהסכמי בתירות נ  ואלו הרשימות שהיו קשורות בי

 1. אתת תתערר מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים עם
 מפם מפלגת הפועלים המאותרת ובלתי תפלגתיים

 2. טש טרומפלדור שלנו עם
 תנ תפנית לנהדיה

 3. כן התנועה למען נהריה רשימה בלתי מפלגתיים בראשות יהודה רותם עם
 לב נהריה בתנופה

 4. מתל הליכוד עם
 /י צומת

 ב ילתספר הכולל של הכותרים שהצביעו בתתום הרשות המהותית 15466

 1 ם״ח התשכייה,ע״מ 248
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 ג. המספר הכולל על הקולות הכשרים 14703

 ד. המספר הכולל על הקולות הפסולים 763

 ה. הספר הקולות הנסרים שניתנו לכל אתת מרשיתות המועמדים:
 מספר

י הרשימה הקולות ו נ י כ יות ו  אות/
 אתת ההי-ןרך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 3220
 בסד תזלת דתית תאותדת 737
 ג יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל 249
 טש טרותפלדור שלנו 729
 כן התנועה למען נהריה רשימה בלתי מפלגתיים בראשות יהודה רותם 480

 לב נהריה בתנופה 2013
 תתל הליכוד 3543
 מפם מפלגת הפועלים המאותרת ובלתי תפלגתיים 1071
 ץ צומת 487

 תנ . תפנית לנהריה 2174
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. ממש־ המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימה! המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה תמנדטים ו נ י כ ות ו י  אות/
 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 4
 בסד חזית דתית מאותרת 1
 טש טרוהפלדור שלנו 1
 לב נהריה בתנופה 3
 מחל הליכוד 4
 מפם מפלגת הפועלים תמאותדת ובלתי מפלגתיים 1
 תנ תפנית לנהריה 3

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימת ורשימה  ז

 (1 ) מרשימת אמת -המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
 1. בהנוב יעקב 2. דוידיאז דוד

 3. בז ארי מאיר 4. רולנבאום סימה

 (2 ) מרשימת בסד חזית דתית מאוחדת
 1. וקני ז מרדכי

 ן3 ) מרשימת טש טרומפלדור שלנו
 1. שושז רפי

 41 ) מרשימת לב נהריה בתנופה
 1 . לבב חי י ם 2 . פ ולקנפליק רחל

 3. עזריה נחום

 (5 ) מרשימת מחל הליכוד
ג רפאל רי  1. סבג זקי 2. לו

י יצחק ׳4. קדוש דוד ו  3. ל

 ,(6 < מרשימת מפם מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
י ג י  1. קרז ז

 (7 < מרשימת תנ תפנית לנהדיה
 1. צחור י וסף 2. גמליאל צדוק

 3. פורשנר רות

 י באדר ב׳ תשמ״ט (17 במרס 1989) פולק דוד

 פקיד הבחירות לעירית
 נהריה
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