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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המהותית בענה

ו וכהונתם), תושלייה-1975 י  לפי חוק הרשויות המקוםיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
1 

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ״ה 1965 ,ולסעיף דוב) נ1)
2 

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

1882 

1807 

75 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית בענה
 ביום כג באדר א׳ תשמי׳ט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בדראן נמר

 2. בכרי מוחמד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. הספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

40.3 
59.7 

728 
1079 

 נמר
 מ וחמד

 בדרא?
 בכרי

יק  נביל רז

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 בענה

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 בברי מוחמד

 ושם המשפחה) (השם הפרטי)

 ה באדר ב׳ תשמ־׳ט 121 במרס 1989)

 ( ח מ 0 215 - 3 י•

 1 סייח התשכי׳ה,עיימ 248
 2 סייח התשל־־ה^״׳מ 211
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 הוזעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה התהומית בעגה

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

 $ בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ״ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית בענה שקויימו

 ביום כ* באדר א׳ תשמ״ט ו28 בפברואר 1989):

 א. או מרו רש י מות המועמדים כלהלן:
- סולידריות ואחוה  1. אמ

- החזית הדמוקרטית בענה  2. גד
- העבודה וראחוה  3. ל

- אלנהדה  4. נד
- השנוי  5. ת

 ואלו הרשימות מהין קמורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. אמ סולידריות ואחוה עם
 ת המנוי

 ב. המספר הכולל מל הבוחרים שהצביעו בתחום הרמות המקומית 1901

. המספר הבולל מל הקולות הכשרים 1819  ג

 ד. המספר הכולל מל הקולות הפסולים 82

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

י הדמימה הקולות ו נ בי  אות/יות < ו
 אמ סולידריות ואחוה 419
 גד החזית הדמוקרטית בענה 828
 ל העבודה והאחוה 160
 נד אלנהדה 208
 מ השנוי 204

. מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ י ב  אות/יות ו
 אמ סולידריות ואחוה 2
 גד החזית הדמוקרטית בענת 4
 ל העבודה והאחזה 1
 נד אלנהדה 1
 ת השנוי 1

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 ו1 ) מרשימת אמ סולידריות ואחוה
 1. בז־ראז נמר 2. אליאם שוקי

 (2 ) מרשימת גד החזית הדמוקרטית בענה
 1. בכרי מוחמד 2. תיתי מחש
 ל. חליל מחמוד 4. עאבד חאלד

 1 סייח התשכייה,ע״מ 248
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0 

ל רןיק  נבי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 בענה

 (3 ) מרשימת ל העבודה והאחוה
 1. עלי מ*לח

 ו4 ) מרשימת נד אלנהדה
 ג. עבדאל^ני חםז

 (5 ) מרשימת ת השנוי
 1. קאםם סאלח

 ה באדר בי תשמ״ט (12 במרס 1989)

 >חמ 3-2150)

 2404 ילקוט הפרסומים 3641, י״גז בארד ב׳ התשכרם, »26.3.19



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מגד אל ברום

ו וכהוגתם), התשלייה-1975 י  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ

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

ו וכהונתם), התשלי*ה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות (בחידת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מגד אל כרום שקויימו

 ביום כג באדר א׳ תשמי׳ט (28 בפברואר 1989):
 א. אומרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. מנאע מ וחמד
 2. סלאמה קאםם

3406 

3304 

102 

 הקולות
 במספרים באחוזים

 ב. המספר הכולל מל הבוחרים מהצביעו בתחום הרמות המקומית
. המספר הכולל מל הקולות הכשרים [  ג

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

57,7 
42.3 

1907 
1397 

 םעיד אבו זלאם

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 מגד אל כרום

 מוחמד
 קאםם

 מנאע
 םלאמה

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 מנאע מוחמד

 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ה באדר ב׳ תשמ״ט (12 במרס 1989)

 יחמ 3-2150!

 י ם״ח הומיב״ה,ע״מ 248
 יח התשל״ה,ע״מ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית מגד אל כרום

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה-1965
1 

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשב״ה 1965 ,גמםרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית מגד אל כרום שקויימו

 ביום כג באדר אי תשמייט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- גיבהו! אלעמל אלוטני  1. אד

- חזית מגדל כרום המאוחדת  2. גמ
 3. ו החזית הדימוקרטית לשלום ושוי ה

- אלאםלאח ואלתעייר  4. כ
- אחווה ואהבה  5. מ

- אלעיילס ואלאימא?  6. נ
- שיתוף ועבודה  7. עמ

- התנועה המתקדמת לשלום  8. פ
- אלתפאהם  9. קל

- השלום  10. שמ
- שתוף ואחווה  11. תא

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. נ אלעילם ואלאימאן עם
 תא שתוף ואחווה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 3406

 ג. המסקר הכולל של הקולות הבשרים 3344

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 62

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

י הרשימה הקולות ו נ י כ  ו

 אד גיבהת אלעמל אלוטני 324
 גמ חדית מגדל כרום המאוחדת

 ו החזית הדימוקרטית לשלום ושויון 989
 כ אלאםלאת ואלתעייר 202
 מ אחווה ואהבה 272
 נ אלעילם ואלאימאן 243
 עמ שיתוף ועבודה 315
 פ התנועה המתקדמת לשלום 337
 קל אלתפאהם 369

 שמ השלום
 תא שתוף ואחווה 293

 1 סייח התשב״ה,עיימ 248

 2406 ילקוס הפרסומים 3641, י־ם באדר ב׳ החשמ״ס, 264.1989



 מספר
 המנדטים

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 י

י הרשימה ו נ בי  אות/יות ו
 אד גיבהת אלעמל אלוטני

 ו החזית הדיהווןרטית לשלום ושויון
 מ אחווה ואהבה

 נ אלעילם ואלאימאן
 עמ שיתוף ועבודה

 פ התנועה המתתדמת לשלום
 קל אלתפאהם

 תא שתוף ואחווה
. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 עלי
 סמי ר

 גיבהת אלעמל אלוטני
 מוחמד

 החזית הדימוקרטית לשלום ושויוז
 עלי 2. חלאילה

 םוהיל 4. חטיב

 אחווה ואהבה
 ם ובחי

 אלעילם ;ואלאימאן
 מ וחמד

 שיתוף ועבודה
 נסר

 התנועה המתקדמת לשלום
 קאםם

 אלתפאהם
 מוחמד

 שתוף ואחווה
 אחמד

 ו ג ) מרשימת אד
 1. סגייר

 ו 2 ) מרשימת ו
 1. חריכי .

 3. בי ואז

 נ3 ) מרשימת מ
 1. שחאדה

 (4 ) מרשימת נ
 1. כנעאן

 (5 ) מרשימת עמ
 1. מנםור

 (6 ) מרשימת פ
 1. . םלאמה

 נ7 ) מרשימת קל
 1. חס ז

 (8 ) מרשימת תא
 1. סרחאן

 סעיד אבו זלאם

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 מגד אל כרום

 באדר ב׳ תשמייט (12 במרס 1989)

( 3 - 2 1 5 מ 0 ח ) 

2407 

41 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גיסו־ א זרקא

ו וכהונתם), התשלי׳ה-1975 י נ  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף 7>ב) (1)

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בזה י נ  לחוק חרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גיםר א דדקא שקויימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. עמאש מוראד

 2. עמאש עלאלדיז

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2226

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 2156

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים א 70

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:
 • הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים .
 עמאש מוראד 1077 50.0
 עמאש עזאלד״ז 1079 50.0

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 עמאש עזאלדין

 ושם המשפחה) והשם הפרטי)

 ח באדר בי תשמ״ט ז15 במרס 1989) בלילה אפרים

מ 3-2150) פקיד הבחירות למועצה המקומית ח ) 
 גיסו־ א זרקא

 1 סייח ת1שכ״ה,ע״מ 248
 2 סייח התשל״ה,ע״מ 211
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2226 

21« 

81 

 מספר
 הקולות

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גיסר א זרקא

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ־יה 1965 ,נמסרת ביאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית גיסר א זרקא שקויימו

 ביום כג באדר א• תשמ״ט ג28 בפברואר 1989):
 א. אוטרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. ו - חדש
 2. ע - המפלגה הדמוקרטית הערבית

 3. רא - הקדמה והפתוח
ות האזרח י כו  4. רצ - התנועה לז

 ואל! הדטימזת שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בתירות

 1. ע המפלגה הדמוקרטית הערבית עם
ות האדרת י כו  רצ התנועה לז

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה ו נ בי  אות/יות ו

149 
330 

1043 
623 

 מספר
 המנדטים

 ו חדש
 ע המפלגה הדמוקרטית הערבית

 רא הקדמה והפתוח
ות האזרח י כו רצ התנועה לז 1 

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו

י הרשימה ו נ כי יות ו  אות/

 ס והיל

 אניס
 מחמוד

 ו חדש
 ע המפלגה הדמוקרטית הערבית

 רא הקדמה !הפתוח
ות האזרח י  רצ התנועה לזכו

 ד. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 חדש
 *.ומעה

 המפלגה הדמוקרטית הערבית .
 מוסטפא 2. גרבאז

 2. גרבאן
 4. גרבאן

 הקדמה והפתוח
 מוראד
 חמדאן
 גאבר

 ו1 ) מרשימת ו
 1. שיהאב

 (2 ) מרשימת ע
 1. גרבא?

 (3 ) מרשימת רא
 1. עמאש
 3. עמאש
 5. עמאש

 1 ־סייח התשכי*ה,ע״מ 248
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ות האזרח י כו  נ4 ) מרשימת רצ התנועה לז
 1. עמאש עזאלדיז 2. *!־באן מוחמר

 3. עמאש אבראהים

 ח באדר ב• תשמ״ט (15 במרס 1989) , בלילה אפרים

7 פקיד הבחירות למועצה המקומית * 1 « מ ח ח * 
1 גיסו־ א זרקא , 5 * 1 " י " 

0 

 ו
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מעיליא

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

 % בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7>ב) ג1)
2 

ו וכהונתם). התשל״ה-1975 ,נמסרת בדה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מעיליא

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום בג באדר אי תשמ־יט (28 בפברואר 1989)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אבו עוקסה אליאם׳

 2. עבד כאמל
 3. עראף אילי
 4. שופאני חנא

1214 

1193 

21 

 הקולות
 במספרים . באחוזים

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 5. מספר הקולות הנשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

1.1 
33.6 
29.5 
35.8 

13 
401 
352 
427 

 אליאס
 כאמל
 אילי

 חנא .

 אבו עוקסה
 עבד

 עראף
 שופאני

1166 

1147 

19 

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל *40 מהקולות הכשרים נערכו

 ביום ז באדר בי תשמ׳יט (14 במרס 1989) בחירות חוזרות אשר בהן:

: ו  1. המועמדים שעמדו לבחירה הי
 עבד כאמל

 שופאני חנא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המיימית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים

 5. מספר הקולות הנשרים שניתנו לכל אתד מהמועמדים:

 שם המועמד מספד הקולות

623 
519 

 כאמל
 הנא

 עבד
 שופאנ׳

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
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 אחמד נעאמנה
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 מעיליא

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 עבד כאהל

 ושם המשפחה) והשם הפרטי)

 ט באדר בי תשמ״ט (16 במרס 1989)

מ 3-2130) ח ) 

9 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית מעיליא

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות!, התשכ׳יה-1965
1 

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

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- תיקון ופיתוח  1. אב

- גבהת אלעמל  2. אד
- אלמוסתקבל  3. אל

- חדית מעיליא הדימוקרטית  4. גד
- שיתוף ופיתוח  5. חב
- שיתוף ואחוה  6. יא

- התקוה  7. מ
- מעיליא אלגיד  8. מג
- תחיה וקידמה  9. עם

- הרשימה המאוחדת  10. עק
- עבודה ואחוה  11. קמ

- הרשימה העצמאית  12. ש
 ואלו הרש ימות שהיו קשורות ביניהן

 1 . אד גבהת אלעמל עם
 גד חדית מעיליא הדימוקרטית

 2 . חב שיתוף ופיתוח עם
 עק הרשימה המאוחדת

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית 1214

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1203  ג

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 11

 ה. מספד הקזלזת הבשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 הספר

י הרשימה הקולות ו נ כי  אות/יות ו
 אב תיקון ופיתוח 101
 אד גבהת אלעמל 119

 אל אלמומתקבל
 גד חזית מעיליא הדימוקרטית 135
 חב שיתוף ופיתוח 80

 יא ע!יתוף ואחוה 100
 מ התקוה 119

 מג העיליא אלגיד 91
 עס תחיה וקידמה 98

 עק הרשימה המאוחדת 129
 קמ עבודה ואחוה 135
 ש הרשימה העצמאית . 96

 1 סייח התשכייה,עיימ 248
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 מספר
 המנדטים

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו

י *הרשימה ו נ כי  אות/יות ו

 חאתם

 כרים

 אחמז־ נעאמנה

 אב תיקון ופיתוח
 אד גבהת אלעמל

 גד חוית מעיליא הדימוקרטית
 יא עיתוף ואחוה

 מ התקוה
 עק הרשימה המאוחדת

 קמ עבודה ואחוה

 ד. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה

 תיקו? ופיתוח
 'מיחאיל

 גבהת אלעמל
 בשארה

ג < מרשימת אב  ו
 1. עראף

 ו 2 ) מרשימת אד
ס ו י  1. ל

 ו3 ) מרשימת גד חיית מעיליא הדימוקרטית
 אלי אס 2. . עראף

 שיתוף ואחוה
 הנא

 לטי ף
 התק וה

 2. מועלם

 הרשימה המאוחדת
 פתחי

 עבודה ואחוה
 בוטרוס

 1. אבו עוקסה
 (4 ) מרשימת יא
 1. שופאני

 (5 ) מרשימת מ
 1. מתא

 (6 ) מרשימת עק
 1. עס־אף

 (7 ) מרשימת קמ
 1. דחבור

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 מעילי א

 ט באדר ב׳ תשמ״ט (16 במרס 1989)

> 3 ־ 2 1 5  >חמ 0
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יהוד

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית יהוד שקויימו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלו:
 1. אמת - המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים

 2. ב - מפדל חזית דתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי
 3. יד - ברכה

 4. מחל - הליכוד-תנועה לאומית ליברלית
 5. ע7 - עלי

 6. פז - תנועה לטובת יהוד
 7. שג -י חזית דתית תורתית

7619 

7168 

451 

 מספר
 הקולות

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים עם
 ב מפדל חזית דתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי

 2. מחל הליכוד-תנועה לאומית ליברלית עם
 עז עלי

 3. פד תנועה לטובת יהוד עם
 שג חזית דתית תורתית

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל על הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

י הרשימה ו נ י כ  אות/יות ו

1729 
637 
617 

 407י1
774 

1721 
283 

 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
 ב מפדל חזית דתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי

 יד ברבה
 מחל הליבוד-תנועה לאומית ליברלית

 עז עלי
 פד תנועה לטובת יהוד
 שג חדית דתית תורתית
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. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ י כ  אות/יות ו
 אמת המערך הפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 4
 ב מפדל חזית דתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי 1
 יד ברכה 1
 מחל הליבזד-תנועה לאומית ליברלית 3
 עז עלי 1
 פז תנועה לטובת יהוד 3

. שמות האנשים ענבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 11 ) מרשימת אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים
 1. לי נ י ק מרדכי 2. רגב עורי אל

 3. י שפיר חקים יעקב 4. זקז עדה

 ו2 ) מרשימת ב מפדל חזית דתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי
 1. ריעני דוד

 (3 ) מרשימת יד ברכה
 1. ברכה דוד

 (4 ) מרשימת מחל הליבוד״תנועה לאומית ליברלית
ר יוסף ו י  1. רפפורט יוסח 2. בז סנ

 3. שקולניק חיה

 ו5 ) מרשימת על עלי
 1. מאיר עוזי

 (6 ) מרשימת פד תנועה לטובת יהוד
 1. בקשי שלמה 2. ניצז משה

 3. גנח ויטוריו

 י באדר בי תשמייט (17 במרס 1939׳ פוריאן עמיר

מ 3-2150) פקיד הבחירות למועצה המקומית ח ) 
 יהוד
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית יהוד

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

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ״ה 1965 ,ולסעיף 7(1) (1)
2 

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בלה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית יהוד

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום בג באדר אי תטמ״ס (28 בפברואר 1989)

 1. אושרו הצעוח המועמדים כלהלן:
 1. בקשי שלמה

ק מרדכי י נ  2. לי
 3. רפפורט יוסף

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 7562

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6981

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 581

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם הם ועמד במספרי ם באחוז י ם
 בקשי שלמה 2360 33.8
ק מרדכי 2468 35.4 י נ י  ל
 רפפורט יוסף 2153 30.8

40̂ מהקולות הכשרים נערכו  ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 

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

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 בקשי שלמה

ק מרדכי י נ  לי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 7220

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 7136

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 84

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד י מספר הקולות

 בקשי שלמה 3546
ק מרדכי _ 3590 י נ י  ל
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 פוריאז עמיר

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 יהוד

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 לינינ! מרדכי

 ושם המשפחה) והשם הפרטי)

 י באדר ב׳ תשמי־ט (17 במרס 1989)

0 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אופקים

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

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

ו וכהונתם), התשלייה־1975 ,נמסרת בלה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אופקים

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום בג באדר א• תשמ״ט (28 בפברואר 1989)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אל ולאי מיכאל
 2. גוללן סעדיה

 3. דהז משה
 4. הלז יאיר

 5. מצרי ישראל
 6. מרציאנו יוסף

 7. רבי ב ו אברהם

 2. המספר הבולל של הבוחרים מהצביעו בתחום הרמות המקומית, 6086

 3. המספר הבולל של הקולות הכמרים 5850

 4. המספר הכולל מל הקולות הפסולים 236

 5. מספר הקולות הכמרים מניתנו לבל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 אל ולאי מיכאל 558 9.5
זלן סעדיה 323 5.5  גו

 דהן משה 1469 25.1
 חל ז יאיר 1760 30.1
 מצרי ישראל 324 5.5
 מרציאנו יוסף 305 5.2

 רביב ו אברהם 1111 19.0
 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל ׳;40 מהקולות הכשרים נערכו

 ביום ז באדר בי תשמ״ט (14 במר0 1989) יחידות חוזרות אשר בהן:

: ו  1. רגוועמדים שעמדו לבחירה הי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרמות המקומית 5004

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4962

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 42
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 מםפר הקולות

1779 
3183 

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אתד מהמועמדים:

 שם המועמד

 הומינר אברהם
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 אופקים

 משה
 יאיר

 דהז
 חזן

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 תדו יאיר

 ושם המשפחה) ג השם הפרטי)

 יב באדר בי תשנזי־ט 193 במרס 1989)

 ילקוט ןזפדסוימים 3641, י״ס באדר ב׳ התשמ׳״ט, 264.1989



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אופקים

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

 ^ בהתאם לסעיף ג7וא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,נמסרת בזאת
 w הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית אופקים שקויימו

 ביום כג באדר א• השמ־יט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- אופקים אחת  1. א

- המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים  2. אמת
- אופקים שלנו בתמיכת מפי־ם  3. אש

- חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי  4. ב
 5. יד ־ הרשימה למפנה באופקים

- הליכוד  6. מחל
- נעימה לראשות אופקים  7. נר

- צעירים למען אופקים שונה צלאי׳ש  8. צ
- התאחדות•הספרדים שומרי תורה דגל התורה  9. שס
 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. א אופקים אחת עם
 אש אופקים שלנו בתמיכת מפ־־ם

 2. אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים עם
 יד הרשימה למפנה באופקים

 3. ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי עם
 שם התאחדות הספרדים שומרי תורה דגל התורה

 4. החל הליכוד עם
 צ צעירים למען אופקים שונה צלא״ש

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 6086

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5889  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 197

 % ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים:
י הרשימה הקולות מספר ו נ כי  ו

 א אופקים אחת 352
 אמת התערך מפלגת העבודה הישראלית ובלתי מפלגתיים 308
 אש אופקים שלנו בתמיכת מפ״ם 330
 ב הזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי 764
 יד הרשימה למפנה באופקים 762

 מחל הליכוד 1507
 נר נעימה לראשות אופקים 153
 צ צעירים למען אופקים שונה צלא״ש 755

 שם התאחדות הספרדים שומרי תורה דגל התורה 958 ,

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
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. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ כי  אות/יות ו
 א אופקים אהת 1
 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי 2
 יד הרעימה למפנה באופקים 2
 מתל הליכוד 4
 צ צעירים למען אופקים שונה צלא״ש 2
 שס התאחדות הםפרדים שומרי תורה דגל התורה 2

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 ו1 1 מרשימת א אופקים אחת
 1. גוללן סעדיה

 >2 ) מרשימת ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
 1. דהן משה 2. יהודה משה

 >3 ) מרשימת יד הרשימה למפנה באופקים
 1. רבי ב ו אברהם 2. ורדי־ משה דב

 (4 ) מרשימת מחל הליכוד
 1. חזן יאיר 2. תנגי דוד

 3. פרץ משה 4. רמתי סימה

 (5 ) מרשימת צ צעירים למען אופקים שונה צלא״ש
 1. אזולאי מיכאל 2. אלקבץ אהרון

 (6 ) מרשימת שם התאחדות הספרדים שומרי תורה דגל התורה
 1. איפרגז יהודה 2. דייטש אברהם

 יב באדר בי תשמ־יט (19 במרס 1989< הומינר אברהם

 !חי! 3-2130:• פקיד הבחירות למועצה המקומית
 אופקים

 2422 ילקוט המ־םומים 3641, ייס באדר ב׳ התשמיש, 26.3.1989



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המהותית גלגוליה

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975
1 

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

ו וכהונתם), התשל״ה־1975 .נמסרת בזה י נ  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית גלגוליה

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום בג באדר א׳ תשמ״ט (28 בפברואר 1989)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. חגלה עמאד

 2. כטיב טופיק
 3. עודה עומר
 4. עודה פאיק
 5. ראבי טלאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1971

 3. המספר הכולל טל הקולות הכשרים 1958

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 13

 5. מספר הקיולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים
 חגלה עמאד , 363 18.5
 בטיב טופיק 585 29.9
 עודה עומר 402 20.5

 עודה פאיק 3 2.
 ראבי טלאל 605 30.9

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40z מהקולות הכשרים נערכו

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

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 כטיב טופיק
 ראבי טלאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1956

 3. המספר הבולל טל הקולות הכשרים 1937

 4. המספר הבולל טל הקולות הפסולים 19

• 
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 מספר הקולות

999 
938 

 5. הספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

 םבע נאטור

 פקיד הבחירות למועצה רמקומית
 גלגוליה

 ט ופי ק
 טלאל

 בטיב
 ראבי

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 כטיב טופיק

 ושם המשפחה) וחגים הפרטי)

 יב באדר ב׳ תשמ׳יט (19 במרס 1989)
ש 1 ב־_די י ן  * יימ י

0 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית גלגוליה

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

 בהתאם לסעיף 71(א)ילחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה 1965 ,נמסרת בואת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית גלגוליה שקויימו

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

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- בני גלגןליה ,  1. אג

- גלוי-הלב  2. אצ
- חלית דמוקרטית לשלום ושי וי ו?  3. ו

- הנאמנות  4. חס
- מחה  5. ט

 6. ל התק ו ה
- השד־ ו?.  7. מה
- האמונה  8. מנ

- האור  9. נ
- השתוף והרפורמה  10. נפ

- רשימת הפועלים והחקלאים  11. עפ
 12. צל ההצלחה
- השלום  13. של

 ב. המספר הכולל על הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1971

 ג. המספר הכולל סל הקולות הבשרים 1943

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 28

 ה. מספר הקולות הב־-צרים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים:
 מספר

י הרשימה הקולות ו נ כי  אות/יות ו
 אג בני גלגוליה י 227
 אצ גלוי-הלב • , 115
 ז חזית דמוקרטית לשלום ושי וי ו ן וחד״ש) 208
ת 170 ו נ ב נ  חס ה
 ט מתיז 182

 ל התקוה 4
 מה הטויון 155

 מנ האנונה 1
 נ האור 238

 נפ ה^זוף והרפורמה 1
 עפ רשימת הפועלים והחקלאים 300
 צל ההצלחה 160
 של השלום 182
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. מס&־ המנדטים שבהם זכתה בל אתת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ י כ  אות/יות ו
 אג בני גלגוליה 1
 ו חזיה דמוקרטית לשלום ושי וי ו ן ווזד״ש) 1
 חס הנאמנות ג
 ט התת 1
 נ האור 2
 עפ רטימת הפועלים והחקלאים 2
 של העלום 1

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 (1 1 מרשימת אג בני גלגוליה
 1. אחמד מחמד

 (2 ) מרשימת ו חזית דמוקרטית לשלום ושיויוז וחד״ש)
ז מוחמד ו  1. ^ז

 ו3 ) מרשימת הס הנאמנות
ן ׳ עזאם . גודו  ג

 >4 ) מרשימת ט מתת
 1. עבדאל גאפר כאלד

 (5 ) מרשימת נ האור
 1. אבו דיב עבד אללטיף 2. חרוב פהמי י

 (6 £ מרשימת עפ רשימת הפועלים והחקלאים
ס עזת נ ו  1. עודה עמר2. י

 (7 ) מרשימת של השלום
 1. שוואהנה ראתב

 יב באדר ב* תשמ״ט (19 במרס 1989) סבע נאטור

מ 3-2150) פקיד הבחירות למועצה המקומית ח : 
 גלגוליה י
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשהז המועצה המקומית גני תקוה

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשלייה-1975
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ־־ה 1965 ,ולסעיף 7וב) ג1)
2 

ו וכהונתם), רתשל״ה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסגנ
י תקוה נ  הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ג

 א. לקראת הבחירות שקוייתו ביום בג באדר א• תשה־׳ט ו28 בפברואר 1989)

 1. *ושדו הצעות המועמדים כלהלן:.
 1. בניאל גלעד

 2. הר-הרמוז גדעון
 3. חלק שלום

ז אבישי י  4. לו
 5. פליישמן דב

 6. שובל שלמה
 7. שרוז שמואל

 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 3553

 3. המספר הכולל של הקולות הנשרים 3429

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 124

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרי ם באח וזים
 בניאל גלעד 328 9.6
 הה-חרמו! גדעון 73 2.1

 חלק שלום 969 28.3
ן אבישי 822 24.0 י  לו
 פליישמן דב , 810 23.6
 שובל ,שלמה 122 3.6
 שרון שמואל 305 8.9

 ב. הואיל ואף אהד מהמועמדים לא קיבל 40z מהקולות הבשרים נערכו

 ביום ז באדר בי תשמ״ט נ14 במרס 1989) בחירות חוזרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 חלק שלום

ן אבישי י  לו

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הדשות המקומית 3299

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3269

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים 30

 1 םי׳ח התשכ״ה,ע״מ 248
 2 סייח התשלייר״ע־ימ 211
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 5. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 מספר הקולות

2061 
1208 

 שם המועמד

 ר ובשי־ ץ משה
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

י תקוה נ  ג

 שלום
 אבישי

 חלק
ן י  לו

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 חלק שלום

 ושם המשפחה) והשם הפרטי)

 יב באדר ב׳ תשמ״ט (19 במרס 1989)

( 3 - 2 1 5  ( רו מ 0
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י תקוה נ  הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכ״ה 1965 ,נמסדת בזאת
י תקוה שקויימו נ  הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג

 ביום כג באדר אי השמ״ט (23 בפברואר 1989):

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

- אהדיות אמינות  2. אנ
- רשימה דתית  3. דר

- המ;:׳ך  4. יש
- הלי־כוד  5. מחל

- הלג״ת-חץ V .6 
 7. תפ ־ תפנית

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. אמת המערך עם
 יש המ^ד

 2. אנ אחריות אמינות עם
 מתל הליכוד

 3. דר רעימה דתית עם
 תפ תפנית

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 3553

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 3445

 ד. המספר הכולל ע:ל הקולות הפסולים 108

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

י הרשימה הקולות ו נ י כ  אות/יות ו
 אמת המערך 235
 אנ אחריות אמינות 104
 דר רטימה רתית 559
 יש הה:~ך 804
 מחל הליכוד 342
 V תלג״ת-חץ 774
 תפ תפנית 627

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
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 מספר
 . המנדטים

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו

י הרשימה ו נ י כ  אות/יות ו

 אליהו

 נחום

 אילן

 אמת הנ7י1דך
 דר רשימת דתית

 יש המעזך
 מחל הליכוד

 ;י תלגיית-חץ
 תפ תפנית

 ד. שמות האנשים שנבחרו חברי ז7ועצה מכל רשימה ורשימה

 שלמה
 ו1 ) מרשימת אמת המערך

 1. שובל

 מיכאל

 רובשי ץ משה

 פקיד הבחירות למועצה רמקומית
י תקוה נ  ג

 2. יוםופוב

 2. וייס

 2. חייקיז

 2. נתן

 רשימה דתית
 גלעד

 שלום
 המשך

 (2 ) מרשימת דר
 1. בניאל

 ו3 ) מרשימת יש
 1. - חלק

 שמואל

 אבישי
 שלום

 דב
(1989 

 (4 ) מרשימת מחל הליכוד
 1. שרון

 ו5 ) מרשימת ץ תלג״ת־חץ
ן י  1. לו
ג י  3. סי

 ו 6 ) מרשלמת תפ תפנית
 1. פליישמן

 יב באדר בי תשמ־יט (19 במרס

 ?רומ 3-2150)

 י)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עירית דימונה

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשבייה 1965 ,ולסעיף 7וב) ו1)
2 

ו וכהונתם), התשלייה־1975 ,נמסרת בוה י נ  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית דימונה

 א. לקראת הבחירות עקויימו ביום בג באדר א• תשמייט (28 בפברואר 1989)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אבוטבול אלברט
 2. אסולין שמעון
 3. הללי אליהו

 4. ללוש גבי
 5. נבו־ ישראל
 6. עמר אלברט

11869 

11325 

544 

 הקולות
 במספרים באה-ז ים

 2. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות התהומית

 3. המספר הכולל של התולות הכשרים

 4. המספר הבולל של הקולות הפסולים

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שם רמועמד

17.6 
..8 

39.0 
37.3 

2.6 
1.7 

11318 

11258 

60 

1989 
205 

4414 
4224 

300 
193 

 אלברט
 שמעון
 אליהו

 גבי
 ישראל
 אלברט

 אבוטבול
 אסולין

 הללי
 ללוש
 נבון
 עמר

40̂ מהקולות הכשרים נערכו  ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 

 ביום > באדר ב־ תשמ״ט (14 במרס 1989) בחירות חוורות אשר בהן

ו:  1. המועמדים שעמדו לבחירה הי
 הללי אליהו

 ללוש גבי
 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
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 5. מםפר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד מספר הקולות

 הללי אליהו 5414
 ללוש גבי 5844

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 ללוש גבי

 גשם המשפחה) והשם הפרטי)

 יב באדר בי תשמייט (19 במרס 1989) טוהר יוסף

) פקיד הבחירות לעירית 3 - 2 1 5  >חמ ם
 דימונה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית דימונה

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות). התשב״ה-1965
1 

 בהתאם ל0עיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), !התשכייה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית דימונה שקויימו

 ביום כג באזך א׳ תעימ״ט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- אור  1. א

 2. אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית
- המפדייל-חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי  3. ב

- יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל  4. ג
- רפי אומץ  5. דף

 6. יד ־ אלה-אזרווים למען הללי
- תנ ופה  7. כנ

 8. מחל הליכוד
- לעד  9. קי

- התאחדות הספרדים שומרי תורה  10. שם

 ואלו הרשימות שהיו השורות ביניהן בהסכמי בהירות

 1. א אור עם
 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית

 2. ג יהדות התורח המאוחדת אגודת ישראל עם
 יד אלה-אדרחים למען הללי

 3. דף רפי אומץ עם
 כנ תנופה

 4. מחל הליכוד עם
 שם התאחדות הספרדים שומרי תורה

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 11897

. המספד הבולל של התולות הכשרים 11289  ג
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 608

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

י הרשימה הקולות ו נ י כ  אות/יות ן

 א אור 885
 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית 1330
 ב המפד״ל-חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי 585
 ג יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל 216
 דף רפי אומץ 298

 יד אלה-אדרחים למען הללי 3351
 כנ תנופה ג 257

 החל הליכוד 2756
 קי לעד 345

 שס התאתדזו! הספרדים שומרי תורה 1266

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
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 הספר
 המנדטים

. מםפר המנדטים שבהם וכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו

י הרשימה ו נ כי  אות/יות ו

 יוסף

 מרים

 שמעון
 דניאל

 אלברטו
 משה

 א אור
 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית

 ב הנ׳פד־־ל-חוית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי
 יד אלהיאזרחים למען הללי

 מחל הליכוד
 שם הת<;ר.דוה הספרדים שומרי תורה

. שמות האנשים טנבחרו חברי מועצה מבל רשימה ורשימה  ז

 אליהו 2. בורפקר אור

 המערך מפלגת העבודה הישראלית
 אלברט 2. הדר

 המפד״ל-חזית דתית לאומית המלרחי הפועל המלרחי
 ישראל

 שמעון

 טוהר יוסף

 ממן
 אפטקר

 אסף
 בנימין

 תמיר

.2 

.4 

.2 

.4 

 אלה-אלרחים למען הללי
 אליהו

 חנה
 אדי

 הליכוד
 גבי

 רפאל
 גיא

 התאחדות הספרדים שומרי תורה
 שלמה 2.

 ו1 ) מרשימת א
 1. קנדלקד

 ו 2 ) מרשימת אמת
 1. אבוטבול

 (3 ) מרשימת ב
 1. נבון

 (4 ) מרשימת יד
 1. הללי

 3. אוחיון
 5. וייסמן

 (5 ) מרשימת מחל
 1. ללוש

 3. בר חמא
 5. אבוגיל

 ו 6 ) מרשימת שס
 1. חמו

 פקיד הבחירות לעירית
 דימונה

 יב באדר ב׳ תשמ״ט (19 במרס 11969
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המהותית הוד השרון

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכי־ה 1965 ,ולסעיף 7>ב) (1)
2 

ו וכהונתם), התשלייה-1975 ,נמסרת בזה י  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגנ
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית הוד השרו!

 א. להראת הבחירות שקויימו ביום בג באדר א׳ תשמ״ט (28 בפברואר 1989)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. בז אשר . דוד

י עזרא נדנ י  2. בנ
 3. הר פז בנימיז

 4. עבודי יעקב
 5. רטן י עידו'

 6. שמעוני אליהו

 2. המספר הכולל של הבזחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 9913

 3. המספר הבולל של הקולות הבשרים 9479

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 434

 5. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:
 שם המועמד במספרים באחוזים הקולות

 בן אשר דוד 415 4.4
 בנימי ני עזרא 3367 35.5
 הר פז בנימין 106 1.1

 עב ודי יעקב 2196 23.1
 רטן עידו 839 8.9

 שמעוני אליהו 2562 27.0
 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל /40 מהקולות הכשרים נערכו

 ביום ז באדר בי תשמייט ו14 במרס 1989) בחירות חוזרות אשר בהז:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 בנימיני עזרא

 שמעוני אליהו

 2. המםפר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 9151

 3. המספר הבולל של הקולות הכשרים 9052

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 99
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 5. הספר החולות הכמרים מניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 מספר הקולות

4882 
4170 

 שם המועמד

 פת אורי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 הוד השר ח

 עזרא
 אליהו

 בגימיני
 שמעוני

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 בנימי ני עזרא

 נשם המשפחה) (השם הפרטי ז

 יב באדר ב• תשמייט (19 במרס 1989)

 גתמ 3-2150)

0 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית הוד השרוו

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשב״ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבהירות למועצה רמקומית הוד השרון שקויימו

 ביום בג באדר אי תשמי־ט (28 בפברואר 1989):

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

 2. בסד - חזית דתית מאוחדת
 3. הרצ - רצ-שינוי-ל״ע

 4. זד - הוד השרון שלי
 5. כנ - הוד השרון ירוקה ־

 6. מחל - הליכוד
־ סלייה השרון י ׳  7. נ

 8. שמ - התנועה למען הוד השרון

 ואלו הרשימות שתיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. אמת המערך עם
 זד הוד השרון שלי

 2. בסד חזית דתית מאוחדת עם
 כנ הוד השךון ירוקה

 3. הרצ רצ-שינוי-ל״ע עם
 שה התנ1עה למען הוד השרון

 המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 9923

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9544  ג

 ד. המספד הבולל טל הקולות הפסולים 379

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים:
 מספר

י הרשימה הקולות ו נ י כ  אות/יות ו
 אמת המערך 2295
 בסד חזית דתית מאוחדת 741

 הרצ רצ-םינוי-ל״ע 451'
 זך הוד השרון שלי 376
 כנ הוד השרון ירוקה 648

 מחל הליכוד 3008
י סלייה השרון 150  נ

 שמ התנועה למען הוד השרון 1875

 : ם״ח התשכ״ה,עיימ 248
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 מספר
 המנדטים

ל אחת מרשימות המועמדים . מהפר המנדטים שבהם זכתה •  ו

י הרשימה ו נ בי  אות/יזת ו

 שושנה
 דניאל

 אליהו

 רפאל
 ישי

 שלמה

 אמת המערך
 בסד חזית דתית מאוחדת

 כנ הוד השרון ירוקה
 מחל הליכוד

 שמ התנועה למען הוד השדון

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 אופיר המערך
 שי מרן

 נאגר

 לב
 פוטש

 פת אורי
 פקיד הבחירות למועצה רנזקומית

 הוד השרון

.2 

.4 

.2 

.2 

.4 

 2. פרי

 יעקב
 ישראל

 חזית דתית מאוחדת
 עודד

 הוד השרון ירוקה
 עידו

 הליבוד
 עזרא
 משה

 עופר
 התנועה למען הוד השרוז

 אליהו
 משה

 ו1 ) מרשימת אמת
 1. עבודי

 3. בן יהודה

 ו 2 ) מרשימת בסד
 1. אלמגור

 ו3 ) מרשימת בנ
 1. רטן

 41 ז מרשימת מחל
ני  1. בנימי

 3, ארז
 5. ליבט

 (5 ) מרשימת שמ
 1. שמעוני

 . 3. פרלמן

 יב באדר בי תשמ״ט ו19 במרס 1989)
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עירית חיפה

ו וכהונתם)* התשל״ה-1975 י נ  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
 ב

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

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת ביה י נ  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית חיפה שקויימו

 ביום כ^ באדר אי תשמייט (28 בפברואר 1989):

 אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. אז ולאי שלום

 2. גוראל שלמה אריה
 3. דיתז ׳רמי

 4. נאות יהודית
 5. נרקיס , פנחס

 המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המהומית 105393

 המספר הכולל של הקולות הכשרים 99783

 המספר הכולל של הקולות הפסולים 5610

 מספר הקולות הבוצרים שני תנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד •־־ במספרים באחוזי ם .
 אז ולאי שלום 2203 2.21

 גוראל שלמה אריה 42217 42.31
 ד ותן רמי 38292 38.38
 נאות יהודית 12917 12.94
 נרקיס פנחס 4154 4.16

 חיים קופלמז

 פקיד הבחירות לעירית
 חיפה

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 \וראל שלמה אריה

 (שם המשפחה) והשם הפרטי)

 יב באדר בי תשמייט (19 במרס 1989)
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ת חיפה י ר י ת הבחירות למועצת ע  הודעה בדבר תוצאו

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכי־ה־1965
1 

 בהתאם לסעיף• 71>א) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשבייה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית חיפה שקויימו

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

:  א. אושרו רשימות המועמדים בלהלו
- המערך־מפל* העבודה הישראלית ומפלי הפועלים המאוחדת ובלתי מפלג  1. אמת

- חיפה עזרה לזולת  2. אש
- חזית דתית מאוחדת  3. בסד

- שינוי-מפלגת רמרבז  4. הז
- חדש-החזית הדמוקרטית לשלום ולשויוז  5. ו

- יעד-יוזמה עצמאית דינמית  6. זיק
- חיפה שלנו  7. כנ

 8. לע המפלגת הליברלית העצמאית ובלתי מפלגתיים י
- הליכוד  9. מחל

- רשימה חיפאית לפתוח העיר  10. בי
- צעירים למען חיפה  11. פס

- צומת y .12 
ות האזרח ולשלום י כו  13. רצ התנועה לז

ת רו ן בהסכמי בחי ה י נ י  ואלו הרשימות שהיו קשורות ב

ת עם ל ו ז  1. אש היפה עזרה ל
פה שלנו נ חי  כ

ת המרכז עם ג ל פ מ - י ו נ י  2. הן ש
ת האזרח ולשלום ו י ו כ ז ועה ל  רצ התנ

לל על הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 106476 ו . המספר הכ  ב

ת הכשרים 102761 ו ל ו ק ל של ה ל ו כ . המספר ה  ג

ם 3715 י ל ו ס פ ת ה ו ל ו ק לל של ה . המספר הבו  ד

ו לבל אחת מרשימות המועמדים: תנ י ת הכשרים שנ ו ל ו ק  ה. מספר ה
 מספר

ת ו ל י הרשימה הקו ו נ י ב ת ו ו י / ת ו  א
ם המאוחדת ובלתי מפלגי עלי  34651אמת המערד-מפלי העבודה הישראלית ומפל* הפו

ת 1956 ל ו ז פה עזרה ל  אש חי
ת דתית מאוחדת 7470 י ז  בסד ח

ת המרבד 10176 ג ל פ מ - י ו נ י ן ש  ה
ן 4845 ו י ו ש ל  ו חדש-החזית הדמוקרטית לשלום ו
ת 398 י מ נ י ה עצמאית ד מ ז ו י - ד ע ק י י  ז

פה שלנו 1412 נ חי  כ
ם 1030 י תי ת העצמאית ובלתי מפלג ברלי  לע ההפלגת הלי

ד 29037 ו כ י ל  מתל ה
ח העיר 1103 ת לפתו י רשימה חיפאי  נ
ם למען חיפה 3719 רי  פס צעי
 Y צומת 1675
ת האזרח ולשלום 5289 ו י ו כ ז ועה ל  רצ התנ

 1 ם״ח ר,תשב״ה,ע׳ימ 248
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 מספר
 המנדטים

. מרפר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו

י הרשימה ו נ י כ  אות/יות ו

 אמת המערך-מפלי העבודה הישראלית ומפל׳ הפועלים המאוחדת ובלתי מפלג י 10
 בסד חזית דתית מאוחדת 2
 הו שינוי-מפלגח המרכז 3

 ו חדע-החזית הדמוקרטית לשלום ולשויוו 1-
 מחל הליכוד 8
 פס צעירים למען חיפה 1
ות האזרח ולשלום 2 י כו  רצ התנועה לז

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 ו1 ) מרשימת אמת המערך-מפל׳ העבודה הישראלית ומפלי הפועלים המאוחדת ובלתי מפלג׳
 1. *וראל

 3. קופלוביץ
 5. רודיק

. ג נ  7. ליבלי
 9. גבריאלי

 ו 2 < מרשימת בסד
 1. שטטמץ

 ו3 ) מרשימת הן
 1. נאות

 3. בקר

 שלמה אריה 2. מורג עמי
 חוה 4. פישר גיורא
ה נ ו  שמעון 6. יהב י

 אשר 8. לביא אהוד אברהם
 נועם 10. רז דליה

 ז מאוחדת
 משה 2. טולידנו יצחק

 2. דהרי צבי
 שינ וי-מפלגת המרכז

 יהודית
 משה

 חדש-החזית הדמוקרטית לשלום ולשויון
 עיסא

 רמי
 שלמה

 נתן שמעון
 הניה

י  לו
י נ ו  לבנ

 שראל
 רפפורט

.2 

.4 

.6 

.8 

 הליכוד
 רמי

 אברהם
 עמרם

 מנחם.

 צעירים למען חיפה
 פנחס

 פרח

 חי ים קופלמז

 פקיד הבחירות לעירית
 חיפה

ות האזרח ולשלום י כו  התנועה לז
 אדם 2. עבוד

 (4 ). מרשימת ו
 1. ניקולא

 ו5 ) מרשימת מחל
 1. דותן

 3. גולדהמר
 5. אדרי

 7. אקרמן

 (6 ) מרשימת פס
 1. נרקיס

 (7 ) מרשימת רצ
 1. • פיש

 יב באדר בי תשמייט (19 במרס 1989)

׳ 3 - 2 1 5  >חמ 0

 ילקוט הפרסומים 3641, י״י׳ באדר ב׳ התשמ״ס, 26.3.1989 2441



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר כמא

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק ח־שוי ות.המקומיות (בחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף 7וב) (1)
2 

ו וכהונתם), התשלי־ה־1975 ,נמסרת ביה י נ  לחוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה רמקומית כפר כמא

 א. לקראת הבחירות שקויימו ביום בג באדר א• תשמ׳יט (28 בפברואר 1969)

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גר•־ עדנאן

 2. לביא אברהים
 3. נפםו נהאד

 4. עשממ נאלשיק
 5. שבסו חמד

 6. תגוחה יחיא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1136

 3. המספר הבולל של הקולות הבשרים 1105

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 31

 5. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם הם ועמד במספרי ם באח ון י ם
 ^רךד עדנאז 141 12.6
 לביא אברהים 201 18.2
 נפסו נהאד 137 12.4
 עשמוז נאלשיק . 215 19.5
 שבםו חמד 153 13.8
 תגוחה יחיא 258 23.3

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל 40z מהקולות הכשרים נערכו

 ביום ז באדר ב־ תשמייט (14 במרס 1989) בחירות חודרות אשר בהן:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 עשמוז נאלשיק

 תגוחה יחיא

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתתום הרשות המקומית 1121

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1100

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 21

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
 2 ם״ח התשלי־ה,עי־מ 211

 2442 ילקוט הפרסומים 3641, ׳*ט באדר ב׳ התשמ״ט, ?26.3.198



 מספר הקולות

534 
566 

 5. מספר הקולות מבשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

 נאלשיק

 חמו אפרים
 פקיד־ הבחירות למועצה המקומית

 כפר במא

 ־ךךא
 עשממ
 תג ו הר,

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 תגוחה יחיא

 גשם המשפחה) והשם הפרטי)

 יב באדר ב׳ תשמ״ט.ו19 במרם 1989)

( 3 - 2 * 5 מ 0 ח ) 

 ו

 ילקוס הפרסומים 3641, •*ט באדר ב׳ זזחשמ׳׳ט, 26.3.1989 2443
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר כמא

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכייה־1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה 1965 ,נמסרת ביאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית בפר כמא שקויימו

 ביום כג באדר אי השמייט (28 בפברואר 1989):

 א. אושר? רשימות המועמדים כלהלן
 רפורמה וקידום . אב ! 

- החלוץ  2. אל
 3. ח ־ יחדיו
- מפנה  4. יד

ר ו - אל נ  5. לב
 6. ס ־ בני הצירקסים

- שלום ונצחוץ  7. שי

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. אל החלוץ עם
 יד מ?נה

ר עם ו  2. לב אל נ
 שנ שלום ונצחו ן

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1136

1 0 7  x. המספר הבולל של הקולות הכשרים 6

 ד, המספר הכולל על הקולות הפסולים 60

 ה. מספר הקולות וזכטרים שניתנו לכל אחת הרשימות המועמדים:
 מספר

י הרשימה - הקולות ו נ בי  אות/יות ו
 אב רפורמה וקידום 97

 אל החלוץ 52!
 ח יהדי ו 62!
 יד מפגיז 179
ר 72! ו  לב אל נ
 ס בני הצירקסים 26!
 שנ שלום ונצחו ן 68!

. מספר המנדטים שבחם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימה המנדטים ו נ כי  אות/יזת ו
 אל החלוץ 1
 ח יחדיו 1
 יד מפנה 1
z לב אל נויר 
 ס בני הצירקםים י 1
 שנ שלום ונצחו ן 1

 1 ס״ח התשב״ה,ע״מ 248
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. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 2. נאגוא בקיר

 חמו אפרים
 פקיד הבחירות למועצה המקומית

 בפר כמא

 ו1 ) מרשימת אל החלוץ
 עדנאז

 גמאל

 נאלשיק

 אברהים

 יחדיו

 חמד

 ־חיא

 גרכד
 מרשימת ח
 יצחק

 מרשימת יד מפנה
 עשמוי

ר ו  מרשימת לב אל נ
 לביא

 מרשימת ם בניהצירקםים
 שבםו

 מרשימת שנ שלום ונצחון
 תגוחה

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 יב באדר בי תשמייט (19 במרס 11989

מ 3-2150) ח ) 

# 

 •לקום הפדמפים 3641, י״ט מח־ ב׳ התשם״׳ש, 26.3.1969 2445



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה התהומית כפר קרע

 לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשכי־ה-1965
 ג

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק רדשויות המקומיות ובחירות), התשבי־ה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר קרע שקויימו

 ביום באדר א׳ ת^מ־יט (23 בפברואר 1939):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
- אל בנאא  1. אמ

- אל אזדהאר  2. אר
- אחוה ושנוי  3. את

- אלהודא  4. ה
 5. ו ־ חד־ יש

- אלו ופאק  6. לא
- אל אתפאק  7. מפ

- אלנהדה  8. נא
- נדאא אלחק  9. נק

- האור  10. נר
 11. ם ־ השלום אלסלאם

- אל-יאםלאח הרפורמה  12. עד
- ו פ;?  13. עב

- אל ריאד  14. רי

 ב. המספר הכולל 3ל הבוחרים שהצביעו בחחום הרשות המקומית 4348

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4267  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 81

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

י הרשימה הקולות ו נ כי  אות/יות ו
 אמ אל בנאא 350
 אד אל אזדהאר 117
 את אח1ה ושנוי 318
 ה אלהודא 221
 ו חד״ ט 297
 לא אלו ופאק 350
 מפ אל אמפאק 359
 נא אלנהדה 426
̂א אלחק 195  נק נד־
 נר האור 360
 ם הטלום אלםלאם 532
 עד אל-אסלאח הרפורמה 455

 עב ו 3̂ 3
 רי אל ריאד 284

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
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 מספר
 המנדטים

. מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות המועמדים  ו

 אות/יות ובינויהרשימה

 נאיף

 מ וחמד

 מוחמד שלבי

 אמ אל בנאא-
 את אחוה ושנוי

 ו חד״ש
 לא אלו ופאק

 מפ אל אתפאק
 נא אלנהדה

 נר האור
 ס השלום אלםלאם

 עד אל-אםלאח הרפורמה

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 ו ג ז מרשימת אמ אל בנאא
 1. אבו-פנה ג׳מאל

 (2.) מרשימת את אחוה ושנוי
 1. עבדול באקי םאמי

 2. כנענה •

 2. שיד דייד

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 כפר קרע

 זוהיר

 מ וחמד גמיל

 חד׳ יש

 אלו ופאק

 וסף
 אל אתפאק

 םלימאז

 אברהים

 אלנהדה

 האור

 השלום אלםלאם
 גאלב

 (3 ) מרשימת ו
 1. יחיא

 (4 ) מרשימת לא
 1. מחיסן

 >5 ) מרשימת מפ
 1. אבו ליל

 (6 ) מרשימת נא
 1. מםאלחה

 ו7 ) מרשימת נר .
 1. מוצארווה

 >8 ) מרשימת ם
 1. עםלי

 (i 9 מרשימת עד אל-אםלאח הרפורמה
 1. עתאמנה מוחמד

 יב באדר ב• תשמ״ט (19 במרס 1989)

 >חמ 3-2150)

 ילין־ש מוםעים 3641, י׳ט באדר ב׳ ווו^ךט, 26.3.1989 2447



 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר קרע

ו וכהונתם), התשלי־ה-1975 י נ  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף לוב) נ1)
2 

ו וכהונתם), התשל״ה-1975 ,נמסרת בלה י נ  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית בפר קרע

 א. לקראת הבתירות שקויימו ביום כג באדר א׳ תקליט (28 בפברואר 1989)

4219 
4219 

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלז:
 1. אבו ליל יוסף

 2. אבו-פנה ג י מאל
 3- יחיא לוהיר

ה אברהים ו ו ר י  4. מ ו
 5. מסד. לחה סלי מאז

 6. עבדול באקי • סאמי
 7. עסלי מוחסז
 8. עסלי רפי ק

 9. עת;?מנה מ וחמד
 2. ההספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. המםפר הבולל של הקולות הכשרים

 4. ההםפר הבולל של הקולות הפסולים

 הקולות
 במספרים באחוזים

 5. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

 אבו ליל יוסף 10 2.
 אבו-פנה ג־ מאל 490 11.6
 יחיא ז והי ר 262 6.2

 מוצארווה אברהים 17 4.
 מםאלחה סלימאז 1529 36.2
 עבדול ב;:-קי סאמי 267 6.3

 עסלי מ וחסן 1607 38.1
 עםלי רפי ק 9 3.
 עתאמנה מוחמד 28 7.

4066 

3994 

 ב. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא קיבל *40 מהקולות הבשרים נעדבו

 ביום ז באדר ב׳ תשמייט (14 במרס 1989) בחירות חוזרות אשר בהז:

 1. המועמדים שעמדו לבחירה היו:
 מסאלחה םלימאן

 עםלי מוחסז

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ־1 סייח התשכ״ה,עי׳מ 248
 2 סייח התשל״ה,ע״מ 211
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 מספר הקולות

1744 
2250 

 4. המספר הכולל של התולות הפסולים

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם חס ועת־

 מ וחמד, שלגי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 כפר קרע

 םלימא?
 מ וחסן

 מםאלחה
 עסלי

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 עסלי מוחסו

 ושם המשפחה) והשם הפרטי)

 יב באדר ב* תשמייט (19 במרס 1969)

 >חמ 3-2150)

 ילקמ ומרמימיס 3641, י־ט מדד ב׳ התשם״ם,»264.198 2449



 הודעה בדבר תוצאות וזבחירות לראשות עירית קרית אתא

ו וכהונתם), התשל׳־ה-1975 י  לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש ררשות וסגנ
1 

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק ררשויות המקומיות (בחירות), התשכייה 1965 ,ולסעיף 7(ב) (1)
2 

ו וכהונתם), התשל־׳ה-1975 ,נמסרת בלה י נ  לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש ררשות וסג
 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית קרית אתא - שקויימו

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

 1. איזנברג שלמה
 2. בז דניאל יעקב

 3. ראובן רוברט
 4. ראם דוד

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות התהומית 6043!

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 15115  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 923

 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחז־ מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים
 איזנברג שלמה 367 2.4

 בז דניאל יעקב 5563 36.8
 ראובז רוברט 1829 12.1
 ראם דוד 7356 48.7

. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות  ו

 ראם דוד

 ושם המשפחה) והשם הפרטי)

ינד יצחק ג באדר בי תשמ״ט (20 במרס 1989) פרו  י

) פקיד הבחירות לעירית 3 - 2 1 5  >חמ 0
 קדית אתא

 1 סייח התשכ״ר״ע״מ 248
 2 םייח התשליי^עיימ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית קדיונ אתא

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

 בהתאם לסעיף 71וא) לחוק הרשויות המקומיות ובחירות), התשב״ה 1965 ,נמםרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצת עירית קרית אתן? שקויימו

 ביום כג באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):
 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 1. אמת - המעי־ד-ובלתי מפלגתיים
 2. ב המפדל-חזךת דתית לאומית המזרחי -הפועל המזרחי

 3. גד - יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל
 4. מחל - ליכוד

 5. ע - יעד
 6. שם - התאחדות הספרדים שומרי תורה-שם

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות

 1. מתל ליכוד עם
 ע יעד 1

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 16043

. המספר הבולל של הקולות הכשרים ׳1531  ג

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 729

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

י הרשימה ׳ . ! י הקולות ו נ כי  אות/יות ו
 אמת המערך-ובלתי מפלגתיים 5048
 a המפדל-חזיונ דתית לאומית המזרחי -.;פועל המזרחי 2018
 גד יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל 597

 מחל ליכוד 6322
 ע יעד 492
 שס התאחדות הספרדים שומרי תורה-שס 337

. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מספר

י הרשימו; המנדטים ו נ י כ  אות/יות ו

 אמת המערך־ובלתי מפלגתיים 6
 ב המפדל-חזית דתית לאומית המזרחי -הפועל המזרחי 3
 מחל ליכוד 8

. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז

 (1 ) מרשימת אמת המערך-ובלתי מפלגתיים
 1. בז דניאל יעקב 2. חדרי ניסים

ן ישראל 4. הוליז רחל י  3. לו
 5. מודדו אברהם 6. חסיד רוגיר

 1 סייח התשכ״ה,ע״מ 248
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 המפדל-חזית דתית לאומית המזרחי -הפועל המזרחי
 2. מועלם אברהם

 זלמן
 פרידה

 אילז
 \;־ילו

 פרוינד יצחק

 שלם
 אורז

 גלבםקי
 איש-לב

 פקיד הבחירות לעירית
 קרית אתא

.2 

.4 

.6 

.8 

 ר ו ברט
 מרדכי

 דוד
 חנניה
 אסתר

 אברהם

(1989 

 ליכוד

 (2 ) מרשימת ב
 1. דאובז

 3. גנץ

 «3 ) מרשימת מחל
 1. ראם

 3. אייזנקוט
 5. טולדנו
 7. ג־אנה

ג באדר בי תשמ״ט «20 במרס  י

מ 3-2150) ח ) 
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית שעב

ו וכהונתם), התשל״ה־1975 י נ  לפי חוק הרשויות המקומיות ובחירת ראש הרשות וסג
1 

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

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

1622 

1578 

44 

 הקולות
 במספרים באחמ לס

49.3 
50.7 

778 
800 

 הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית שעב
 ביום כג באדר אי תשמ״ט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו הלעות המועמדים כלהלן:
ניר  1. . חמיה מו

 2. פאעור עפו

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 שם המועמד

ניר  מו
 עפו

 חמיה
 פאעור

 אמיל רוק

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 שעב

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות

 פאעור עפו

 (שם המשפחה) והשם הפרטי)

ג באדר בי תשמי׳ט (20 במרס 1989)  י

 (חמ 3-2130)

 1 ם״ח התשכ״ה,ע׳־מ 248
 2 סייח התשל״ה,עיימ 211
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית שעב

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

 בהתאם לסעיף 71זא) לחוק הראויות המקומיות ובחירות), התשבייה 1965 ,נמסרת בזאת
 הודעה על תוצאות הבחירות למועצה המקומית שעב שקויימו

 ביום בג באדר א• תשמייט (28 בפברואר 1989):

 א. אושרו רשימות המועמדים בלהלן:
 1. אנ - הנאמנות ושתוף פעולה

י והרפורמה  2. בא הבינו
 3. גד ־ חזית שעב הדימוקרטית

 4. מא - הקדמה וההצלחה
 5. מפם ־ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 6. מר - הצדק
 7. עצ אלאחיא

 8. פ ־ התנועה המתקדמת לשלום
 9. רפ העתיד

 10. תע - פתוח עמל ושגשוג

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהו בהסכמי בחידות

 1. בא הבינוי והרפורמה עם
 תע פתוח עמל ושגשוג

 ב. המםפד הכולל על הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1622

. המספר הכולל של הקולות הבשרים 1530  ג

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 92

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

י הרשימה הקולות ו נ י כ  אות/יות ו
 אנ הנאמנות ושתוף פעולה 121
י והרפורמה 164  בא הבינו
 גד חזית שעב הדימוקרנזית 465
 מא הקדמה וההצלחה 160
 מפם מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 129
 מר הצדק 91

 עצ אלאחיא 128
 פ התנועה המתקדמת לשלום 77

 רפ העתיד 3
 תע פתוח עמל ושגשוג 192

 1 ם״ח רתשכ״ה,ע״מ 248
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. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים  ו
 מםפר

י הדמימה המנדטים ו נ בי  אות/יות ו
 בא הבינוי והרפורמה 1
 גד חזית שעב הדימוקרטית 3
 מא הקדמה וההצלחה י׳ 1
 מפם מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 עצ אלאח־א 1
 תע פתוח,עמל ושגשוג 2

 י

. שמות האנשים שנבחרז חברי מועצה מכל רשימה ורשימה  ז
י והרפורמה  (1 < מרשימת בא הבינו

 1. מםרי מ וחמד

 (2 ) מרשימת גד חזית שעב הדימוקרטית
 1. חאלדי וליד 2. היבי םלאח

 3. חגאג מוסא

 (3 ) מרשימת מא הקדמה וההצלחה
 1. חמדוני עומר

 ו4 ) מרשימת מפם מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
 1. זיתוז זוהיר
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*לז־ מוחמד ו י ח 2 

 אמיל רוק

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 שעב

 (5 ) מרשימת עצ אלאחיא
 1. שחיבר פיסל

 (6 1 מרשימת תע פתוח עמל ושגשוג
 1. פאעור עפו

ג באדר ב׳ תשמ־־ט (20 במרס 1989)  י

0 
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