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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית זברון יעקב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, במשרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית זכרון יעקב, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט(ד בנובמבר 8ד19):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך מפלגת העבודה הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — אמת

 (2) הזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב
 (3) ליכול - מחל

 (4) נאמני תורה למען זכרון יעקב - חי

 (5) נאמני זברון יעקב והשכונות - 1ז

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2627

 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2522

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 105
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

992 
 אמת המערך מפלגת העבודה הישראלית — מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים

 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 402

 מחל ליכוד 216

 חי נאמני תורה למען זכרון יעקב 580

 נז נאמני זברוץ יעקב והשכונות 323

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המנדטימ מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך מפלנת העבודה הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 4

 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 חי נאמני תורה למען זכרון יעקב 2

 מחל ליכוד 1

 נז נאמני זכרון יעקב והשכונות 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך מפלגת העבודה הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים - אמת

 1. שיבובסקי ישי 3• בלה מנשה
 2, זמרוני יהודה 4. שושן דוד

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - ב
 1. שרבי ניטים

 (3) מרשימת ליכוד — מחל
 1. ליטנר יחיאל

 (4) נאמני תורה למען זכרון יעקב - חי
 1. יונגרמן שלום מאיר 2. אלחרר מיכאל

 (5) נאמני זכרון יעקב והשכונות — נז
 1. ספן אליהו

 גרשון וידמן־
 פקיד הבחירות למועצה המקומית זכרון יעקב

 ט׳ בחשון תשל״ט(9 בנובמבר 1978)

 1 ס״ח תשכיה, עמי 248; תשל״ס, עמ׳ 3.
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 הודעח בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית חורפיש
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ׳״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות זזבחירות
 למועצה המקומית חורפיש, שקויימו ביום ז׳ כחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) אחוה ושוויון - אמ

 (2) חזית דתית לאומית — ב

 (3) מתקוח - יד

 (4) הצדק והשומן - נמ

 (5) השיתוף - עי

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:
 (1) הצדק והשויון - נמ עמ השיתוף - עי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1011

 ג. המספר. הכולל של הקולות הכשרים 999

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 12

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אוח/יות ב

 אמ אתוה ושויון 266
 ב חזית דתית לאומית 82

 יד התקוה 140
 נמ הצדק והשויון 231
 עי השיתוף 280

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמ אחוה ושויון 2
 יד התקוה 1
 נמ הצדק והשויון 2
 עי השיתוף 2

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת אחוה ושויון - אמ

 1. עלי האני פארס 2. נמר חלזה בדר

 (2) מרשימת התקוה — יד
 1. קאסם מוחמד רבאח

 (3) מרשימת הצדק והשויון — נמ
 1. סמיה סאלח מודאד 2. מחז׳לס חנא חדאד

 (4) מרשימת השיתוף — עי
 1. גיבר יהיא מרעי 2. פואז מוהנא חוסין

 י״ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978) אחמד נעאמנה
 פקיד הבחירות למועצה המקומית חורפיש

 * ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית טורעאן
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) להוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשב״ה-11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית טורעאן, שקויימו ביום ז׳ בחשדן תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) החזית הזימוקרטית - גד

 (2) העבודה והאהוה - ל

 (3) למען טודפאן — לט

 (4) התקוה והרפורמה - נד

 (5) האחוה - עד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 1970
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1944

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים '26
 ה. מספר הקולות הכשרים שביתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אוח/יות כ

 גד הוהית הדימוקרטית 255

 ל העבודה והאוזוה 204
 לט למען טורעאן 236

 נד התקוה והרפורמה 681
 עד האהוד. 568

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 גד החזית הדימוקרטית 1

 ל העבודה והאחוה 1

 לט למען טודעאן 1

 נד התקוה והרפורמה 3

 עד האחוזז 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (נ) מרשימת החזית הדימוקרצית - גד

 1. גבן צלאח

 (2) מרשימת העבודה והאהדה — ל
 1. סלאמה סלמאן

 (3) מרשימת למען טורעאן — לט
 1. ח׳ורי סלאמה סעיד

 (4) מרשימת התקוה והרפורמה - נד
 1. נסאר יונס 3. סבאה יוסף

 2. דהלה דאהד

 (5) מרשימת האחוה - עד
 1. עדוי מחמוד 3. דחלה מהמוד

 2. עדוי צאלח

 י״ג בחשון תשל״ט(13 בנובמבר 1978) גימאל היולי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית טורעאן

 1 פ״ה תשביה, עמי 248; תש?״ט, עמ־ 3.
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אל־טירה
 לפי חוק הישויות המקומיות (בחירות), תשב״-ה—1965

 בהתאם לסעיף 1ד(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965, במםדת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות למו
 עצה המקומית אל־סירה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל־ט (ד בנובמבר 1976):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) הרשימה הדימוקראטית - לא

 (2) ׳ רשימת שיתוף ואחווה — יא

 י(3) רשימת השלום — כנ

 (4) רשימת אלעדל - ע

 (5) רשימת הנצחון — רצ

 (6) רשימת אלמסאווה — מס

 (7) רשימת טירה הפרוגרסיבית - טת

 (8) רשימה העצמאית - נד

 (9) החזית הדימוקראטית לשלום ולשויון - ו

 (10) רשימת פדילה - פ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 4404

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4269

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 135

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

 מס רשימת אלמסאווה 259
 ע אלעדל 339
 לא הרשימה הדמוקראטית 757
 רצ רשימת הנצחון 438
 נד הרשימה העצמאית 220
 כנ השלום 559
 ו הזית דמוקראטית לשלוכ ולשויון 424
 סת טירה הפרוגרסיבית 184
 פ פדילה 364
 יא שיתוף ואחווה 725

 ו.. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המנדטיט מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 ע אלעדל 1
 לא הרשימה הדמוקראטית 2
 רצ רשימת הנצחון 2
 כנ י השלום 2
 ו חזית דמוקראטית לשלום ולשויוץ 1
 פ פדילה 1
 יא שיתוף ואחווה 2

 ז ס״ה תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

 ילקוט הפרסומים 3490, י״ב בכסלו תשל״ס, 12.12.1978 407



 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימת מועמדים:
 (1) מרשימת אלעדל - ע

 1. מנטור גאזי

 (2) מהרשימה הדימוקראטית - לא

 1. קאסם אבראהים 2. נאסר פאדוק

 (3) מרשימת הנצזזון - רצ

 1. פדילה עבד 2. פדילה מחמוד

 (4) מרשימת השלום - כנ

 1. מנסור םוילה 2. גנדיה אבדאהים

 (5) חזית דמוקראטית לשלום ולשויון — ך

 1. עראקי אחמד

 (6) פדילה - פ

 1. פדילה חוסני

 (7) שיתוף ואחווה - יא
 1. עבדאלחי טארק 2. גאסר עוואד

 יוםף עובדיה
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אל־טירה

 ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יבנה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ׳יה-1965

 בהתאם לסעיף 0071 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית יבנה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) מערך - אמת

 (2) המפלגה דתית לאומית — ב
 (3) יהדות התורה אגודת ישראל — ג

 (4) ליכוד - מהל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) מערך - אמת עם יהדות התורה אגודת ישראל - ג

 (2) ליכוד — מחל עם המפלגה הדתית לאומית - ב

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 4586
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4338
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 248

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות ב

 אמת מערך 716
 ב המפלגה הדתית לאומית 822

 ג יהדות התורה אגודת ישראל 522

 מחל ליכוד 2278

 1 ס״ה תשב״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
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 ו. מספד המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה בו  אות/יות כי

 אמת מערך 2
 ב המפלגה הרתיח לאומית 2

 ג יהדות התורה אגודת ישראל 1

 מחל ליכוד 6

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך ־־־ אמת

 1. הזז אהרץ 2. לוי מיכה

 (2) מרשימת המפלגה הדתית לאומית - ב
 1. חזוט יעקב 2. כהן בנימין

 (3) מרשימת יהדות התורה אגודת ישראל - ג
 1. יוםפי מיכאל

 (4) מרשימת הליכוד - מחל

 1. שטרית מאיר 4. בדוס יהודה

 2. לוי יצחק 5. פרס דוד

 3. אטון חיים 6. אלעזר אליעזר

 י׳־ב בחשון תשל״ט(12 בנובמבר 8ל19< צבי פרשני
 פקיד הבהירות למועצה המקומית יבנה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יהוד
 לפי חוק הרשויות המקומיות (כחירות), תשכ״ח—1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11985, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית יהוד, שקויימו ביום ז׳ בהשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ־ם - אמת

 (2) הליכוד - מחל

 (3) חזית דתית מאוחדת - בגד

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהםבמי בחירות:
 הליכוד - מחל עם החזית הדתית המאוחדת - בגד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית • 5201

 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים 5000

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 201

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ׳׳ם 3041

 בגד חזית דתית מאוחדת 431

 מחל הליכוד 1528

 1 ס־ח תשבי׳ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמי 3.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המבדטיפ מ י ש ר י ה ו נ י  אות/מת כ

 אמת המערך - מפלגה העבודה הישראלית, מפ״ם

 בגד חזית דתית מאוחדת

 מהל הליכוד

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם — אמת

 פרץ משה — מוריסון
 בודוהוב מזל

 כוריש שלמה

 3. ברדה שלמה

 דוד אבירם
 פקיד הבחירות למועצה המקומית יהוד

 1. חתוכה סעדיה
 2. לינוך מרדכי

 3. הדד שמעון

 4. הלינגר אהרון

 מרשימת הליכוד - מחל
 1. כורש ליאור

 2. ברבה דוד

 מרשימת חזית דתית מאוחדת - בגד
 1. פופלבםקי אברהם

(2) 

(3) 

 י״כ בחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978)
 (חמ 3-743)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית יקנעם עלית
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965 ן!|

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ־׳ה-1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבהירות
 למועצה המקומית יקנעם עלית, שקויימו ביום 1׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

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

 (2) חזיה דתית מאוחדת - בגד
 (3) . למען יקנעם עלית — לע

 (4) הליכוד - מחל
 (5) צעירי יקבעם - צי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 2248
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2135
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 113

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה בו  אות/יות כי

1035 

185 

120 

614 

181 

 המערך

 חזית דתית מאוחדת

 למען יקנפס עלית

 הליכוד

 צעירי יקנעם

 אמת
 בגד
 לע

 מחל
 צי

 * סיח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספריחמנדטימ מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך 4

 בגד חזית דתית מאותרת 1

 מחל הליכוד 3

 צי צעירי יקנעם י 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת חמעיך - אמת

 1. גבריאלי אילן 3. שטרן אריה

 2. שיטרית עמי 4. גבריאל חגי

 (2) מרשימת חזית דתית מאוחדת - בגד
 1. כהן ינון

- מרשימת הליכוד מחל 3 C ) 

 1.. לטריפ ברנרד 3¿ חייט חיים
 2. אפרים יצחק

 (4) מרשימת צעירי יקנעט - צי
 1. אלפסי פימון

ט( בנובמבר 1978C9 בייר מרלן  ט׳ בחשון תשל־
 (חמ 743־-3) פקידת הבחירות למועצה המקומית יקנעט עלית

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית ירכא
 לפי חוק חר-שויות המקומימן(בחירות), תשכ*ה-1965

 בז־׳תאפ לפעיף 71 (א) לתוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב־ה-A 1965 נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית ירכא, שקויימו ביוט ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך העצמאי — את

 (2) המסלול הנכון(אלנחיג אלסחיח) — יד

 (3) ירכא העצמאית — מה

 (4) ליכוד ושלוט - מחל

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 המערך העצמאי — את עם ליכוד ושלוט — מחל

 ב. המספר הכולל של הבוחרים ^הצביעו בתחום הרשות המקומית 2156
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2093

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 63
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקללות מ י ש ר י ה ו נ י  אית/יות כ

 את המערך העצמאי 459

 מחל ליכוד ושלום 248
 יד המסלול הנכון(אלנהיג אלםזדח) 293

 מה ירכא העצמאית 1093

 1 םיח חשכ״ה, עמי 248; תשל׳׳ט, עמ׳ 3.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו נ ־  אות/יוח כ

 את המערך העצמאי 2

 מחל ליכוד ושלום 1

 יד המסלול הנכון(אלנה׳ג אלםחיח) 1
 מה ירכא העצמאית 5

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת ירכא העצמאית - מה

 1. מולא מוחמד 4. כבעאן סייאה

 2. עטאללא יוסף 5. אבו ריש נג׳יב

 3. ע׳ביש מוחמד

 (2) מרשימת המערך העצמאית - את

 1. מולא יוסף 2. אבוטריף מוחמד

 (3) מרשימת המסלול הנכון(אלנה׳ג אלסהיה) - יד
 1. מועדי מוהנא

 (4) מרשימת ליכוד ושלום - מחל
 1. בדקאת זידאן

 י׳׳ב בחשון תשל״ט(12 בנובמבר 1978) מישיל גירים יעקוב
 פקיד הבהירות למועצה המקומית ירכא

 הודעה. בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר־ברא
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב׳׳ה—1965 1, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית כפר־ברא, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) הפרה - מו

 (2) ההתקדמות - ב

 (3) השלום - פמ

 (4) ההבנה - תמ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 299
 נ. המספר הכולל של הקולות הכשרים 296

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 3
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

ו הפרח 104  מ

 נ ההתקדמות 87

 פמ השלום 51
 תמ ההבנה 54

 1 ט״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות בינוי הרשימה מםפי המגדטים

 מו הפרה 2
 נ ההתקדמות 1
 פמ השלום 1
 תמ ההבנה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) הפרה - מו

 1. מוסא עאםי 2. סובחי עבדלג׳בד עאסי
 (2) ההתקדמות - 5

 1. ממדות עאסי
 (3) השלום - פמ

 1. מוחמד נמר ריאן
 (4) ההבנה - חמ

 1. עותמן ריאן

 י׳ בחשוץ תשל״ט(10. בנובמבר 1978) יוסף תוינה
 (חמ 3-743) פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר־ברא

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית כפר־ •יונה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 בהתאפ להעיף 71 (א) לחוק הרשויית המקומיות (בחירות), תשכ״ה—11965, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית בפר־יונה, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימת המועמדים כלהלן:
 (1) המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפ־ם ובלתי מפלגתיים — אמת
 (2) המפלגה הדתית הלאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל - בגד

 (3) הליכוד - מחל
 (4) למען כפר יונה - כי

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום המועצה המקומית 1413
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1368

 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 45
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות בינוי הרשימה מספר הקולות
 אמת המפרך — מפלגת העבודה הישראלית, מנדים ובלתי מפלגתיים 266
 בנד המפלגה הדתית הלאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 135
 מחל הליכוד 761
 כי למען כפד־יונה 206

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות כינוי הרשימה מספר המנדטים

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים 2
 בגד המפלגה הדתית הלאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל 1
 מחל הליכוד 5
 כי למען בפר יונה 1

 ! ס״ח תשכ״ה, עמ־ B24תשל׳׳ט, עמי ; 3.
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה. מכל רשימה ורשימה:
 (1) המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפ״ם ובלתי מפלגתיים - אמת

 1. אריה מרגובסקי 2. משה אלישע

 (2) המפלגה הדתית הלאומית, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל - בגד
 1. רהמים גרידיש

 (3) הליכוד - מחל
 1. אפרים דרעי 4. שלמה יצחקי

 2. אליהו אברהם 5. אברהם בן סימון
 3. משה מגטין

 (4) למען כפר־יונה — כי
 1. רפאל אליה

 י״ב בהשון תשל״ט(12 בנובמבר 8ל3^ מאיר אמיליו בן־עוז
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר־יונה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית פרדס־חנה - כרכור
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ה~1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-1985 1, נמםדת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצה המקומית פרדס חנה - כרכור, שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (ד בנובמבר 1978):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) המערך — מפלגת העבודה - מפ״פ — אמת

 (2) עצמאות כרכור — כר
 (3) הליכוד — חזיה דתית מאוחדת — לב

 (4) ליברלים מצמאייפ לשינוי פני המושבה ~ לע
 (5) למען השכונות והמשפחות — שמ

 (6) אתגר - תג

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) המערך ־־ אמת עם ליברלים עצמאיים - לע

 (2) עצמאות כרכור — כר עם למען השכונות והמשפחות - שמ

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 6504
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים , 6179
 ד. המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 325

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים: ״
ה מספר הקולות מ י ש ר י ה ו נ י  אות/יות כ

 אמת המערך - מפלגת העבודה־מפ״ם
 כר עצמאות כרכור

 לב הליכוד — חזיה דתית מאוחדת
 לע ליברלים עצמאיים לשינוי פני המושבה

 שמ למען השכונות והמשפחות
 תג אתגר

 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
ה מספר המנדטים מ י ש ר י ה ו ב י  אות/יות כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה - מפ״ם • 4
 כר עצמאות כרכור 1
 לב הליכוד — חזית דתית מאוחדת 4
 לע ליברלים עצמאיים לשינוי פני המושבה 1
 שמ למען השכונות והמשפחות 2
 תג אתגר 1

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.

1690 
519 

2166 
680 
740 
384 
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 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) מרשימת המערך - מפלגת העבודה - מפ׳׳ם ובלתי מפלגתיים - אמת
 הפ מתתיהו

 שוורץ (ולך) פנינה

 סמדר מרדכי
 הדני ישראל

.3 

 לע

 2. וזאן ישראל

 סלע יצחק
 ברזילי(חדד) שלום

 כד

 לב

 מרשימת עצמאות כרכור

 1. הררי אמנון

 מרשימת הליכוד - חזית דתית מאוחדת

 1. לוין דוד
 2. מרק יהודה צבי

 מרשימת ליברלים עצמאיים לשינוי פני המושבה

 1, יעקובסון אליהו

 מרשימת למען השכונות והמשפחות — שמ

 1. זריהן יצחק

 מרשימת אתגר - תג

 1. שמאי שלום

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(«) 

 יצחק פרידמן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית פרדס־חנה — כרכור

 י׳יג בחשון תשל״גז(13 בנובמבר 1978)

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית חורפיש

 לפי הוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-A 1965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל*ה-21975, נמסרת בזה הודעה
 על •תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית חודפיש, שקויימו

 ביום ז׳ בהשון תשל׳׳ם (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א
 1. נ׳בר יחיא מרעי
 2. עלי האני פארם

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1011
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 977
 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 34
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזימ

 ג׳בר יחיא מרעי ,505 52
 עלי האני פארם 472 48

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: •

 מרעי ג׳בר יחיא
 (שפ המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ג בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)

 אחמד נעאמנה
 פקיד הבחירות למועצה המקומית חורפיש

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
 2 ס״ה תשל״ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית זכרץ יעקב

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל־ה-1975

 גהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות ׳•(בהירות),
 £$ב־־ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונחנו), תשליה-21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית זברוןיעקב,שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):
: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. ליטנר יחיאל
 2. שיבובסקי ישי

 ב. המספד הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית ;׳262
 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 2319
 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 308

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שמ המועמד במספרים באחוזים

 i ליסנר יחיאל 336 14
 ״ שיבובסקיישי 1983 6»

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 שיבובסקי ישי
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 ט׳ בחשק תשליט (9 בנובמבר 1978)
 גרשון וידמן

 פקיד הבחירות למועצה המקומית זכרון יעקב

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 .2 ס׳׳ח תשל״ה, עמי 211.
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 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 4404

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4255

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 149

 ה. מספד הקולות הכשרים שביתנו לכל אחד מהמועמדים:
 חקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

50.76 
41.26 

7.96 

2160 
1756 
339 

 אבראהים קאםם
 טארק עבדאלחי

 עבדאללה סמארה

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 אבראהים
 (השם הפרטי)

 קאסם
 (השם המשפחה)

 ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978)
 יוסף עובדיה

 פקיד הבחירות למועצה המקומית אל-טירה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית יבנה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הדשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה־-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)
 תשכ״ה—1965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסבניו וכהונתם), תשל״ה־-21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית יבנה, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):
: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 .1. הזז אהרון
 2. שטרית מאיד

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית. 4585
 המספר הבולל של הקולות הבשרים 4127
 המספר הכולל של הקולות הפסולים 458

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

21.8 
78.2 

900 
3127 

 הזז אהרון
 שטרית מאיר

 ו. שמו של המושמד שנבחר לראש הרשות:

 מאיר
 (השם הפרטי)

 שטרית
 (שם המשפחה)

 י״ב כחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978)

 צבי פרשני
 פקיד הבחירות למועצה המקומית יבנה

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248: תשל״ט, עמ׳
 2 ס׳׳ח תשל״יה, עמי 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית טורעאן

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ח-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בהירות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 2, נמסרת בזה הודעה
 מל תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית טורעאן, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):
: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. גבן צלאח
 2. נסאר יונס

 3. עדוי מחמוד
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום

 הרשות המקומית 1970

 ג. המספד הכולל של הקולות הכשרים 1932

 ד. המספר הבולל של הקולות הפסולים 38

 ה• מספר הקולות הכשרים שניחנו לבל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד במספרים באחוזים

 גבן צלאח 134 6.93
 נסאד יוגס 970 50.21
 עדוי מחמוד 828 42.86

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 נסאר יונס
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ג בחשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)

 ג׳מאל חיורי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית טורעאן

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית אל־טירה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחידת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-11965, ולסעיף 7 (ב)(1), לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), .תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית אל־־טירה, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל־יט (7 בנובמבר 1978):
: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. אבדאהים קאסם
 2. טארק עבדאלהי

 3. עבדאללה םמארה

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.
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 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2120

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 28!

 ד. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

3.6 
54.4 
6.3 

35.7 

76 
1154 

Î34 
756 

 אסרף הנניה
 גבריאלי אילן

 כהן ינון
 לטריס ברנרד

 אילן
 (השם הפרטי)

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 גב ריאלי־
 (שט המשפחה)

 ט׳ בחשון תשל׳׳ט (9 בנובמבר 1978)

 (חמ 3-743) מרלן בייד
 פקידת הבחירות למועצה המקומית יקנעם עלית

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית ירכא

 לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשכ״ה—1965

 בהתאט לסעיף 71 (א) לחוק 'הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשב״ה-1985 1, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית ירכא, שקויימו

 ביום ז׳ בתשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

ם כלהלן י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א
. מולא מוחמד ! 

 2. מולא יוסף
 3. מועדי מוהנא

 ב. המספד הבולל של הבוחרים שהצביעו בתהום
 הרשות המקומית 2156

 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 2106

 ד. המספד הכולל של הקולות הפסולים 50

 ה. מספד הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

57.36 
35.13 
7.59 

1206 
740 
160 

 מולא מוחמד
 מולא יוסף

 מועדי מוהנא

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הדשות:

 מולא מוחמד
 (השם המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ב בחשון תשל׳׳ט (13 בנובמבר 1978)

 מישיל גירים יעקוב
 פקיד הבחירות למועצה המקומית ירכא

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ־ 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית יהוד.

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הדשות
 וסגניו וכהונתם), תשליה-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ׳׳ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בהירת
 ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל־י׳ה—1975 1, גמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית יהוד, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ט כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א
 2. חתוכה סעדיה

 2. כורש ליאור

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 5201

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4858

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 343

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באהוזים

66.63 
33.36 

3237 
1621 

 חתוכה סעדיה
 כודש ליאור

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 חתוכה סעדיה
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י׳־ב בחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978)

 (חמ 3-743) דוד אבירם
 * פקיד הבחירות למועצה המקומית יהוד

 1 סייח תשב־״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית יקנעם עלית

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל״ח-1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ׳׳ה—11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית יקנעם עלית,

 שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  ן א. א
 י 1. אפדף חנניה

 2. גבריאלייאילן
 3. בהן ינון

 4. לפריט ברנרד

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 2248

 ! ס״ח תשב״ה, עמי 248; תשל״ט, עמ׳ 3.
 2 ם״ח תשל״ה, עמי 211.
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 ג. המספר הכולל של הקולות מבשרים 1345

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 67

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 אליה רפאל 168 12.49
 גרידיש רחמים 98 7.29

 דרעי אפריס 868 64.53
 מרגובםקי אריח 211 15.68

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 דדעי אפרים
 (שפ המשפחה) (השם הפרסי)

 י״ב בחשון תשל״ט (12 בנובמבר 1978)

 מאיר אמיליו בךעוז
 פקיד בהירות למועצה המקומית כפר-יונח

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית פרדם־חנה - כרכור

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשלי׳ה-5ל19

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ-ה-1965A ולסעיף 7 (ב0) ) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל׳יה—21975, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית פרדס־חנה—כרכור,

 שקויימו ביום ז׳ בתשון תשליט (ל בנובמבר 1978):
^ : ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א

 1. לוין דוד
 2. סלע יצחק

 3. שמאי שלום

 ב. המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 6504
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 6018

 ד. המספד הבולל של הקולות הפסולים 486

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

54.1 
36.1 
9.8 

3256 
2171 
591 

 לוין דוד
 סלע יצחק

 שמאי שלום

 ו. שפו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 לוץ דוד
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 י״ג בהשון תשל״ט (13 בנובמבר 1978)

 יצחק פרידמן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית פרדם־־חנה - כרכור

 * סיח תשכ״ה, עמי 248; תשל-ט, עמי 3.
 2 ס״ה תשליה, עמי 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית כפר־ברא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), תשל׳׳ה—1975

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה-A 1965 ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש חדשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר ברא, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א
 1. עאסי מוסא

 2. עאסי ממדוח
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 299
. המספר הכולל של הקולות הכשרים 296  נ

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 3
 ה. מספר הקולות הבשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות
 שפ המועמד במספרים באחוזים

53 
47 

156 
140 

 עאסי מוסא
 עאפי ממדוה

 ו.. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 עאסי מוםא
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

׳ בחשון חשל״ט (10 בנובמבר 1978)  י

 (חמ 3-743) יוסף תוינה
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר־ברא

 1 ם׳׳ה תשכ״ה, עמי 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 211.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 המועצה המקומית כפר-יונה

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

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ־יו*-11965, ולסעיף 7 (ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״׳ה—1975 2, נמסרת נזה הודעה
 על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית בפר־יונה, שקויימו

 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978):

: ן ל ה ל ם כ י ד מ ע ו מ ת ה ו ע צ ו ה ר ש ו  א. א
 1. אליה רפאל

 2. גרידיש רחמים
 3. דרפי אפרים

 4. מרגובסקי אריה
 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום

 הרשות המקומית 1412

 * ס״ח תשכ״-ה, עמ׳ 248; תשל״ט, עמי 3.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211.

 418 ילקוט הפרסומים 2490, י־ב בכסלו תשל״ט, 12.12.1978

ם הממשלה, ירושלים ו ע מ י « פ ד ת : ו ר י ר 4 ל י ח מ  ה




