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ל מילויה המדינה 468 ב ש ת תו גרו ת אי  הודעות בדבר הוצאת סדרו

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 124,540
. המספר הכולל של הקולות הפסולים 10,238  י

 .ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
 הקולות

 שם המועמד במספרים כאחוזים

2.70 

14.24 
63.86 
19.20 

3,356 
17,737 
79,535 
23,912 

 סלומון גרשון

 פרוש מאיר

 קולק סדי

 וזוסיה־כהן שלמה

 ו. שסו של המועמד שנבחר לראשות עירית ירושלים:

 קולק טדי
 (שם המשפחה) (השם הפרסי)

 כ״ג בזזשון החשפ׳יד (30 באוקטובר 1983)
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 פקיד הבחירות לעירית ירושלים

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
 עירית ירושלים

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

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ׳׳ה—1965', ולסעיף 7(ב) (1) לחוק הרשוץת המקומיות
, !מסרח  (בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—21975
 בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראשות עירית ירושלים שקרימו

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

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. סלומון גרשון

 2. פרוש מאיד
 3. קולק סדי

 4. תוסיה־כהן שלמה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 עירית ירושלים 134,778

 ם׳׳ח התשכ״ה, עמ׳ 248¡ התשמ׳יג, עפו 140.
, ע0׳ 6. ד ר מ ת  ס״ח התשל׳׳ה, עפד 211: ה
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 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית ירושלים

 לפי חוק הרשויות המקדמיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 0071 לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), החשכ׳יה—1965', נמסרת בזה הודעה על תו1אות הבחירות
 למועצת עירית ירושלים שקויימר ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב

 (2) יהדות התורה — אגודת ישראל — ג

 (3) הסחנה התורתי — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — ד

 (4) שינוי — מפלגת המרכז — הן
 (5) תדי״ר — מצ׳׳ד -— הנר

ך  (6) חנופה למען מחנה ישראל — ז
 (7) ירושלים אחת — יא

 (8) הליכוד — מחל
 (9) תמ״י — תנועת מסורת ישראל — ני

 (10) תנועה עצמאית — ע
 (11) דרך אחרת — פז

 (12) תנועת האוהלים — צש
 (13) רשימת שלום — רש

 (14) התאחדות הספרדים שומרי תורה — שס

 (15) התחיה — ת

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום עירית ירושלים 134,778
 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 129,116

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 5,662

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

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

 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 5,415
 ג יהדות התורה — אגודת ישראל 11,532

 ד המחנה החזרתי — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 5,683
ו שינוי — מפלגת המרכז 2,113  ה

 הנר תדי׳׳ר — מצ׳׳ד 4,481
ר תנועה למען מחנה ישראל 1,561  ז

 יא ירושלים אחת 62,625
 מחל הליכוד 15,768
 ני תמ״י — תנועת מסורת ישראל 2,608

 ע תנועה עצמאית 915
 פז דח־ אחרת 479

 צש תנועת האוהלים 1,612
 רש רשימת שלום 915

 שם התאחדות הספרדים שומרי תורה 11,074
 ת התחיה 2,335

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248: התשמ״ג, עמ׳ 140.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

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

 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 ג יהודת התורה — אגודת ישראל 3
 ד המחנה התורתי — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 הנר תדי״ר — מצ״ד 1
 יא ירושלים אחת 17

 מחל הליכוד 4
 שם התאחדות הספרדים שומרי תורה 3

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצת עירית ירושלים מכל רשימה ורשימה:

 (1) חזית דחית לאומיח המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים — ב

 1. גבריהו חיים

 3. קליין שמחה בונים
 (2) יהדות התורה — אגודת ישראל — ג

 1. פרוש מאיר
 2. לייזרזון אברהם יומי

 (3) המחנה התורתי — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — ד

(4) 

 1. דרוק שלמה זלמן 2. רבינוביץ דב

 תדי״ר — מצ׳׳זז — הנר

 1. בן דוד איתן

 ירושלים אחת — יא
 1. קולק טדי 10. טובול אברהם

 2. סידן עמירם 11. זלצברנר לוטה
 3. מר־חיים עמוס 12. לב רות

 4. כחילה אברהם 13. זוהר שלום

 5. גדיש יוסף 14. ביאלה יואל
 6. פרץ אבנר 15. גלאובך אליעזר

 7. מלניק איתן 16. קסוסו אברהם

 8. זיסמן עמנואל 17. בך שטרית דב
 9. רחן צבי

 הליכוד — מחל
 1. תוסיהיכהן שלמה 3. רג׳ואן מורים

ו  2. מצא יהושע 4. לוי רבנ

 התאחדות הספרדים שומרי תורה — שם

 1. זאב נסים 3. כהן אברהם

 2. יוסף יעקב

 רפאל לוי
 פקיד הבחירות לעירית ירושלים

 כ׳יג בחשון החשמ׳׳ד (30 באוקטובר 1983)
 (חמ 1709—3)
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 הודעה בדבר הזצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילויה המדינה, התשל״ס—1979

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
 לחוק מילויה המדינה, התשל״ס—1979', שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי אגרות חוב מילווה המדינה, התשמ״א—1980, כמפורט להלן,

 עניינים אלה:

 (1) סדרה מס׳ 9016.

 סוג הסדרה: סוג ״עיבל׳׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
.  המדינה (סדרות מסוג ״עיכל״), התשמ״א—1980־

 יום ההוצאה: כ׳׳א באלול התשמ״ג (30 באוגוסט 1983).

 סך כל שוויה הנקוב: ארבע מאית וחמישים מיליון שקלים.

 מועדי תשלים הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי

 שנתיים ביום 30 באוגוסט וכ־28 בפברואר של כל שנה, החל

 ביום כ״ה באדר א׳ התשמ׳׳ד (28 בפברואר 1984).

 מועדי פדיון איגרות החיב: איגרות החוב ייפדו בשנים עשר

 שיעורים שנתיים רצופים החל ביום א׳ באלול התשנ״ב (30

 באוגוסט 1992). בשנים 1992—2001 ייפדו כל שנה 8%

1 ייפדו מסכום איגרות 0 % 0 0 2 Z מסכום איגרות החוב, בשנת 

 החוב ובשנת 2003 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (2) סדרה מסי 9017.

ה או ׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מי בל  סוג הסדרה: סוג ״עי
.  המדינה (סדרות מסוג ״עיבל׳׳), התשמ״א—21980

 יום ההוצאה: כ״א בתשרי החשמ״ד (28 בספטמבר 1983).

 סר כל שוויה הנקיב: חמש מאות וחמישים מיליון שקלים.

 מיעדי תשלום הריבית: הריבית תשולם כשיעורים חצי

 שנתיים ביים 28 בספטמבר יב־28 במרס של בל שנה, החל

 ביים כ׳׳ד באדר ב׳ התשמ׳׳ד (28 במרס 1984).

 מועדי פדיון איגרות החוב: איגדוח החוב ייפדו בשנים עשר

׳ג(28  שיעורים שנתיים רצופים החל ביום א׳ בתשרי החשנ׳

 בספטמבר 1992). בשנים 1992—2001 ייפדו כל שנה 8%

 מסכום איגרות החוב, בשנת 2002 ייפדי 10% מסכום איגרות

ת החוב. ת ג י  החוב ובשנת 2003 תיפדה יתרת סכום א

 ה׳ בחשון התשמ׳׳ד (12 באוקטובר 1983)

 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 1 ם׳׳ח התשל״ם, עמי 112.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 344.

 הודעה בדבר הויצאת סדרות של. איגרות חוב
 ~לפי חוק מילווה המדינה, החשל׳ט—1979

גר לפי סעיף 6  נמסרת כזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האו

 לחוק מילווה המדינה, התשל׳׳ס—1979', שהועברה אלי, קבעתי

 לגבי אגרות חוב מילויה המדינה, התש״ם—1980, כמפורט להלן,

 עניינים אלה:

 (1) סדרה מס׳ 5332.

ה ו א י ות מ  סוג הסדרה: סוג ״מירון״ אשר תנאיו נקבעו בתקנ

.  המדינה (סדרות מסוג ״מירון״), התש״ם—21980

 יום ההוצאה: כ״ב באלול החשמ׳׳ג (31 באוגוסט 1983).

ויה הנקוב: מאה מיליון שקלים.  סך כל'שו

 מיעדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי

 שנתיים ביום 31 באוגוסט ובי28 בפברואר של כל שנה, החל

 ביום כ״ה באדר א׳ התשמ׳׳ד (28 בפברואר 1984).

 סועדי פדיין איגריח החיב: איגרית החוב ייפדו בשנים עשר
 שיעורים שנתיים רצופים החל ביום ב׳ באליל התשנ״ב (31
 באוגוסט 1992). בשנים 1992—2001 ייפדו כל שנה 8%
 מסכום איגרות החוב, בשנת 2002 ייפדו 10% מסכום איגרות

 החוב ובשנת 2003 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (2) סדרה מס־ 5333.

 סוג הסדרה: סוג ״מירון״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
.  המדינה (סדרות מסוג ״מירון׳׳), התש״ס—1980ג

 יום ההוצאה: כ״ג בתשרי התשמ״ד (30 בספטמבר 1983).

 סד כל שוויה הנקוב: מאה מיליון שקלים.

לם בשיעורים חצי בית-תשו  מועדי תשלום הריבית: הרי

 שנתיים ביום 30 בםפסמבד ובי30 במדס של כל שנה, החל

 ביום כ׳׳ו באדר ב׳ התשמ״ד (30 במרס 1984).

 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשנים עשר
 שיעורים שנתיים רצופים החל ביום ג׳ בתשרי התשנ״ג(30
 בספטמבר 1992). בשנים 1992 — 2001 ייפדו כל שנה 8%
 מסכום איגרות החוב, בשנת 2002 ייפדו 10% מסכום איגרות

 החיכ יבשנת 2003 תיפדה יתרת סכים איגרות החוב.

 ס״ז בחשון התשמ׳׳ד (23 באוקטובר 1983)
 (חמ 3-950) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון, כיסוח וחסכון

 י ם״ח החשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1764.
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