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 פקודת העיריות, 19.34
 הודעה בדבר. הבחירות למועצת עירית ירושלים

ו  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות י למועצת עירית ירושלים״ שקוימו ביום ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955)5

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
; מת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים, וסימנה א  (1) . רשי

ת לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים, וסימנה בי, י ת ית ד ת חז מ י ש ר . (2) 
ודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ ומימנה גד; ת ישראל׳ פועלי אנ ד מ ת א ית הדתית' חתורתי מת החז  (3) רשי

. י - : . ; י ־ ח הי מנ םי עת החרות׳ ו ו מת תנ  (4) רשי
׳ . , . . ' . ; וסימנה ט . ים ועדות:.המזרח׳ מת ספרדים דתי  (5) רשי

מת מפלגת• הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים, וסימנה מ;  (6) רשי
; י נ ' ה נ מ י ס ות ״ויצו״, ו ם בלתי מפלגתי שי נ מת.  (7) רשי

מת ספרדים ועדות המזרח, עולים ותיקים ובלתי תלויים׳ וסימנה סצ;  (8) רשי
. וסימנה עע; י , ת הבבלים, ד ע . ת מ י ש  (9) ר

; מת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים, וסימנה פ  (10) רשי
. . . . . . ; מת המפלגה.של הציונים הכלליים/מפלגת המרבז, וסימנה צ  (11) רשי

. ; יסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ סימנה ק נ מו מת המפלגה׳ הקו  (12) רשי
; ית העלית החדשה׳ וסימנה ף מת חז  (13) רשי

מת ליכוד׳ וסימנה ש; י  (14) רשי
מת המפלגה אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תוי  (15) רשי
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 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
מת הסתדרות הציונים הכללייס/מפלנת המרכז, וסימנה צ עם רשימת ספרדים ועדות המזרח, עולים, ותיקים ובלתי תלויים.  (1) רשי

 וסימנה םצ;
 (2) רשימת ליכוד, וסימנה ש עם רשימת חזית העליח החדשה, וסימנה ר;

ות ״ויצו״, וסימנה ני;  (3) רשימת חמפלנה הפרונרםיבית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה פ עם רשימת נשים בלתי מפלנתי
ת׳ אנודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים, וסימנה גד עם רשימת ספרדים ת התורתי  (4) רשימת החזית הדתי

ים ועדות המזרח, וסימנה ט;  דתי
ת לאומית, הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים,  (5) רשימת עדת הבבלים וסימנה עע עם רשימת חזית דתי

 וסימנה ב•

ם העירית 90669  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 66703

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 455
2 2 - ו ל ס פ נ 1 ו - ו ר ש כ ו , מהם ה 2 3 - ם י ק פ ו ס מ  ו• מספר הקולות ה

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 66227

 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש
 הכשרים

יס 17683  א רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתי

6984 
ת לאומית׳ הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים  רשימת חזית דתי

 בלתי מפלנתיים
 י•

9493 
ודת ודת ישראל, פועלי אנ ת׳ אנ ת התורתי מת החזית הדתי  רשי

 ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
 גד

ועת החרות • 11562 מת תג  ח רשי
ים ועדות המזרח 1215 מת ספרדים דתי  ט רשי
מת מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1706  מ רשי
״ 1260 ו רצ  ני רשימת גשים בלתי מפלגתיות ״
מת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים׳ ותיקים ובלתי תלויים 1129  סצ רשי
מת עדת הבבלים 883  עע רשי

מת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים 6634  פ רשי
 צ רשימת הציוגים הכלליים / מפלגת המרכז 3176
גיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 1250  ק רשימת המפלגה הקומו
מת חזית העליה החדשה 164  ר רשי
מת ליכוד - 434  ש רשי

מת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2655  תו רשי

 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

מת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 6  א רשי
ת לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מת חזית דתי  ב רשי

 מפלגתיים 3
ת אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ת התורתי מת החזית הדתי  גד רשי

 ודתיים בלתי מפלגתיים 3
ועת החרות 4 מת תג  ח רשי
 ני רשימת גשים בלתי מפלגתית ״ויצרי 1
 פ רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים 2
מת הציוגים הכלליים / מפלגת המרכז • 1  צ רשי
מת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1  תו רשי
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 י• • האישים שנבחרו כחברי המועצה:
ת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שםימגה א י מ י ש ר מ . ( ! ) 

• ״ • ־ • ׳ - .  1• גרשון אגרון (אנרונסקי)׳ 1894׳ רחוב רשב״א 4
 2• משח ברעם׳ 1911׳ רחוב המלך. גיורג׳ 17

ת מוסה עיסה יי. י •  3• יעקב מזרחי׳ 1911׳ רוממה, בי
ת הכרם  4• מרדכי איש־שלום (פרידמן)׳ 1902׳ שכוגת הפועלים על יד בי

 5• יהודית לוריא־גיגצבודג, 1905, רחוב הירשנברג 11
 6• מרדכי זר׳ 1914׳ רחוב שאול 18

ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים שסימגה ב י ת ית ד  (2) מרשימת חז
 1• ישראל יצחק קריב׳ 1903׳ רחוב םאלד׳ גן הרים

 2• משה גוירצמן׳ 1899׳ רחוב םאלד׳ גן הרים •
 3• רחמים כלנתר׳ 1898׳ יגיע כפיים׳ בית מיקרון

ת התורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים שסימנה מ*  (3) מרשימת החזית הדתי
 1• משה פרוש (גליקמן)׳ תרנ״ד׳ בתי ראנד

. םנהדריה  2• יהודה בלויא׳ 1905׳ שיכון פאנ״י
סת ג׳  3• הלל ׳ליברמן׳ 1903׳ כנ

עת החרות שסימנה ח ו  (4) מרשימת תנ
 1• אריה אלטמן׳ 1902׳ רח׳ דמב׳ץ 33

 2» אליאל דרור־פרימן׳ 1905׳ רחוב עזה 17
. - . ' •  . 3- אברהם אקסלרוד׳ 1912׳ רחוב עמום 29 ־

 4• רחל ריבלין׳ 1904׳ רחוב אבךעזרא 26 י

״ שסימנה ני יצו ות ״ו  (5) מרשימת גשים בלתי מפלגתי
־ 3 . שרה אשבל׳ 1897׳ רחוב רמב״ן 8 ! 

 .(6) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים שסימנה פ
 1• ׳דניאל אוסטר, 1893׳ רחוב בן־מימון 8

 2• יצחק גגר, 1919, רח׳ אוסישקין 39

 (7) מרשימת הציוגים הכלליים /׳ מפלגת המרכז שםימגה צ
 1» מאיר גרוםמן׳ 1888׳ רחובי ארלוזורוב 21

ו ת ' ה ג מ י ם  (8) מרשימת מפלגת אחרות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ש
 1» אברהם ארםט׳ 1905׳ רחוב עזה׳ מעוגות עובדים ב׳•

ו (1 באוגוסט 1955) ־יעקב שריבום ״ג באב תשט״  י
ד הבהירות למועצת עירית ירושלים  (חמ/8060) . פקי

 פקודת העיריות׳ 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית באר שבע

.  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934, גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית באר שבע, שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
מת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים, וסימגה א;  (1) רשי

ים בלתי מפלגתיים, וםימגה ב; ת הלאומית, הפועל המזרחי, המזרחי ודתי  (2) רשימת החזית הדתי
ים, בלתי מפלגתיים, וסימנה גד; ת תורתית׳ פועלי אגודת ישראל׳ אגודת ישראל ודתי ית דתי  (3) רשימת חז

עת החרות׳ וםימגה ח; ו  (4) רשימת תג
מ; ת ובלתי מפלגתיים, וםימגה' חד  (5) רשימת מפלגת הפועלים המאו

, וםימגה עה; מת עובדים בלתי תלויים והעובד הדתי  (6) רשי
; מת הסתדרות הציונים הכלליים, םפרדימ ובלתי מפלנתיים, וסימנה צ  (7) רשי

ק; ' ה מג מת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, וםי  (8) רשי
מת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, וסימנה תו•  (9) רשי

' . ; • <  ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות: '
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים, וסימגח א עם רשימת עובדים בלתי תלויים והעובד הדתי, וסימגה עה;
ת׳ דתי ת תו ית דתי ת הלאומית׳ הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים, וסימגה יב עם רשימת חז מת החזית הדתי  (2) רשי

 . פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימגה גד;
חדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ עם רשימת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים,  (3) רשימת מפלנת הפועלים המאו

 וסימנה תן•

ס׳ 1 מש׳ 414׳ עמ׳ 1י  1 ע׳׳ר 1934׳ תו
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ם העירית 9349  ג• ׳המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 6924
 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 114

 ו• .׳ מספר הקולות המסופקים - 0

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 6810

 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
 .מספר הקולות

 הכשרים
ה מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 2134
ת הלאומית, הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 1204  ב החזית הדתי

ת תורתית, פועלי אגודת ישראל, אגודת ישראל ודתיים ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים 406
עת חרות 675 ו  ח תג

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1131
 עה עובדים בלתי תלויים והעובד הדתי 320
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים, ספרדים ובלתי מפלגתיים 207
 ק המפלגה הקוטוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 147
 תו אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 586

 ט• . מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

מות ה מספר המקו מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
ת הלאומית, הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 2  ב החזית הדתי

ודת ישראל ודתיים ת תורתית׳ פועלי אגודת ישראל, אג ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים 1
עת חרות 1 ו  ח תנ
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים 3
 עה עובדים בלתי תלויימ והעובד הדתי 1

 צ הסתדרות הציונים הכלליים, ספרדים ובלתי מפלנתיים —
ניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים —  ק המפלגה הקומו
ו אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1  ת

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ, שמימנה א

 1• טוביהו דוד, 1898׳ רה׳ אילת
 2• חכם דוד, 1920, שכונה א׳ מם׳ 26

 3• הרפז דוד, 1924, שיכון עממי מס׳ 2
 4• בץ מאיד, 1917, רחוב חפלמ״ח

ת הלאומית הפועל המזרחי״ המזרחי ודתיים בלתי׳ מפלגתיים״ שסימנה ב ית הדתי  (2) מרשימת החז
נה א׳ מם׳ 420  1• מימון יוסף״ 1920״ שכו

 2• אילון צבי״ 1924״ שיכון עממי מם׳ 9

ים בלתי מפלנתיים, שסימנה גד ודת ישראלי אנודת ישראל ודתי ת תורתית, פועלי אנ ית דתי  (3) מרשימת חז
 1• יעקובוביץ מנחם, 1910, שיכון עובדי המדינה מס׳ 36

עת חרות, שסימנה ח ו  (4) מרשימת תנ
ת חולים ׳״הדסה״  1• וולוצקי דב, 1918, בי

חדת ובלתי מפלנתיים, שסימנה מ  (5) מרשימת מפלנת הפועלים המאו
 1• זריזי זאב, 1916, רחוב םמילנסקי 7

 2• ד״ר מנשה סלמן, 1910, שיכון עממי טס׳ 3
 < 3• שמולוביץ יחזקאל, 1922. רחוב םמילנסקי מם׳ 35

מת עובדים בלתי תלויים והעובד הדתי, שסימנה עף,  (6) מרשי
v 39 1• הופמן דזידריו, 1908, שיכון עובדי המדינה מס׳ 

 (7) מרשימת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים, שסימנה תו
 1• מנן נתן, 1922, שיכון עובדי המדינה מם׳ 38•

 יצחק ורדימון
 סקיד הבחירות למועצת י עירית באר שבע

ו (29 ביולי 1955) ׳ באב תשט״  י
 (חמ/8060)
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 : פקודת העיריות, 1934
י ברק .  הודעה בדבר הבחירות למועצת עידית בנ

ו  בהתאם לסעיף! 33 לפקודת העיריוית׳ 41934 נמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצת עירית בני ברק, שקוימו ביום ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
; י •י  (1) רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א

ת לאומית (הפועל המזרחי, המזרחי ובלתי מפלגתיים)׳ וסימנה ב; ית דתי מת חז  (2) רשי
ת תורתי ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים), וסימנה גד; מת חזית דתי  (3) רשי

עת החרות, וסימנה ח; ו  (4) רשימת תנ
 (5) רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים, וסימנה מ; ׳

מת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה פ;  (6) רשי
; ׳ וםימגה צ מת הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז  (7) רשי

ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ק:  (8) רשימת המפלגה הקומו
•  (9) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה תן

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
ים וסימנה א עם רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה  (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתי

 . י מ

ם העידית 16047  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 13082

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 76
לות המסופקים - 8 מהם הוכשרו - 6 ונפסלו - 2  ו• מספר הקו

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 13006

 ח• המספרי הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 2361
ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי מפלגתיים) 3168 ית דתי  ב חז

ת (אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים ת תורתי  •׳ גד חזית דתי
 בלתי מפלגתיים) 3505
עת החדות 1313 ו  ח תג
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 302
 פ המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים 276
 צ הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז 888
גיםטית הישראלית ובלתי מפלנתיים 251 מת המפלגה הקומו  ק - רשי
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 942

 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3
ת לאומית(הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי מפלגתיים) 4  ב חזיתי דתי

דת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים ו אג ת( רתי ת תו ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים) 4
עת החדות 2 ו  ח תג
 צ הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז 1
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 1 ע״ר 1934׳ תוס׳ 1 מס׳ 414׳ עמ׳ 1•
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 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 1• מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א

 1• מילשטיין זלמן׳ 1908׳ שיכון ההסתדרות
 2• ברק יוסף׳ 1895׳ רחוב עקיבא 81

 3• מיגצברג אלחנן׳ 1907׳ רחוב אברהם׳ בית פרמי

ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי מפלגתיים) שסימנה ב י ת  2• מרשימת הזית ד
 1• בגנו משה׳ 1911׳ רח׳ שמואל הנביא

v 2• רוזביץ יחיאל׳ 1912׳ שיכון ד׳ 
 3• מיבלםון אהרון׳ 1919׳ שיכון ה׳
 4• צימריגג יצחק׳ 1915׳ שיכון ד׳

ת (אנודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים) שסימנה גד רתי ת תו  3• מרשימת חזית דתי
 1• י אהרונוביץ ראובן׳ 1903׳ שיכון ה׳ רחוב רינס 15

 2• שדיבר משה׳ 1910׳ גבעת רוקח 13
 3• םירוקה שמעון, 1918׳ רחוב שפירא 11 שיכון ה׳
 4• גרוש שרגא פייביל׳ 1905׳ רחוב הרצל בית פרטי

עת ההרות׳ שסימנה ה ו  4• מרשימת תנ
 ־1• בירנברנ שלמה׳ 1906׳ תל נבורים י

 2•• פיזמ נחמיה׳ 1921׳ תל נבורים

ונים׳הכלליים — מפלנת המרכז, שסימנה צ מרשימת הסתדרות הצי  5• ׳
, 1885, נבעת רוקח ד ו ד ש ט י ו  1• ד״ר ד

 6• מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה תו .
 1• בוגיםקי חיים, 1996׳ פרדס כץ

ו (31 ביולי 1955) יואל פרנקל  י״ב באב תשט״
 (המ/8060) פקיד הבהירות למועצת עירית בגי ברק

 פקודת העיריות׳ 1934
 . הודעה בדבר הבהירות למועצת עירית חדרה

ו  בהתאם לסעיף 33 לפקודת־העיריות, 11934, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית חדרה, שקוימו ׳ביום ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן: / •י .
 (1) רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;

ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה ב;  (2) רשימת חזית דתי
ת (אגודת ישראל, ספרדים דתיים, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ וסימנה יגד; ת התורתי  (3) רשימת החזית הדתי

; ועת ההרות׳ וסימנה ח  (4) רשימת תנ
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;

מת המפלגה הפרוגרסיבית׳. וסימנה פ;  (6) רשי
 (7) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים—מפלגת המרכז, וסימנה צ;

ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, וסימנה ק;  (8) רשימת המפלגה הקומו
 (9) רשימת המפלגה לאחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תו•

 (10) רשימה מאוחדת ליוצאי תימן חדרה׳ וםימגה עד;
;D י המזרח׳ וסימגה א צ מ  (11.) רשימת ,

ת׳ וסימנה ש• מת לכוד - תגועה כלכלית עממי  (12) רשי

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
מת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א עם הרשימה המאוחדת ליוצאי תימן וסימנה עד•  (0 רשי

ת התורתית ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וםימגה ב עם רשימת החזית הדתי  (2) .רשימת חזית דתי
 (פועלי אגודת ישראל׳ ספרדים דתיים׳ אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ וםימגה גד;

 (3) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים —י מפלגת המרכז וסימנה צ עם רשימת יוצאי המזרח וסימגה ם•

 ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחום העירית 13780
 ד• המספר הכולל של המצביעים 11232

 ה• . המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 140
 ו• מספר הקולות •המסופקים 2, מהם נפסלו — 2

 ז• "המפפר הכולל של הקולות הכשרים 11092

 1 ע״ר 1934׳ תוס׳ 1 מסי 414׳ עמי 1• ; •י-י •
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לות הכשרים שניתנו לכל רשימה: הקו  ח׳ המפפר הכולל של.

ה סספר הקולות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה * ש
 הכשרים

 מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3107
ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 1198 ת דתי י  ב חז

ת (אגודת ישראל׳ ספרדים דתיימ׳ פועלי ת התורתי ית הדתי  גד החז
 אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים) 637

עת החרות 1028 ו  ח תג
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1038
- פ המפלגה הפרוגרסיבית 369

 צ הסתדרות הציוגים הכלליים - מפלגת המרכז 1543
גיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 436  ק המפלגה הקומו
 תו לאחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 929
מת יוצאי המזרח 174  רשי
ת 147  ש לכוד - תגועה כלכלית עממי
 עד רשימה מאוחדת ליוצאי תימן חדרה 486

 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה ; מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים 2 ית דתי  ב חז

ת (אגודת ישראל׳ ספרדים דתיים׳ פועלי אגודת ת תורתי ית דתי  גד חז
 ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים) 1
עת החרות 1 ו  ח תג
 מ מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלגתיים 2
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים - מפלגת המרכז 3
 ק המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 תו לאחדות׳ העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1
 .עד רשימה מאוחדת ליוצאי תימן חדרה _ 0
 ס רשימת יוצאי המזרח 0
ת 0 ועה כלכלית עממי  ש לכוד - תנ

 י• האישים שנבחרו כחברי המועצה:
מת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ׳ שסימנה א  (1) מרשי

 1• וידרקר יצחק׳ 1908׳ גוה עובד חדרה
- י 2• רפופורט מאיר׳ 1908׳ גוה עובד חדרה

 3• כהגא אברהם׳ 1902׳ רחוב הגשיא חדרה
 4• בלקין לאח׳ 1912׳ רחוב הגבוריס חדרה

׳ 1893׳ רחוב העלית השגיה חדרה  . 5• דיאמגט פתחיהו

ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שםימגה ב ית דתי  (2) מרשימת חז
ת אורגשטיין׳ חדרה  1• אורנשטיין יוסף ח•׳ 1888׳ רחוב הלל יפה בי

. ' . ' - ' .  2• פיקדש חיים ד•׳ 1896׳ רחוב הרברט סמואל חדרה .

ודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים), שסימנה יגד ת (אנודת ישראל׳ ספרדים דתיים, פועלי אנ ת התורתי  (3) מרשימת החזית הדתי
 1• דיינר יוסף׳ 1919׳ רח׳ אחד העם חדרה

עת החרות׳ שסימנה ח ו  (4) מרשימת תנ
 , 1: רוטשטיין מרדכי׳ 1911׳ דח׳ הרצל חדרה

 (5) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
׳ רוטשילד חדרה , 1905׳ שד מרדכי '  1•׳; פנחםי

 2• םדובניק אברהם׳ 1912׳ שיכון נוח עובד חדרה

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים - מפלנת המרכז שסימנה צ
 1• פרנק אהרון, 1910׳ רח׳ הנבורים חדרה

 2• י שפק .יהודה׳ 1902׳ דחי ירושלים חדרה
 3• הלביץ יברוך, 1900, רח׳ חרברט םמואל חדרה

. . י י ו  (7) מרשימת לאחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים שסימנה ת
׳ אפרים חדרה•  1• שלימק חיים׳ 1905׳ שכ

3 באונוסט.1955) זאב הוידה ) ו ״ ט ש ו באב ת  ט״
ד הבחירות למועצת עירית חדרה  (חמ/8060) פקי
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 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית חולון

ו  בהתאמ לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934, נמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית חולון שקויימו ביום ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:

;  (1) רשימת מפלנת. פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ, וסימנה א
ת לאומית, הפועל המזרחי׳ המזרחי, ודתיים בלתי מפלנתיים, וסימנה ב;  (2) רשימת חזית דתי

עת החרות, וסימנה ח; ו  (3) רשימת תנ
 (4) רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים, וסימנה מ;

 (5) רשימת המפלגה הפרונםיבית, וסימנה פ;
 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים - מפלנת המרכז, וסימנה צ;

 (7) רשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, וסימנה ק;
;  (8) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, וםימגה תו

ם העירית 19282  ב• המספר הכולל &ל הבוחרים בתחו

 ג• המספר הכולל של המצביעים 14892

 ד• המספר הכולל של. הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 117

 ה• . מספר הקולות המסופקים - 0

 ו• המספר הכולל של הקולות הכשרים 14775

ו לכל רשימה: תנ י  ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים שנ
ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן ש

 הרשימה ־־ . הכשרים

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5687
ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי, ורתיימ בלתי מפלגתיים 1443  ב חזית דתי
עת החרות 1873 ו  ח תג
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1269
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1195
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים - מפלגת המרכז 1198
ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 628  ק המפלגה הקומו

 תו מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 1482

 ח• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספרי מ י ש ר ה מ  סימן ש
ת מו  הרשימה . . • המקו

ים 6 מפלגתי '  א מפלגת פועלי-ארץ ישראל ובלתי
ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי, ודתיים בלתי מפלגתיים 2 ית דתי  ב חז
עת החרות 2 ו  ח תג
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיימ 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז 1
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2

 ט• האישים שנבחרו כחברי המועצה:

 (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה א;
 1• אילון פנחס׳ 1909׳ רח׳ ביאליק 20

 2• לוםטינ אליהו׳ 1907׳ רח׳ בילינםון 12
 3• צדוק דוד 1912׳ רח׳ ברנד 3

 4• שוורצבדוד דב׳ 1900׳ רח׳ בילינםון 8
 5• טל מרים׳ 1905׳ רח׳ םוקולוב 103

 6• בן עוזר ישראל׳ 1906׳ רח׳ בילינםון 25

 1 ע״ר, 1934, תום׳ מס׳ 414׳ עמ׳ 1•

22.8.1955 , ו ם 435, ד׳ בא5ו5 תשט״ טי ט-הפרסו לקו  1188 י



ים ובלתי מפלגתיים שסימנה ב; ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ דתי  (2) מרשימת חזית דתי
 1• ד״ר בדסלואר א• צבי׳ 1906׳ רח׳ ז׳בוטיגםקי 3

 2• חוברה יהודה׳ 1900׳ רח׳ קפ״ח
עת החרות׳ שםימגה ח; ו  (3) מרשימת תג

 1• ד״ר לם גפתלי׳ 1893׳ רח׳ וולפסון 8
 2• מזרחי אהרון׳ 1910׳ רח׳ וייצמן 22

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה מ;
 1• זמלר יצחק׳ 1914׳ רה׳ ארלו>ורוב 86

 (5) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית, שםימגה פ;
 1• ד״ר קפליגסקי גח, 1909, כבר סטרומה

 (6) מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים - מפלגת המרכז, שםימגה צ;
ם 4  1• קליגגביל יעקב, 1902, רח׳ המטרי

 (7) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ, שמימגה תן;
 1• גוטליב ראובן׳ 1902׳ רח׳ שגקר 57

 2• וגיים שלום׳ 1913׳ רח׳ סירגי 20

ו (1 באוגוסט 1955) מרדכי קרמר  (י״ג באב תשט״
 (חמ 8060) פקיד הבחירות למועצת עירית חולון

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית חיפה

ו  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית חיפה׳ שקוימו ביום ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
ן  (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה א

ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ וםימגה ב; ת דתי י מת חז  (2) רשי
ת (אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים), וסימגה גד? רתי ת תו ת דתי י ז ח מת.  ,(3) רשי

ועת החרות׳ וסימגח ח;  (4) רשימת תג
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה מ:

 (6) רשימת ספרדים ועדות המזרח, עולים׳ ותיקים ובלתי מפלגתיימ׳ וםימגה סצ;
 (7) רשימת המפלגה. הפרוגרסיבית, וםימגה פ;

 (8) רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים, מפלגת המרכז, וםימגה צ;
גיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, וםימגה ק;  (9) רשימת המפלגה הקומו

 (10) רשימת לכוד תנועה כלכלית עממית, וסימנה ש 5
 (11) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, וסימנה תן• •

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
׳ וסימגה צ עם רשימת "ספרדים ועדות •. המזרח, עולים׳ ותיקים ובלתי  (1) רשימת• הסתדרות הציוגים הכלליים׳ מפלגת המרכז

 מפלגתיים, וסימנה סצ;
ועה כלכלית עממית, וסימנה ש•  (2) רשימת חמפלנה הפרונרםיבית, ומימנה פ עם רשימת לכוד תנ

ם העיריה 111,456  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 86,364

 ה• המספר: הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות. 750
 ו• מספר הקולות המסופקים — 16 מהם נפסלו — 16

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 85,598
 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  ימן הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים 33,492
ת לאומית (הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיימ) 4,494 ית דתי  ב חז

ים-בלתי דת ישראל ודתי ו ת (אנודת ישראל, פועלי אנ רתי ת תו ית דתי  גד חז
 . מפלנתיימ) 4,253
עת החרות 6,734 ו  ח תנ
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים 8,235
 םצ רשימת ספרדים ועדות המזרח, עולים, ותיקים ובלתי מפלגתיים 3,742
 פ המפלנה הפרונרםיבית 3,953

ונים הכלליים, מפלנת המרכז 11,832  צ הסתדרות הצי
ניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים 3,597  ק רשימת, המפלנה הקומו

ת 214  ש לכוד תנועה כלכלית עממי
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 7,052

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1•

 .ילקוט הפרסומים 435, ד׳ באלול תשט״ו, 22:8.1955 ?118



 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  מימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 8
ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים) 1 ית דתי  ב חז

ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים רתי ת תו ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים) 1
עת החרות 2 ו  ח תג
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 םצ רשימת םפרדימ ועדות המזרח׳ עולים׳ ותיקים ובלתי מפלגתיים 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 3
ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 1 מת הטפלנה הקומו  ק רשי
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2

 י• האישים שנבחרו כחברי המועצה:

 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ.ישראל ובלתי מפלגתיים שסימגה א
 1• חושי אבא, 1898׳ רחוב ירושלים 15

 2• פלימן משה׳ 1905׳ קרית חיים׳ רחוב ח׳ 41
 3• שלון אוריאל׳ 1899׳ רחוב ויתקין 30
 4• חושי יעקב׳ 1904׳ שדרות ודגיווד 32

 5• צרפתי יעקב׳ 1912׳ רח׳ עקיבא 47
 6• בנין זאב׳ 1898׳ רח׳ התיכון 62׳ גוה־שאנן

׳ 1916׳ רחוב בילי׳ו 7  7• ליבור נעמי
 8• אלטמן שמואל, 1910׳ רחוב דרך־הים 68

ת לאומית (הפועל המזרחי, המזרחי ודתיימ בלתי מפלנתיים), שסימנה ב מת חזית דתי  (2) מרשי
 1• לבנון (ליבנדמן) ישראל׳ 1910׳ רחוב השלוח 19

ת (אנודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים), שמימנה גד רתי ת תו  (3) מרשימת חזית דתי
 1• כץ יעקב׳ 1906׳ רחוב הרצל 38

עת החרות, שסימנה ח ו  (4) מרשימת תנ
 1• אבניאל מרדכי. 1900, רח׳ בן־יהודה 14

 2• יוננמן שלמה, 1913, רחוב יוסף 8

״ י ׳  (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
 1• גוםבוים יוסף, 1901, רחוב בר־גיורא 41

מ ובלתי מפלגתיים, שסימנה סצ קי  (6) מרשימת םפררים ועדות המזרח, עולים, ותי
׳ 1876׳ רחוב מחגיים 12  1• לוי שבתאי

 (7) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית, שסימנה פ
גקא גדעון, 1904, רחוב הרצל 27-25  1• ד״ר קמי

 (8) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליימ, מפלנת המרכז, שסימנה צ
׳ 1913׳ רח׳ דרך־הים 49  1• צימרמן צבי

 2• נבריאלי דן׳ 1896׳ רחוב מוריה 42
 3• מנדלסון דבורה׳ 1904׳ רחוב מוריה 117

יסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים, שסימנה ק נ מו מת המפלגה הקו  (9) מרשי
 1• עירם צילה׳ 1912׳ רחוב הרצל 109

ן  (10) מרשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ, שסימנה ת
 1• שוב אליעזר׳ 1904׳ רחוב מסדה 3

ת 9 פ  2• םכגין אברהם, 1905׳ רחוב צ

ו (2 באוגוסט 1955) מרדכי כהנא ״ ״ד באב תשט  י
ד הבחירות למועצת עירית חיפה  (חמ8060) פקי

22.8.1955 , ו ם 435, ד׳ באלול-תשט״ מי  1190 ילסוט הפרסו



 פקודת העיריות, 1934 .;
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עיריית .טבריה .'

ו ה הודעה על הבחירות למועצת עירית .טבריה״ שקוימו ביום ז׳ באב תשט״  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות״ 41934 נמסרת מ
 (26 ביולי 1955);

 א• אושרו הרשימות שלהן:

 (1) רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א;
ת לאומית׳ הפועל המזרחי והמזרחי׳ וסימנה ב; ית דתי מת חז  (2) רשי

ת (אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ וסימנה גד; רתי ת תו מת חזית דתי  (3) רשי
עת החרות׳ וסימגה ח; ו מת תג  (4) רשי

 (5) רשימה בלתי מפלגתית למען טבריה׳ וסימנה לט;
מת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים, וםימגה מ;  (6) רשי

מת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים, ותיקים ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה סצ;  .(7) רשי
מת הסתדרות הציוגים הכלליים בישראל מפלגת המרכז׳ וםימגה צ; י  (8) רשי

מת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ע״יון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה תו;  (9) רשי

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

קים תי ׳ וסימנה צ עם רשימת הספרדים וערות המזרח עולים׳ ו ז ים הכלליים בישראל מפלגת,המרכ ג ו הצי  (1) רשימת הסתדרות.
 ובלתי מפלגתיים׳ וסימגה סצ•

 מספר הקולות
 • הכשרימ

ם העיריה 9601  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו

7402 .  די המספר הכולל של המצביעים י

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 105

• מספר .הקולות המסופקים — 2 מהם נפסלו — 2 ו . 

 ז• י י המספר הכולל של הקולות׳ הכשרים י: 7297

 ח• המספר הכולל'של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה

ה מ י ש ר . ה ם  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים . 2605
ת לאומית׳ הפועל המזרחי והמזרחי 442 ית דתי  ב חז

ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים רתי ת תו ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים) 799

עת החרות , : 1008 ו  ח תג
 לט , רשימה בלתי מפלגתית למען טבריה 368.
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 822
 סצ ספרדים ועדות המזרח עולים, ותיקים ובלתי תלויים 215
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים בישראל מפלגת המרכז 509
 תו מפלגת אחדות העבודה׳— פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 529

 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 א י מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
ת לאומית׳ הפועל המזרחי והמזרחי 1  ב , חזית דתי

ים • ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתי רתי ת תו ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים) 1
עת החרות 2 ו ־ תג י  ח י
 לט רשימה בלתי מפלגתית למען טבריה 0
חדת ובלתי מפלגתיים 2  מ . • מפלגת הפועלים המאו
ם ועדות המזרח עולים, ותיקים ובלתי תלויים 0 ספרדי  סצ .
ת הציוגים הכלליים בישראל מפלגת המרכז • 1  צ הסתדרו
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 V עייר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1•

1191 22.8.1955 , ו ל תשט״ ו ם 435, ד׳ באל מי ט הפרסו לפו  י



 י• האישיים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א

 1• צחר משה׳ 50׳ קרית שמואל׳ טבריה
 2• אלחדיף חיים, 45׳ קרית שמואל, טבריה

 3• רביב (ביבר) ליבוש׳ 61׳ קרית שמואל, טבריה
 4• גבאי פאיק׳ 27, שיכון ג׳, טבריה

 5• בן־שלום אליהו, 38, שיכון ותיקימ׳ טבריה

ת לאומית, הפועל המזרחי והמזרחי, שםימגה ב  (2) מרשימת חזית דתי
 1• רט אהרון, 39, שיכון ותיקימ, טבריה

ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיימ), שסימנה גד רתי ת תו  (3) מרשימת חזית דתי
ת שמואל׳ טבריה  1• ויגברג שמואל׳ 35׳ קרי

ועת החרות, שסימגה ח  (4) מרשימת תג
ת שמואל, טבריה י  1• בן־גאים שלמה׳ 55׳ קד

 2• יאיר מאיר׳ 32׳ שכוגת מימוגיה׳ טבריה

 (5) מרשימת מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי. מפלגתיים׳ שסימנה מ י
 1• רוזגטל יהודה׳ 40׳ רחוב גצרת׳ טבריה
גת אחוה׳ טבריה  2• כדרא דגיאל, 40, שכו

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים בישראל מפלגת המרכז, שסימנה צ
 • 1• ניברנ יוסף׳ 43׳ קרית שמואל, טבריה

 (7) מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים, שסימנה תו
וב אלבאן, טבריה•  1• ויצמן פנחס׳ 40׳ נ׳

ו (29 ביולי 1955)  י׳ באב תשט״
 (חמ/8060)

 משה רוח
ד הבחירות למועצת עירית טבריה  פקי

 פקודת העיריות׳ 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית לוד

ו (26  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית לוד׳ שקוימו ביום ז׳ באב תשט״
 ביולי 1955) : ׳ •

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
מת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א ;  (1) רשי

ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים), וסימנה ב ;  (2) רשימת הזית דתי
ת (אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיימ)׳ וסימנה גד ; רתי ת תו  (3) רשימת חזיר; דתי

עת החרות׳ וסימנה ח ; ו מת תנ  (4) רשי
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה מ ;

; י • והבלתי מפלגתיים׳ וםימגה נ  (6) רשימת עדות המזרח.
מת הספרדים ובלתי תלויים׳ וסימנה סצ ;  (7) רשי

ת ופיתוח׳ וסימנה ע ;  (8) רשימת חקלאו
מת המפלגה הפרונרסיבית׳ וסימנה פ ;  (9) רשי

; ים-מפלגת המרכז, וסימנה צ  (10) רשימת הסתדרות הציוגים הכללי
גיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיימ, וסימגה ק ; מת המפלגה הקומו  (11) רשי

ו ;  (12) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה ת

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים, וםימגה א עמ רשימת חקלאות ופיתוח׳ וםימגה ע ; •

עת החרות׳ וסימגה ח עם רשימת עדות המזרח והבלתי מפלגתיימ, וםימגה נ ; ו מת תנ  (2) רשי
מת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז׳ וסימנה צ עמ רשימת הספרדים ובלתי תלויים׳ וסימנה םצ ;  (3) רשי

ת ת תורתי מת חזית דתי ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיימ)׳ וסימנה ב עם רשי ית דתי מת חז  (4) רשי
 (אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ וסימנה גד•

ם העיריה 10273  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 8299
 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 140

 ו• מספר הקולות המסופקים — 4 מהם הוכשרו — 4
 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 8159

 1 ע״ר 1934׳ תום׳ 1 מם׳ 414׳ עמ׳ 1•

ם 435, ד׳ באלול תשט״ו,22.8.1955 מי  1192 ילסוט הפרסו



ל רשיצ*ד, כ ו ל נ ת י נ ת הכשדיים ו ו ל ו ק ל של. ה ל ו כ ד ה פ ס מ  ח• ה

ה . מספר הקולות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים 2514
ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים י ת ית ד  ב חז

 בלתי. מפלגתיים) 777
ת (אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל רתי ת תו ית דתי  גד חז

 ודתיים בלתי מפלגתיים) 236
עת החרות 692 ו  ח תג
מת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 558  מ רשי
מת עדות המזרח והבלתי מפלגתיים 147  נ רשי
מת הספרדים ובלתי תלויים 12  סצ רשי

ת ופיתוח ,203 מת חקלאו  ע רשי
מת המפלגה הפרוגרסיבית 114  פ רשי
מת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 274  צ רשי
יסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים 519 נ מו מת המפלגה הקו  ק רשי

מת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2113  תו רשי

 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים 4
ת לאומית (הפועל המזרחי המזרחי׳ ודתיים בלתי מפלגתיים) 1 ית דתי  ב חז

ת (אגודת ישראל׳. פועלי אגודת ישראל רתי ת תו ית דתי  גד חז
 ודתיים בלתי מפלגתיימ) 1
עת החרות 1 ו  ח תג
מת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1  מ רשי
ת המזרח והבלתי מפלגתיים 0 מת עדו  נ רשי
 םצ רשימת הספרדים ובלתי תלויים 0
ת ופיתוח 1  ע חקלאו
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז 0
יסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 1 נ מו מת המפלגה הקו  ק רשי
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 3

 יי האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א

 1• לב פסח׳ 1907׳ רחוב הרצל 4
 2• גוטמן לייב׳ 1913׳ שכוגה גוה־זית 262

 3• חדד משה׳ 1918׳ שכונה גוה־זית 22
 4• דגציגר מגדל׳ 1919׳ מ״ה 2

ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ שסימנה ב י ת ית ד  (2) מרשימת חז
 1• בוכריץ יעקב׳ 1917׳ שיכון עמידר 3

ת (אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ שסימגה גד רתי ת תו  י(3) מרשימת חזית דתי
 1• שטרגברג הרב מרדכי׳ 1910׳ ת• ר• א׳

עת החרות׳ שסימנה ח ו  (4) מרשימת תנ
׳ 9 י י ,  1• גגי אליהו׳ 1913׳ ע

 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיימ׳ שסימגה מ
 1• לקח עקיבא׳ 1922׳ גוה־זית 84

 (6) מרשימת חקלאות ופיתוח׳ שסימנה ע
נה ערבית׳ לוד  1• חסונה יעקב׳ 1918, שכו

יסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים, שסימנה ק ־ נ מו  (7) מרשימת המפלגה הקו
 1• אקהאוס קרול, 1930, גוה־זית 15

 (8) מרשימת מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים, שסימנה תו
 1• לויטנסקי שכנא׳ 1914׳ נוה־זית 42

 2• ד״ר מלמד אברהם׳ 1910׳ הרצל 47
 3• וקנין יהודה׳ 1931׳ ם״ב׳ 5

מםט 1955) עמנואל כהן ו (1 באו  י״נ באב תשט״
ד הבחירות למועצת עירית לוד  (חמ/8060) פקי

1193 22.8.1955 , ו ם 435, ד׳ באלול תשט״ מי  ילקוט הפרסו



י פקודת העיריות׳ 1934  י
 הודעה בדבר הבחירת למועצת עירית נתניה

. ו ״ ט ש ת ב א ב ׳  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 41934 נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית נתניה׳ שקוימו. ביום ז
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:

 (1) מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א;
ת לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים, וסימנה ב; י ת  (2) רשימת חזית ד

ודת ישראל, אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וםימגה גד; ת פועלי אנ רתי ת התו  (3) רשימת החזית הדתי
עת החרות׳ וסימנה ח; ו  (4) רשימת תנ

מת מפלנת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה מ;  (5) רשי
 (6) רשימת "השכונות ועדות המזרח׳ וסימנה ו;

 (7) רשימת המפלנה. הפרוגרסיבית וסימנה פ;
; מת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז׳ וסימנה צ  (8) רשי

ניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה ק; מת המפלנח הקומו  (9) רשי
 (10) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו•

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

ות ועדות המזרח, וסימנה ו• נ עת החרות, וסימנה ח עם רשימת השכו ו  רשימת תנ

 ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחום העירית 18429

 ד• המספר הכולל של המצביעים 14938

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 137

0  ו• מספר הקולות המסופקים -

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 14801

ו לכל רשימה:  ה• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנ

ה מספר הקולות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3307
ת לאומית הפועל המזרחי, מזרחי ודתיים בלתי. מפלנתיימ 1580  ב חזית דתי

ת פועלי אגורת ישראל, אגודת ישראל ורתיימ ת התורתי ית הדתי  גד החז
 בלתי מפלגתיים 530

עת החרות 2041 ו  ח תג
 ט מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 806
גות ועדות המזרח 353 מת השכו  ו רשי

 פ המפלגה הפרוגרסיבית 2184
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 2825
 ק רשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 424
מת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 751  תו רשי

 ט• מספר המקומות במועצת העיריה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3
ת לאומית הפועל המזרחי, מזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים 2  ב חזית דתי

ת פועלי אגודת ישראל׳ אגודת ישראל ודתיים ת תורתי י ת ית ד  גך הז
 בלתי מפלגתיים —
ת' 2 עת החרו ו  ח תנ
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי טפלגתיימ . 1
גות ועדות המזרח 1  ו רשימת השכו
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 2
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 3
ניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים — מת המפלנה הקומו  ק רשי
 תו רשימת מפלנת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 1

 1 ע״ר 1934׳ תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1•

22.8.1955 , ו ם 435, ד׳ בא5ו5 תשט״ מי  1194 י5סוט הפרסו



v ;יי . האישים שנבחרו כחברי מועצת העירית 
 (1) מרשימת מפלנת פועלי.ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ, שסימנת א'

 1• רפפורט מרדכי׳ 1905׳ רח׳ בארי 36
 2• גפן דוד׳ 1899׳ שדרות וייצמן 48

י׳ 1908׳ דורה  3• לוי נאג׳

ת לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב ת דתי י ז ח ' ת מ י ש ר  (2) מ
 1• ריגלר אליעזר׳ 1908׳ רחוב שפירא 32

 2• טגא רב׳ 1913׳ רחוב מוהילבר 9

עת החרות׳ שסימנה ח ו  (3) מרשימת תנ
 1• צור הלל, 1909׳ רמת טיומקין

 2• האום מאיר׳ 1915׳ יהודה הלו י 13

ת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ מפלג מת'  (4) מרשי
י שיכון הפועלים  1• ולטפרוינד צבי׳ 1915׳ ע״

ת ועדות המזרח׳ שסימנה ו ו נ  (5) מרשימת השכו
ן  1• כהן־מנורי חיים,-1913׳ רמת טיומקי

 (6) מרשימת המפלגה הפרונרסיבית׳ שסימנה פ
 1• שקד משה׳ 1905׳ רחוב ביאליק

 2• וואלאך ישראל׳ 1914׳ רחוב אגדריום 5 .

וגיפ חכלליימ/מפלגת המרכז, שסימגה צ  (7) מרשימת הצי
 1• בךעמי עובד׳ 1905׳ שד׳ חן
 2• לגדה אהרן׳ 1907׳ רח׳ השוק

 3• פרידר עמנואל׳ 1913׳ רח׳ עציון

 (8) מרשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה תו
 1• אנזלביץ דוד׳ 1925׳ טוברוק

1 באוגוסט 1955) דוד רזניק ) ו ״נ באב תשט״  י
יה ד הבחירות למועצת י עירית: נתנ  (חמ/8060) פקי

 פקודת העיריות, 1934
. ו  הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית עכ

ו תשט״  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית עכו, שקוימו ביום "ז׳ באב:
 (26 ביולי 1955):

 אי אושרו הרשימות. שלהלן:
 (1) מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים, וסימנה א ;

ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים), וסימנה ב ;  (2) חזית דתי
; נ מת חבלתי. תלויים׳ וסימנה ה  (3) רשי

עת החרות, וסימנה ח ; ו  (4) תנ
; ג  (5) למען עכו דתית, וסימנה י

 (6) ברית וקידמה, וסימנה ידי,
 . (7) מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים, וסימנה ט ;

מת לכוד פרוגרסיבי, וסימנה פ :  . (8) רשי
 (9) הסתדרות הציונים הכלליים בישראל/מפלגת המרכז, וסימנה צ ;

 (10) הערבית המרכזית, וסימנה צה ;
ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, וסימנה ק ;  (11) המפלנה הקומו

; ו  (12) מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ, וסימנה ת

 ב• י י יי' הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
מת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים, וסימנה א עם רשימת ברית וקידמה, וםימגה יד ;  1» רשי

 2• רשימת הבלתי תלויים וסימנה הנ עם רשימת לכוד הפרוגרסיבי, וסיטגה פ ;
עת החרות׳ וסימנה ח עם רשימת למען עכו דתית• וסימנה יג ; ו מת תנ  3• רשי

 4• רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים בארץ־ישראל׳ מפלגת המרכז׳ וסימנה צ עמ הרשימה הערבית המרכזית׳ וסימנה צה ;

ם העירית 10691  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 8218

' ׳ ׳ / • . .  ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 119 .
 וי מספר הקולות המסופקים - 3 מהם נפסלו— 3

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 8096
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ו לכל רשימה:  ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנ

ה מםפר הקולות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים 2058
ת לאומית (הפועל המזרחי, מזרחי ודתיים  ב חזית דתי

 בלתי מפלגתיימ) 813
 הנ רשימת הבלתי תלויים 1007
עת החרות 519 ו  ח. תנ
ת 233  יג • למען עכו דתי
 יד ברית וקידמה ^ י 495
 מ . מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים י 847
 פ לכוד פרוגרסיבי 92

 צ הסתדרות הציוגים הכלליים בישראל מפלגת המרכז 251
 צה הרשימה הערבית המרכזית 507
גיפטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 729 מו  ק המפלגה הקו
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 545

 ט• מספר המקומות שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה . ש מ ה

 א מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים 3
ת לאומית (הפועל המזרחי, מזרחי ודתיים  ב חזית דתי

 בלתי מפלגתיים) 1
 הנ רשימת הבלתי תלויים 2
עת החרות 1 ו  ח תג
ת וקידמה 1  יד ברי
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 2
 צה הרשימה הערבית המרכזית 1
 ק המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים . 1
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 י• האישים שנבחרו י כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים, שסימנה א

 1• נדיש יוסף׳ 1916־ רחוב בן־עמי 59
 2• סעד אורי, 1921, שיכון עמידר 84
 3• מרקו יעקב, 1925- טרומפלדור 28

ת לאומית (הפועל המזרחי, מזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים)׳ שסימנה ב ית דתי  (2) מרשימת חז
 1• קליין זולטן׳ 1916, עכו עמידר 55

 (3) מרשימת הבלתי תלויימ׳ שסימנה הנ
 1• בן־שושן מורים׳ 1925׳ רחוב י״א 1 .
 2• ד״ר מנסור שמואל׳ 1924׳ עמידר 103

עת החרות׳ שסימנה ח ו  (4) מרשימת תנ
ת הים 334 פ  1• יחיאלי מרדכי. 1913׳ ש

מת ברית וקידמה׳ שסימנה יד  מרשי
קה 10/78  1• ממלוק שריף׳ 1917׳ עכו העתי

 מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
 1• ד״ר טימברג ארגולד׳ 1914׳ שיכון 3 רחוב עבודה 20

 2• פיגקלשטיין מרדכי, 1922, משק עזר 315

 מהרשימה הערבית המרכזית, שסימנה צה
 1• חבישי מוחמר, 1928, עכו העתיקה 12/45

ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיימ, שסימנה ק  מרשימת המפלנה הקומו
 1• כורי רמזי, 1922, עכו העתיקה 11/83

 מרשימת מפלגת אחרות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, שסימנה תו
 1• גרייף יוסף׳ 1915, שיכון 4 רחוב ב׳ 10

1 באוגוסט 0955 ־ ישראל איינשטיץ ) ו ״ ט ש  י״ג באב ת
ד הבחירות למועצת עירית עכו  (חמ/8060) פקי

s 99 1 0 * 5 . ו ״ ט ש ם 435, ד׳ בא5ו5 ת מי  1196 י5סוט הפרסו



 פקודת העיריות, 1934
ח תקוה ת  הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית פ

ו ״  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית פתח תקוה, שקוימו ביום ז׳ באב תשט
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;

ת לאומית (הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיימ), וםימגה ב; ית דתי  (2) רשימת חז
ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל׳ ודתיים בלתי מפלגתיים)׳ וסימנה גד; רתי ת תו  (3) רשימת חזית דתי

עת החרות, וסימנה ח; ו מת תנ  (4) רשי
ים בישראל, וסימנה ל; ת התימנ מת התאחדו  (5) רשי

ת מפלנת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלנתיים, וסימנה מ; מ י ש ר . (6) 
מת עולי בבל ועדות המזרח, וסימנה ע;  (7) רשי

מת חוג יוצאי עירק, וסימנה עצ;  (8) רשי
מת המפלגה הפרונרםיבית ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה פ;  (9) רשי

 (10) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז׳ וסימנה צ;
 (11) רשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ק;

מת חזית חרדית מאוחדת׳ וסימנה ר;  (12) רשי
מת ליכוד — תנועה כלכלית עממית, וסימנה ש;  (13) רשי

• ן  (14) רשימת מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי םפלנתיים, וסימנה ת

 ב• \ הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז׳ וסימנה צ עמ רשימת חונ יוצאי עירק׳ וסימנה עצ;

ת מאוחדת׳ וסימנה ר• ית דתי ים בישראל׳ וסימנה ל עם רשימת חז ת התימנ  (2) רשימת התאחדו

 : ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 23365
 ד• המספר הכולל של המצביעים 18822

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 189
 ו• מספר הקולות המסופקים — 2 מהם נפסלו — 2

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 18631

 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 הכשרים
 א מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ 5532
ים בלתי מפלנתיים 1601 ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתי ית דתי  ב חז

ודת ישראל ודתיימ ת (אגודת ישראל׳ פועלי אנ רתי ת תו  גד חזית דתי
 בלתי מפלגתיים) 1377
ועת החרות 1995  ח תג
ת התימגים בישראל 294  ל התאחדו
 מ מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלגתיימ 953
 ע עולי בבל ועדות המזרח 500
 עצ חוג יוצאי עירק 188
 פ המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים 471

 צ הסדרות הציוגים הכלליימ מפלגת המרכז 3098
ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 419  ק רשימת המפלגה הקומו
 ר חזית חרדית מאוחדת 615
ת 250 ועה כלכלית עממי  ש ליכוד — תנ

 תו מפלנת אחדות.העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 1338

 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ ש  סימן הרשימה .

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 6
ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 2  ב י חזית דתי

ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים ת תורתי  גד חזית דתי
 בלתי מפלגתיים) 1
עת החרות י 2 ו  ח תג
ים 1  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובדתי מפלגתי
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז 3
 ר י חזית חרדית מאוחדת 1

ים 1 י .  תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתי

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1•
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 י• האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 : (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א

נות עובדים  י 1• פנחס רשיש׳ 1895׳ מעו
 2• ׳ישראל פינברנ׳ 1907׳ תל־נטע׳ רחוב קפלן

נות עובדים  3• חיים בילי, 1905׳ מעו
׳ 1900׳ רחוב נולומב 19 י  4• יחזקאל אשכנז
 5•. יהודה שמעוני, 1918׳ רחוב קלישר 25
 6• נעמי ספקטור׳ 1904, רחוב בורוכוב 13

ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב  .׳ (2) מרשימת חזית דתי
 .1• יואל שיפטן, 1920׳ מוסד עליה

 2• משה שולב׳ 1904׳ רחוב בר כוכבא
ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים), שסימגה גד רתי ת תו  (3) מרשימת חזית דתי

 1• ישראל מרדכי אידלמן׳ 1911, רחוב שטמפפר 108
ועת החרות, שסימגה ח  (4) מרשימת תנ

 1• שלמה פינשטין, 1916, שיכון עירוני פניה 34
י 27 א  2• אברהם שפרוט, 1898׳ יהודה ה

 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים, שסימנה מ
 1• חיים זכאי, 1915׳ סלגט 64

 • (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז, שסימנה צ
 1• יוסף זהבי, 1900׳ רוטשילד 157
 2• משה נרוטו׳ 1895׳ רוטשילד 98

 3• שושנה ישראלית, 1900, שכ׳ הרכבת ניםין
 (7) מרשימת חזית חרדית מאוחדת, שסימנה ר

 1• יצחק כץ׳ 1904, ברון הירש 8
 י• (8) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, שסימנה תו

גות עובדים•  1• דוד טבציגיק, 1908, מעו
ו (31 ביולי 1955) מ• רחוב ״ ט ש ״ב באב ת  י

ה  (וזמ/8060) י פקיד הבחירות למועצת עירית פתח תקו

 פקודת העיריות, 1934
ת פ  הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית צ

ו  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ גמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצת עירית צפת, שקוימו ביום ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955); .

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל׳ וסימנה א־מ־ת:

ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה ב;  (2) רשימת חזית דתי
עת החרות, וסימגה ח ו  (4) רשימת תנ

ת תורתית, וסימנה גד; מת חזית דתי רשי , (3) 
 (5) רשימת ספרדים ועדות המזרח - עולים׳ ותיקים ובלתי מפלגתיים, וסימנה סצ;

מת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וםימגה פ;  (6) רשי
 (7) רשימת הסתדרות הציונים הכלליימ מפלנת המרכז, וסימנה צ;

 (8) רשימת .עולי המזרח בלתי תלויים, וסימנה שה•

 ב• הרשימות שלהלן היו לשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
מת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, וסימנה א־מ־ת עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;  (1) רשי
 (2) רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז, וסימנה צ עם רשימת ספרדים ועדות המזרח, עולים, ותיקים ובלתי• מפ־

 לגתיים, וםימגה פצ;
ת תורתית, ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים, וסימנה ב עם רשימת חזית דתי  (3) רשימת חזית דתי

 וסימנה גד•

ם העיריה 5240  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 3934

 ח•. המספר הכולל שליהקולות הפסולים והמעטפות הריקות 88
 ו• מספר הקולות המסופקים - 0

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 3846

 1 ע״ר 1934׳ תום׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1•
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 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר.הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה ש מ ה
, הכשרים . • ׳ . • 

 א־מ־ת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל 1787
ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 393 ת דתי י חז  ב .
ת 360 ת תורתי ית דתי  גד חז
עת החרות 561 ו  ח תג
 סצ ספרדים ועדות המזרחי עולים״ ותיקים ובלתי מפלגתיים 146
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 26

 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 497
 שה י עולי המזרח בלתי תלויים 76

ו כל רשימה:  ט• מספר המקומות במועצה שזכתה ג

ה מספר המקומות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 א־מ־ת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל 5
ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 1 ית דתי  ב חז
ת 1 ת תורתי ית דתי  גד חז
עת החרות , '2 ו  ח תג
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 2

 .האישים. שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל״ שסימנה •א־ט־ת

ת פ  1• הכהן אברהם״ 1911״ צ
ת י פ  2• הרוש שמואל׳ 1918׳ צ

ת פ  3• כהן אברהם׳ 1920׳ צ
ת פ  4• לוביש וילי׳ 1912׳ צ
ת פ  5• ניינד יצחק׳ 1908׳ צ

ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שמימנה ב  (2) מרשימת חזית דתי
ת פ  1• הרב עלוש חומגי׳ 1903׳ צ

ת׳ שסימנה גד ת תורתי ית דתי  (3) מרשימת חז
ת פ  1• נויבירט יחזקאל׳ 1907׳ צ

עת החרות׳ שסימנה ח י ו  (4) מרשימת תנ
ת פ  1• פישל פרידמן׳ 1909׳ צ

ת פ  2• בן הדוש שמואל׳ 1918׳ צ
 (5) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מםלנת המרכז, שסימנה צ

ת פ  1• קליננר מרדכי, 1905, צ
 2• נולד יוסף׳ 1900׳ צפת

 . יהודה ראובגי
ת פ  פקיד הבחירות למועצת עירית צ

ו (31 ביולי 1955)  י״ב באב תשט״
 (חמ/8060)

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבהירות למועצת עירית ראשון לציון

ם •יר באב ו בי . מו י  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934׳ נמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצת עירית ראשון לציון, שקו
ו (26 ביולי 1955):  תשט״

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
; מת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים, וסימנה א  (1) רשי

; ש מת שיכון המזרח, וסימנה א  (2) רשי
; ת לאומית׳ הפועל המזרחי המזרחי ודתיימ בלתי מפלנתיימ׳ וסימנה ב י ת ת ד י חז מת.  (3) רשי

; ד ודת ישראל, פועלי אנודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים, וסימנה ג ת תורתית, אנ דתי ת- י - (4) רשימת חז
; עת החרות׳ וסימנה ה ו  (5) רשימת תנ

;  (6) רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיימ׳ וסימנה מ
 (7) ׳רשימת עולי רומניה׳ וסימנה ער ;

מת המפלנה חפרונרםיבית׳ וסימנה פ ;  (8) רשי
; מת הסתדרות הציונים הכלליים - מפלנת המרכז׳ וסימנה צ  (9) רשי

ניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה ק ; מת המפלנה הקומו  (10) רשי
; ו  (11) רשימת מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים, וסימנה ת

י ראשון לציון ובני עדות המזרח, וסימנה תס• מת תימנ  (12) רשי

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ 1•

 י5יןומ הגנרסומים 435, ד׳ בא5ו? תשט״ו, 22.8.1955 1199



 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
ים וסימנה א עמ רשימת שיכון המזרח, וסימנה אש ;  (1) רשימה מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתי

 (2) רשימה הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז, וסימנה צ עמ הרשימה עולי רומניה, וסימנה ערי
 גי• . המספר הכולל של הבוחרים בתחום העירית' 13098
 ד• המספר הכולל של המצביעים 11167

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 117
 ו• מספר הקולות המסופקים — 0

 זי המספר הכולל של הקולות הכשרים י 11050
 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות הכשרים מ י ש ר ם ה  םימן הרשימה ש

 א מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים 2126
 אש רשימת שיכון המזרח 843

ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים  ב חזית דתי
 בלתי מפלנתיים 761

ת ישראל ד מ ת תורתית, אגודת ישראל, פועלי א ית דתי ד חז  . ג
 ודתיים בלתי מפלגתיים 401
עת החרות 952 ו  . ח תג
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 736
 ער ־ עולי רומגיה 146
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 234

 צ הסתדרות הציוגים הכלליים - מפלגת המרכז 2513
ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 369  ק המפלגה הקומו
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 889

י ראשון לציון ובני עדות המזרח 1080  תס רשימת תימנ
 מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 א מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים 3
מת שיכון המזרח 2  אש רשי

ת לאומית, הפועל המזרחי, המזרחי ורתיימ ית דתי י חז . י  ב
 בלתי מפלנתיימ 1
עת החרות 1 ו  ח תנ
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיימ . 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים — מפלנת המרכז 4
 תו מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 1
י ראשון לציון ובני עדות המזרח. 2 מנ מת תי ס רשי  ת

 האישים שנבחרו כחברי 1 המועצה:
 (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיימ, שסימנה א

נקוב נוטמן׳ 1907׳ רחוב ארלוזורוב 38  1• טי
 2• מזל אליעזר׳ 1902׳ רחוב רוטשילד 105
בת ציון נת שי  3• פנחס זכריה׳ 1904׳ , שכו

- (2) מרשימת שיכון המזרח, שסימנה אש
ת נורדון 5 נ  1• ולד יצחק׳ 1923׳ שכו

נת נורדון 88  2• כהן אלברט׳ 1915, שכו
ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי ודתיימ בלתי מפלנתיים׳ שסימנה ב  (3) מרשימת חזית דתי

 1• נרינפלד רב׳ 1910 רחוב הנדוד העברי 33
עת החרות, שסימנה ח ו  (4) מרשימת תנ

בה נת אבי  1• בלקינד איתן׳ 1897׳ שכו
 (5) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים, שסימנה מ

 1י שלגג זאב, 1907, שכוגת גוה פועלים
 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליימ—מפלגת המרכז, שםימגה צ

 1• ד״ר אוםטשיגםקי אליקומ, 1909, רחוב פינםקר
 2• ימפולר אדיה׳ 1911, רחוב רוטשילד
 3• םולימן שלמה׳ 1915׳ רחוב רמב״ם

 4• לוין חגה׳ 1897׳ רחוב .פינברנ
 (7) מרשימה מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, שםימגה תו

 1• אגוזי מרדכי, 1900׳ רחוב חרמון
ס  (8) מרשימת תימגי ראשון לציון ובגי עדות המזרח׳ שסימגה ת

 1• מזרחי מגחם מרדכי, 1917, רחוב בלקיגד 16
 2• לוי סעדיה םעוד, 1909, שכוגת הבלוקוגים 50

ו (3 באוגוסט 1955) יעקב איסרוב ו באב תשט״  ט״
ד הבחירות למועצת עירית ראשון לציו  (חמ/8060) פקי

22.8.1055 , ו ״ ט ש ם 435, רייבאלול ת מי  1200 ילקיס הפרסו



 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית רחובות ׳

ו  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934, נמסרת בזח הודעה עליחבחירות למועצת עירית רחובות, שקוימו ביומ ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
; מת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ, וסימנה א  (1) רשי

ת מאוחדת (הפועל המזרחי, המזרחי, פועלי ) אגודת ישראל וחונ' בני־תורה), וסימנה בד; י ת ת ד י מת חז  (2) רשי
ת — אגודת ישראל, מרמורק ודתיים בלתי מפלנתיים, וסימנה ג; רתי ת תו י ת  (3) רשימה ד

עת החרות, וסימנה ח; ו מת תנ  (4) רשי
ים בשעריים, וסימנה כ; מנ מת העובדים התי  (5) רשי
ים בישראל׳ וסימנה ל; ת התימנ ו מת התאחד  (6) רשי

חדת ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה מ; . . י: מת מפלנת הפועלים המאו  (7) רשי
נת אפרים׳ וסימנה מא;  (8) . רשימה למען מרמורק ושכו

מת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים׳ ותיקים ובלתי מפלנתיימ׳ וסימנה סצ;  (9) רשי
מת המפלגה הפרוגרסיבית, וסימנה פ;  ; (10) רשי

מת הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז, וםימגה צ;  (11) רשי
יסטית הישראלית ובלתי מפלנתיימ, וסימנה ק; נ מו מת המפלגה הקו  (12) רשי

ת׳ וסימנה ש; ועה כלכלית עממי מת ליכוד - תנ  (13) רשי
 (14) רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תו•

 ! י
 ב• . הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

ת׳ וםימגה ש עם רשימת המפלגה הפרונרםיבית, וסימנה פ; מת ליכוד - תנועה• כלכלית עממי  (1) רשי
נת אפרימ׳ וסימנה מא; רק ושכו מת העובדים התימנים בשעריים׳ וסימנה כ עם רשימת למעךמרמו  (2) רשי

מת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים׳ ותיקים׳ ובלתי מת הסתדרות הציונים הכלליים - מפלנת המרכז׳ וסימנה צ עמ רשי  , (3) י רשי
 .מפלגתיימ׳ וסימנה םצ; •

ת התימגימ בישראל, ודת ישראל, מרמורק ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה ג עם רשימת התאחדו ת - אנ ת תורתי  (4) רשימה דתי
 וסימנה ל•

13121 
10985 

140 

• 10845 

 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים 2761
ת ישראל ד מ ת מאוחדת (הפועל המזרחי׳ המזרחי, פועלי א ית דתי  בד חז

 וחונ בני תורה) 866
ודת ישראל׳ מרמורק ודתיים בלתי ת - אנ רתי ת תו  ג רשימה דתי

 בלתי מפלנתיים 497
עת החרות 654 ו  ח תנ
ים בשעריים 381 מנ מת העובדים התי  כ רשי
ם בישראל 931 י מנ ת התי ו  ל התאחד
ימ 582  מ $פלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתי
נת אפרים 357  מא רשימה למען מרמורק ושכו

מת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים ותיקימ  םצ רשי
 ובלתי מפלנתיים 293
 פ המפלגה הפרונרסיבית 819

ונים הכלליים - מפלנת המרכז 1400  צ הסתדרות הצי
ניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים 343 מת המפלנה הקומו  ק רשי
ת 64  ש ליכוד - תנועה כלכלית עממי

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 897'

 1 ע״ר 1934׳ תום׳ 1 מם׳ 414׳ עמי 1•

ם העיריה  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים

 ה• המספר. הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
 י. מספר הקולות המסופקים — 2 מהם הוכשרו — 2

 ז• . המספר הכולל של הקולות הכשרים

1201 22.8.1955 , ו ם 435, ד׳ באלול תשט״ מי ו ט הפרס קסו  י



 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בהם כל רשימה:

ה מספר.המקומות־ מ י ש ר  סימן הרשימה ש.ם ה

 א מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים 4
ת מאוחדת (הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ פועלי  בד חזית דתי

 אגודת ישראל וחוג בגי תורה) 1
ת - אגודת ישראל׳ מרטורק רתי ת תו  ג . רשימה דתי

 ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועתי ההרות 1
מת העובדים התימנים בשעריים 1  כ . רשי
ים בישראל• 2 ת התימנ ו התאחד  ל .
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
נת אפרים 0  מא רשימה למען מרמורק ושכו

מת םפרדימ וערות המזרח׳ עולים׳ ותיקים  םצ רשי
 ובלתי מפלנתיים 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז 2
 ק רשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
ת 0  ש ליכוד - תגועה כלכלית עממי
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 י• האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א

 1• כץ יצחק׳ 1911׳ רחוב רופין 10
 2• ברזילי משה׳ 1899׳ רחוב הרשמון 48

 3• כץ נתנאל׳ 1911׳ רחוב הרצל 195
גת מילר  4• ד״ר גרים־צימרמן שרה׳ 1913׳ שכו

ת המאוחדת (הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ פועלי אגודת ישראל וחוג בגי תורה)׳ שסימנה בד ית הדתי  (2) מרשימת החז
 1• בן יצחק מרדכי׳ 1908׳ רחוב חי״ש 34

ועת החרות׳ שםימגה ח  • (3) מרשימת תג
 1• הוכרייך יואל׳ 1914׳ רחוב פיגם 16׳ רחובות

 (4) מרשימת העובדים התימנים בשעריים׳ שסימנה כ
בא 6  1• כהן סעדיה׳ 1908׳ רחוב רבי עקי

ים בישראל׳ שסימנה ל מנ ת התי  (5) מרשימת התאחדו
 . 1• ישראל מזרחי׳ 1897׳ רחוב הרצל 73

 2• טקיטין משה׳ 1917׳ רחוב ארלוזורוב 92

 (6) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיימ׳ שסימנה ט .
 1• ד״ר בן־דור חנן׳ 1894׳ רחוב טשרניחובםקי 33

 . (7) מרשימת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים׳ ותיקים ובלתי מפלנתיימ, שמימנה םצ
 1• עיני יהודה׳ 1906׳ רחוב ארלוזורוב 62

 (8) מרשימת המפלנח הפרונרםיבית׳ שסימנה פ
ן 35  1• שימנםקי אריה׳ 1904׳ רחוב לוין אפשטי

 (9) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליימ — מפלנת המרכז׳ שסימנה צ
 1• כרמלי רב׳ 1906׳ רחוב עזרא

 2» ברק מרדכי׳ 1898׳ רחוב אחד העם

 (10) מרשימת מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיימ, שסימנה תו
 י 1• בצנלםון ישראל׳ 1905׳ רחוב וילקומיץ 4

3 ביולי 1955) עזריאלזמוש 1 ) ו ״ ט ש ״ב באב ת  י
ד הבחירות למועצת עירית רחובות י פקי  (חמ/8060) י

, 55ס8.1;22 ו ם 435, ד׳ בא5ול תשט״ מי  1202 י5סוט הפרסו



 • פקודת העיריות׳ 1934 י
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית רמלה •

ו ׳  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית רמלה, שקוימו ביום ז׳ באב תשט׳
 (26 ביולי 1955):

 א• אושרו הרשימות שלהן:

; א . ה נ מ י ס  (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים, ו
; ת לאומית הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים, וסימגיה ב מת חזית דתי  (2) רשי

ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים), וסימנה גד ; רתי ת תו ית דתי  (3) רשימת חז
ועת החרות, וסימגה ח  (4) רשימת תג

מת מפלגת הפועלימ המאוחדת. ובלתי מפלגתיימ, וסימגה מ ;  (5) רשי
ת הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז, וסימגה צ ; הסתדרו מת.  (6) רשי

מ ובלתי מפלגתיים, וםימגה סצ ; קי מת ספרדים ועדות המזרח,יעולים, ותי  (7) רשי
; מת החקלאות והפיתוח, וםימגה ע  (8) רשי

; ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, וסימנה ק מת המפלנה הקומו  (9) רשי
; ו מת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה ת רשי . (10) 

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

. ת (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים) רתי ת תו ית דתי עת החרות׳ וםימגה ח עם הרשימה חז ו  (1) רשימת תג
 וסימגה גד ;

׳ וםימגה צ עם רשימת ספרדים ועדות.המזרח׳ עולים׳ ותיקים ובלתי מת הסתדרות הציוגים הכלליים - מפלגת המרכז  (2) רשי
ם׳ וסימגה םצ ; י  :מפלגתי

 .(3) רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה א עם רשימת החקלאות והפיתוח׳ וםימגה ע• ׳

ם העירית 12208 ; .  ג• _ המספר הכולל של הבוחרים בתחו

 ד• המספר הכולל של המצביעים י 9701

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 205

 ו• מספר הקולות המסופקים — 5 מהם נפסלו — 5

 ז׳ תמספר הכולל של הקולות הכשרים 9491 ׳

 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלגת פועלי ישראל ובלתי מפלגתיים 2420

1237 
ים • ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתי ית דתי  חז

- בלתי מפלגתיים
 ב

322 
ת (אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל רתי ת תו ת דתי י  חז

ים בלתי מפלגתיים)  ודתי
 גד

עת החרות 1920 ו  ח תג
חדת ובלתי מפלגתיים 829  מ מפלגת הפועלים המאו
 צ הסתדרות הציוגיס הכלליים - מפלגת המרכז י 509

72 
מת ספרדים ועדות המזרח עולים ותיקים  רשי

 ובלתי מפלגתיים
 סצ

ת והפיתוח 223  ע החקלאו
גיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים :•׳׳ 1505 מת המפלגה הקומו  ק רשי
דה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 454 ת העבו  תו מפלגת אחדו

 1 ע״ד 1934׳ תוס׳ 1 מס׳ 414׳ עמי 1•
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 '.ט* מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 א מפלנת פועלי .ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים 4
ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים ית דתי  ב חז

 בלתי מפלגתיים 2
ת (אגודת ישראל פועלי אגודת רתי ת תו ית דתי  גד חז

 ישראל ודתיים בלתי מפלגתיימ) 0
ועת החרות 3  ח תג
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז 1

מת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים׳ ותיקים׳  סצ רשי
 ובלתי מפלגתיים 0
 ע החקלאות והפיתוח 0
יסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 2 נ מו מת המפלגה הקו  ק רשי
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

 י• האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א

 1• מלמד מאיר׳ 1906׳ שדרות הרצל 21
 2• ברזילי (חדד) עזרא׳ 1903׳ שיכון גוה דוד מם׳ 43

 3• לבגר חרמן׳ 1893׳ רחוב ט״ו מס׳ 5
ז מם׳ 21  4• דדון יעקב׳ 1916׳ רחוב ת״

ת לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים׳ שםימגה ב ית דתי מת חז  (2) מרשי
 1• הרב ד״ר פרנקל מנחם־מנדל׳ 1910׳ רחוב בר־אילן 1

 2• כהן אליהו׳ 1920׳ רחוב ק״ח מס׳ 14
עת החרות׳ שמימנה ח ו מת תנ  (3) מרשי

 1• קרמר אריה׳ 1902׳ רחוב ביאליק 60
 2• לוי מורימ׳ 1902׳ שדרות הרצל 3

ז מם׳ 10 .  3• אמר מקסים׳ 1921׳ רחוב ת״
 (4) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ

 1• זיננר פנחס׳ 1919׳ שיכון נוח דוד מם׳ 105
 (5) " מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים - מפלנת המרכז׳ שסימנה צ

י א׳ מם׳ 2 ח  1• שבתאי דוד׳ 1903׳ ו
נימטית הישראלית ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה ק  (6) מרשימת המפלנה הקומו

ב מם׳ ד ״ . שמלי שלמה׳ 1922׳ רח׳ ק ! 
 2• נבזה משה׳ 1915׳ שדרות הרצל 3

ו (29 ביולי 1955) א• חיון ״  י׳ באב תשט
ד הבחירות למועצת עירית רמלה  (חמ/8060) פקי

 . . .. פקודת העיריות/ 1934
ת גן מ  הודעה בדבר הבהירות למועצת עירית ר

ו  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית רמת גן׳ שקוימו ביומ ז׳ באב תשט״
 (26 ביולי 1955): - י י

 אי אושרו הרשימות שלהלן:
; מת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א  (1) רשי

. ת לאומית ועדות המזרח (הפועל המזרחי׳ המזרחי) ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וםימנה ב; י ת מת חזית ד  (2) רשי
ת אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה גד; רתי ת תו ת דתי י מת חז  (3) רשי

עת ההרות, וסימנה ח; ו מת תנ  (4) רשי
חדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ; מת מפלגת הפועלים המאו  (5) רשי

מ משותפים׳ וסימגה נס; ם ובעלי דירות בבתי ת בעלי בתי מת התאחדו  (6) רשי
ת.של עולי בבל׳ ספרדים ועדות המזרח׳ וםימגה עח; מי מת לאו  (7) רשי

מת עולי עירק ברמת גן׳ וםימגח סע;  (8) רשי
מת המפלגה הפרוגרסיבית, ופימגה פ;  (0) רשי

מת הסתדרות הציוגיס הכלליים מפלגת המרכז, וסימגה צ;  (10) רשי
ת ברמת נן המורחבת רמת יצחק, וסימנה רט; י מ מ  (11) רשימה ע

מת ליכוד, וסימנה ש;  (12) רשי
מן ועדות המזרח, וסימנה של;  (13) רשימה למענך עולי תי

; י •י  ^ (14) רשימה מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיימ, וסימנה תו
ת ברמת נן המורחבת רמת־יצחק״, שסימנה רט ו״רשימח צאה מחתפטרותמ של כל חמועמדימ ברשימות ״רשימה עממי  כתו

 למענך עולי תימן ועדות המזרח״, שסימנה של יש לראות את הרשימות הללו כטבוטלות•

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1•
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 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

תישל עולי בבל ספרדים ועדות המזרח׳ וסימנה עח; מי עת החרות, וסימנה ח עם הרשימה לאו ו  (1) רשימת תנ
ת ד מ ודת ישראל פועלי א ת אנ ת תורתי י ת מת חזית ד מת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז, וסימנה צ עם רשי  (2) רשי

 ישראל ודתיים בלתי מפלנתיימ, וסימנה גד

 ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 36014

 ד• המספר הכולל של המצביעים 28263 :

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 267

 ו• מספר הקולות המסופקים-14 מהם הוכשרו-1 ונפסלו-13

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 27982

 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן ש
 הרשימה הכשרים

 א מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 6027
ת לאומית ועדות המזרח (הפועל המזרחי, המזרחי) ודתיים ית דתי  ב חז

 .בלתי מפלנתיים 1559
ודת ישראל ודתיים דת ישראל, פועלי אנ ו ת אנ רתי ת תו ית דתי  גד חז

 י בלתי מפלנתיים 911
עת החרות 3071 ו  ח תנ
ים 1666 חדת ובלתי מפלנתי  מ מפלנת הפועלים המאו
ת בעלי בתים ובעלי דירות בבתים משותפים —  נס התאחדו
 סע עולי עירק ברמת נן 752
 עח רשימה לאומית של עולי בבל ספרדים ועדות המזרח 353

 פ המפלנה הפרוגרסיבית 1420
ונים הכלליים מפלגת המרכז 10330  צ הסתדרות הצי

 ש לכוד 116
 תו מפלנת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 1777

 ט• מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה: -

מות ה ׳ מספר המקו מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

ת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים 4  א מפלנ
ת ועדות המזרח (הפועל המזרחי, המזרחי) ודתיים ת לאומי ת דתי י  ב חז

 בלתי מסלנתיים 1
עת החרות 2 ו  ח תנ
 ט מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים 1
 פ המפלנה הפרונדסיבית 1
ונים הכלליים מפלנת המרכז 7  צ הסתדרות הצי
 תו מפלנת אחדות העבוךה פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 1

 י• האישים שנבחרו כחברי הטועצה:

ימ, שסימנה א  (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתי
 1• בגימיגי ישראל, 1911, דחי לאן, רמת נן

ות 32׳ רמת נן , 1900, תלפי הו  2• מנדל מתתי
ת נן מ  3• אלקם אליעזר> 1908, הרצל 76, ר

 4• קצקו יוסף, 1909, שילה 28, רמת גן

ת לאומית ועדות המזרח (הפועל המזרחי, המזרחי) ודתיים בלתי מפלנתיים, שסימנה ב;  (2) מרשימת חזית דתי
ת נן מ  1• נליצקי יוסף, 1910, ארלוזורוב 7, ר

• ־ . ' . . ־ . עת החרות, שסימנה ח . ו מת תנ  (3) מרשי
ת נן מ  1• בדר ד״ר יוחנן, 1901, אורנים 29, ר

ת גן מ  2• מלמדוביץ דוד, 1913, ערמונים 3, ר

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים, שסימנה ט
 1׳ אטינגר יוסף, 1905, אורגים 21, רמת גן
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 (5) . מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שסימנה פ
 1• גריגולד שמחה׳ 1906׳ ארלוזורוב 64׳ רמת גן >

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז׳ שסימנה צ
 1• קריגיצקי אברהמ׳ 1886׳ יהלומ 64׳ רמת גן

 2• רימלט ד״ר אלימלך׳ 1907׳ אדנים 81׳ רמת גן
 3• פדרמן משה׳ 1904׳ יהלום 83׳ רמת גן

 4• זיםמן שלום׳ 1914׳ בני משה 6׳ רמת נן י
 5• .דוד ד״ר מאיר׳ 1912׳ ארלוזורוב 4׳ רמת גן

 6• בורנשטיין שלוס׳ 1905׳ זבוטינסקי 132׳ רמת גן
 7• קנרק משה׳ 1902׳ יהלום 70׳ רמת גן

 (7) מרשימת מפלנת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה תו
 1• םפקטור יהושע׳ 1910׳ מעלה הצופים׳ רמת נן

 י״ז באב תשט״ו ( באונוםט 955U5 שמואל אור
 פקיד הבחירות למועצת עירית רמת נן

 (חמ 8060)
 פקודת העיריות׳ 1934

 הודעה בדבר בחירות למועצת עירית שפרעם

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית שפרעם׳ שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו
 (26 ביולי 1935):

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת הפריון וההתפתחות׳ וסימנה ז;

 (2) רשימת הקידמה והעבודה, וסימנה נ;
 (3) רשימת הפועל, וסימנה אי;

 (4) רשימת תחיית הפלח׳ וסימנה סד;
 (5) רשימת החופשים׳ וסימנה ח;

 (G) רשימת התיקון׳ וסימנה ג;
 (7) רשימת הקומוניסטים הישראליים והבלתי מפלגתיים, וסימנה ק;

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הפריון. וההתפתחות, וסימנה ז התקשרה בהסכם בחירות עם הרשימה רשימת תחיית הפלח, ומימנה סד•

ם העירית 2578  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 2400

 ה• המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 32
 ך מספר הקולות המסופקים — 0

 ז• המספר הכולל של הקולות הכשרים 2368

 ח• מספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות הכשרים מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 אי רשימת הפועל 102
 ג רשימת התיקון י 104
 ז רשימת הפריון וההתפתחות 801
 ח רשימת החופשים 121
 נ רשימת חקידמה והעבודה 849
 סד רשימת תחיית הפלח 129
 ק רשימת הקומוניסטים הישראליים ובלתי מפלנתיים 262

 טי מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 אי רשימת הפועל 0
 ג רשימת התיקון 0
 ז . רשימת הפריון וההתפתחות 4
 ח רשימת החופשים 0
 ג רשימת הקידמה והעבודה 4
 סד רשימת תחיית הפלח 0
 ק רשימת הקומוניסטים הישראליים ובלתי מפלגתיים 1
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 יי ; האישים שנבחרו כחברי המועצה:
ת׳ שסימנה ז ן וההתפתחו ו י הפר מת'  ••(1) מרשי

 1• גבור יוסף גבור, 1895, שפרעם י
 2• בולוס כליל נצרללה׳ 1898׳ שפרעם

יק׳ 1918׳ שפרעם•  3• יוסף עאזר אל חאי
עוקל׳ 1922, שפרעם  4• קירלם עבדללה'
מת הקידמה והעבודה׳ שסימנה נ  (2) מרשי

 1• חסין סלים עלייאן׳ 1910׳ שפרעם
 2• חסין נמר חסין׳ 1916׳ שפרעם .

׳ 1900, שפרעמ י ו  ,3• נגיב עבדול גני אנבתאו
ן כגיפם, 1927, שפרעם • ס ח . ף ם ו  4• י

 (3) מרשימת הקומוגיםטים הישראליים ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ק
וב בורייה׳ 1930׳ שפרעם ק אי  1• שפי

ו (29 ביולי 1955) ששון רשתי ׳ באב תשט״  י
 (חמ/8060) פקיד הבחירות למועצת עירית שפרעם

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר בחירות למועצת עירית תל אביב־יפו

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית תל אביב־יפו׳ שקוימו ביום ז׳ באב
ו (26 ביולי 1955): ״  תשט

 א• אושרו הרשימות שלהלן:
ן מת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים, וסימנה א  . (1) - רשי

ת לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה ב;  (2) רשימת חזית דתי
ודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה גד; ת תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אנ י ת  (3) רשימת חזית ד

עת החרות׳ וסימנה ,ח; ו מת תנ  (4) רשי
ים בישראל, וסימנה ל; י מנ ת התי  (5) רשימת התאחדו

חדת ובלתי מפלנתיים, וסימנה מ; מת מפלנת הפועלימ המאו  (6) רשי
מת המפלנה הפרונרםיבית, וסימנה פ;  (7) רשי

 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים — מפלנת המרכז, וסימנה צ;
; ת הישראלית ובלתי מפלנתיים, וסימנה ק יסטי נ מו מת המפלגה הקו  (9) רשי

מת העולה החדש, וםימגה רי;  (10) רשי
 י (11) רשימת ליכוד - תגועח כלכלית עממית, וםימגה ש;

ת העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, וסימנת תו• מת מפלגת אהדו  (12) רשי

 ב• הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן •בהכסמי בחירות:
ס בישראל, 'וסימגח ל; י ג ט התי ' ת ו ׳ וסימגה צ עם רשימת התאחד ת הציוגים הכלליים - מפלגת המרכז הסתדרו מת'  (1) רשי

ת וםימגח ש• מת ליכוד — תנועה כלכלית עממי  (2) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ עם רשי

ם העיריה 248343 ־  ג• המספר הכולל של הבוחרים בתחו
 ד• המספר הכולל של המצביעים 193766

 ה• המספר הכולל של הקולות.הפסולים והמעטפות הריקות 1356
3 ־ • — ו ל ס פ וי מספר הקולות המסופקים—3, מהם נ . 

י  *• המספר הכולל של הקולות הכשרים 192407 •

 ח• המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר ה מ  ; הרשימה ש
 הכשרים

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 58947
ת לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 12390 י ת ית ד  ב חז

ת׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים ת תורתי ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים 7450

עת החרות 32881 ו  ח תג
ת התימגים בישראל 681  ל התאחדו

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 7992
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 7215

 צ הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז 45377
ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 7958  ק רשימת־ המפלגה הקומו
מת העולה החדש 279  די רשי
ת 693  ש ליכוד - תגועה כלכלית עממי

י ציון ובלתי מפלגתיים 10544 ל ע ו פ ־ ת י העבודה - ו • מפלגת אחדו  ת
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 טי מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

מות  סימן הרשימה שם ה ר ש י מ ה מספר המקו

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים . 10
ים בלתי מפלגתיים >״ ת לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתי  ב ; חזית דתי

ת תורתית, אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים ית דתי  גד חז
 בלתי מפלגתיים 1
ועת החרות 5  ח תג
ת התימנים׳ בישראל 0  ל התאחדו
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 פ המפלנה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים - מפלנת המרכז 8
ניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים 1 ה הקומו המפלג מת'  ק רשי
 רי רשימת העולה החדש 0
ת 0 ליכוד — תנועה כלכלית עממי  ש ׳
ו מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2  ת

 י• האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים, שסימנה א

 1• מאירםון גולדה׳ 1898׳ רחוב הירקון 254
 2• שכטר אליעזר׳ 1902׳ רחוב מזא״ה 26

י יוסף, 1891׳ רחוב בן־גון 40 י •  3• שתקא
 4• אהרוגםון רבקה, 1904, רחוב מגדלםון 10

 5• כהן מגחם, 1921, רחוב קיש 2
 6• בורשטיין יוסף, 1910׳ רחוב דובגוב 24

 7• • לוי יהושע׳ 1904׳ רחוב. הירקון 66
י אלקה׳ 1907׳ רחוב קלוגימוס 11  8• קזגצ׳

 9• שגקר זאב׳ 1905׳ רחוב דיזגגוף 226
 10• לסר אורי׳ 1914׳ רחוב לה־גרדיה 45

ה ב מנ ימ בלתי מפלנתיים׳ שסי ת לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתי י ת ת ד י  (2) מרשימת חז
 1• בויאר אברהם׳ 1907׳ שדרות סטאטם 20

 2• מגיד משה דב 1901׳ רחוב מאפו 24
ת׳ אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה י גדי• ת תורתי ית דתי  (3) מרשימת חז

 1• אברמוביץ הרב יהודה מאיר׳ 1915, רחוב טרומפלרור 24
. עת החרות׳ שסימגה ח ו  .-(4) מרשימת תנ

 1• איכלוב משה׳ 1903׳ רחוב חובבי ציון 7
 2• יוטן דוד, 1916, רחוב לח־גרדיה 15

 3• יוסיפוף ד״ר יוסף׳ 1906׳ שדרות תרס״ט א׳ 14
 4• שכטרמן איגג׳ אברהם, 1910׳ רח׳ הגדוד העברי 14

 5• כהן גסים, 1908, רה׳ פרץ סמולגסקין 9
 (5) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים, שסימנה מ

 1• ימבור יוסף (פרנציםק), 1889, רחוב הנשר 55
 (6) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית, שסימנה פ
 1• גולדשטיין משה׳ 1907, רחוב צייטלין 4

 (7) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז׳ שםימגה צ י
 1• רוקח ישראל׳ 1896׳ שדרות רוטשילד 118

 2• לבנון׳ חיים, 1899׳ רחוב צייטלין 8
 3• שושני סעדיה, 1889, שדרות רוטשילד 113

" ־ " - • • .  4• דניאלי חיים׳ 1911, רחוב אהבת ציון 21 .
 5• פיטשון מנחם־פיליפ׳ 1898׳ רחוב בן־יהודה 161

 6• בן־פורת טרים׳ 1911, רחוב דיזגנוף 3
 7• אהרליך שמחה, 1915׳ רחוב מיכל 6

 8• סדוקה אליעזר, 1913, רחוב שטרוק 8
 (8) מרשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, שםימגח ק

 1• זילבר יעקב, 1916, רחוב מזא״ח 66
ת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, שסימנה תו מפלג מת.  (9) מרשי

 1• חלודניביץ יוסף, 1911, שיכון עירוני, בצרון ב׳
 2• קנטור שרנא, 1908, רחוב בודנהיימר 34

ידס  דןברו
ד הבחירות למועצת עירית תל אביב־יפו  פקי

22.8.1955 , ו ? תשט״ א?ו , נ ם 435, ד מי  י?&ומ הפרסו

ו (7 באונופט 1955) ט באב תשט״ ״  י
 (חמ/8060)

 המחיר 280 פרוטה הודפס ע״י המדפים הממשלתי




