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ימיייי315 . . . . ..אזו,.ו
ננהו"%ידת-ם

:ם ) ) ) ) ) ) 43י . . . . . . . _.ת321 . . . . . .נ17ת.,ס

 תשכ"ה--1965 )בחירות(, המקומיותכמיקהרשויות
 ירושלים לעירית הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ךג"'רות תייאות ע. הוזעה גו" שתרת י, השג-"-ו!,1 )י"יי.ת(, ימוימיית "ישי'ית יחי" )ץ( 71 יסן.ףנ"""ס
 ייון(. גנונמנר )2 תשג-ו נעשון ו' ביים שק,..מו ירוש,יס עירית,מועצת
 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.

 ,קרא, ארץ פ.ע1. ישתווה "מעיך)1( _...__
- 

 חי, פועיי מפירה
 ישראי

 ---- - יניתי 1vs פועיי תנווה אחזות ומזעת
 את -ין,יתייס

 ב - יפיגת.ין וניתי יידיתי "ידע, "יוראי. - ,א.מ.ת זריה"דית)!(
 ן - י!ל;ה.ים נכת. ווהי'ס ישיר אווזת - התורה.צות)!(
 ד - מפ,;תייס נתתי ויתייס ,שרא, א;.ות פו!,. "תורתי,היקנה)4(
 חל - );"-י( נישיתי ",ינר,.ת היסיגה - "חרות תועת;וש)!(
 'ד -יינון)י(
 כא - י5י;תייס ויית. )יפ-י( ישרא, סיעי,רשימת)7(
 לע - יי,;תיים ונכהי "ע?מ"'ת ",'ניי'תויפי;")5(
 מ - ךיי;תי.ם ו:,ת' )מ!-ס( היאויזת "!1ע,.סייינת),(
 ע - ,"ן,ה התנייה)"1(
 עב - יי, עיי)11(
 קיי ".'ן.ס זין .יתין!'מ "נ :ג:ג:יימיי,נ'מו..י::::ך:גג"יני,;::: פש - ויזרה ?וזת ונס י!רן.ס תנועת ה?!.רי, ,"יאי)!1(
 - . -- - - -.=-,..- באיהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה



1

85408 ירושלים ע"ר-ת בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
1 83946 הכשרים הקולות של הכולל המטפרנ.

2452 פצלים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 ; המנעמדים מרשימות אח,ת לכל שנ-תנו הכשרים הקולות מספרה.

----- - - - -
 ך;ו,זתעיר דר:ילךהיייאוה,יות

1,727 ןן,ות'ין ונוהי ן'.ן !,ע,' דענ1ז" אחזנה,מהנת 'שיעי "יי י'עי' יגיעת - 'שיעי "יץ ייעי. יריית"מעיזאת
5715 ן!,ן,ם 1?,ה, 7"יר, ה"ןע, המזקי, - ,אשיה זה'""ו.תב

"2""1 י(,נתיי[ גהי וזהיין .שר", אווזת - יתמיהיןז1ה1
41"" י!,:ת.,ן נתתי ונהיי[ יגר", אווזת יוק,. דתורהי,":":"ד 7"144 )ן,-,( נמי", ך,י:רי'ה י:!,:ק - ""רות הנעתוישחל
7נ"2,.נוו'ד
2"!17 י!,;הייס ,גחת. )ר!-ין ישי", !ועבייש'מתכא
2,22 ר!,והיין ונתתי דע?ן,ית ",.ניביתהן"מלע
"די" מן,;הייס ונ,ת' )ך(.ס( "מאומת י!.ע,יסי!,:המ
,"7 ,אגו""הצעהע
1747 ינ,ע1,'עב

ג42 הרייך יז.ת ינוי !?מין המעה י?ע.ר",.שיא,פש

 ג.?,"הדשי:" י!,:היין 1נ,ת' "'קי",'ת וקומ.ני!?'ת,י!,:"ק
2ו" מן,ותיי! וגרז' ןןןן" ןי,י" רוןנין, י1?"י"ליתרי

ו .1
~eDn 

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים

 ומנזסיסינקי הישייקנינתיא,ת,יות

 .שיך "י, ליעי. לויזת - יגיעי "יז !יעיי י""יית"ן"יןאת
 5 ין,;הייס .:,תי ייון פועני "יניזה אוזותון!.ות

 '2 מ!,נת.ין יננתי ןן.ך"י ן!.7, "מור"., - ,"ומית זהיתןן,תב

 3 ן(,;תי.ס נ,,. 1ןהי'ס ישר,, ארזת - "תני",יזותנ

 1 מ(,;תיים נרי ון,יי! ישי,, אווה !.עזי - "הויתיה:,נ"ך

 4 );י..( נישי,, יי-נרזית דיפי:" ""ינ( תוקעתתישהל

 נ י!,:;"1 ונתתי )ר!-י( ישרא, !1ע,ייש.מתכא
 1 ל!,:תייס .ננהי )ידן( ו:או"זת ייוע,י!יפעתמ

 : ורש.מה רשימה מכל המועצה הנרישנבחרו האנשיםשמזהז.

 ?ינן י.;,י וענטזן ",זוח .ן(,:, ,וי", ונר, י,ן,' ירו, - .שרן, "רץ יועצי ,אחזות "יערןמישימת)1(

 את - מן,:תייסנגוהי
 מיוג' שחסאיש1.
יריניג"יי!!.
 "שריא,גו,ו.1".
 י"ווית ),1רי"(נ.נ?נ.רנ4.
 אניתםאררט5.

 ב - מן,ו""" ,זרקי יי:ייי ך!.7, כמורצי, ,אומית וצתיה ח,יתמיש.מת,!(

(:
 אפייס מנ?נר;".% יעתיייי!.א ישן !רוש1._1 ; - ך!,:תייס ג,,' .ית.'ן ישי", טוות "ערק יעזותמרשימת)"( :ג:נ::נ::"

 ד - יילהייס ניחי ווהייפ  ישראל  איזה טעני "היזה, "מישמישימה'4,
% ירהליהיימי1.ש
 :"י11.1."1 תשר.. נרוו נ-" 12:1. י?י?,מ'ן'הי%315

ם



 יקל - לגח"ל( בישראל הליברלית ההרות-המפלגה תנועת גושמרשימת)י(ש
 אליאל פריימןדרור1.1
 אברהםא,סלריד2.ש

 יצחקדרורי1.3

 ייישע גיא1.4
 כא - מ!,:ת"ן ינ,ת' 'י!-'( 'שיעי !יעיי מישירת)"(1
 איר, יתן ךן:)ן קייק"'"ייייי.1

 יוני .ומז ריתי4.
_ -

 גרס.רלשןנ.1
 בז - ממל:הייס ובלחי )מפ"ם( המאוחדת הפועלים מפלגהמרשימה)ד(

 שב-".נזידיי1.
 ננונךני )5 השג-ו נחשוןי'

 כהנימאיך ;",1(
 ירושלים עירית למוצצת הבהירותפקיד 763213()חם

 תשכ"ה-1905 )בחירות(, המקובייה הרשויותחוק
 אילת עברית למועצה הבהזרות הוצאות בדברהודעה

 "ני.רות תוצאות ?, ".זע, נוה נמירי י. ת"נ-ן-נשו )נ,.יוה(, ן:,.ייות י-קויות יצוק )%( 71 ינע,ףנותאר
 5ח19(, בנובמבר )2 תשכ"ו בהשון ז' ביום שקויימו %ילת עיריתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
)י(

 "יי !יקי. יאיית"מעיי
 את -מ!,;ת,יס ונצתי ?.11 "יאי "ענון" %,יית ייי,;ת ,"יקי %י, סיעי, יאית - ,שי",

 ב - מפלגתיים ובלתי המזרחי דפועל המורהי, - לאומית דהיתדוית)2(
 חל - )גח"ל( כישראל הליברלית החרות-המפלגה תנועתגוש)3(
 ובא - מפלגתיים ובלחי )רפ-י( ישראל באררהרשימת)4(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)5(
 כן - מפלגהיים יבלהי )מפ"מן המאוחית הפועליםמפלגת)6(

 -- -- ק - נופלגתיים רכלתי הישראלית הקומוניסטיתהמפלגת)7( - ---
 ליפ - אילתלמען)8(

3092 אילת עירית כתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
3563 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.
129 פסול.ם שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 : המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 הקולותמירר רישין:גינוי"וציות

 .שיא, אי, !ו?,. מן,:ת - ישן%, %יץ !1ע,י ,%,יותהמערךאת
1559 מפלגתיים ובלתי ציון פועעי העבודה אחדותומפיגת

260 מפלנתיים ובלתי המורחי הפועל המזרחי, - לאומית דתיתחויי2:
י71 ):"..ן גישר%, וייגריית המ!,:ה - הירות ת:יעתנזשחל
277 מ!,מ." 1ג,ת, )ר!-י( ישרא, !.עליי"ייהכא
34 העצמאיח הליברליתהמפלגהע

237 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמילגתמ
- מפלתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטיתהמפלגהק

 248. למ' תשכ"הן 465, ס"ת1

317 1",11.1,"1 ת'::.ו. יה':.ו נ,א 1"?1. י[יב:מ'נ'יוימ
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 המועמדים: מרשימות אחת זכתה-כל שבהם המנדט.ם מספר1.

 הן:ןסיסמירי :קקי:,גסי.א,ת:'ות

 ישי", %-, !.ן,י יאות - ישר,, אין פנן,. י%יי.ת"מירךאת
7 מ!,)תייב ון"י !..ן יועצי וענו" %"ימתויושנת

1 ןי,ןת"ס ונסתי ן:.רןי ןן.ו, הן:רהי, - ,און.ת זהיתהויהב

2 );ן.,( גיןן%, ןייני,ית ךמ!,;, - וחרות הגועת;ושחל
1 מ!,והייב ונעתי )י!.י( ישי", פוערירשימתכא

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 את -ין,נתייב .גרתי ציון !.עי' ועגוזה %"11ת וין,נת .ער%, %י, !יי,, ן!,ות - ישי%, 'r-K פועי יעזות ומערקמרשימת)1(

יוייוסף1.

 "שר%ו,נ.ק2.

גיטו.מאיר".

 גגעי:יגמי%,:)
 ב - מ;,1תיים 1:,,י ימ.ר"י "יי;, המירחי, יאומית זתית שיתמרשיית)"(

הן%יהאנהר1.

 ן,.נרלית המפרוה - ההרות תנועת וושמישימת)"ן
 נישרפי

 הל - מ,-ל(

 כא - מן.,)הייס זניתי )ר!-.( ישרני כוייימרשיית)4ן
 17 %ן!ר1.

 לזנךעמרם !",1( ננונמגר )! תשג-ו נפשכן.'
 %יאת עייית ,מושת הכ,'ר.תrD'1 "21;";()"מ

 תשכ"ה-1965 )יחירית(, המלימיית הרשויותחוק
 אשקלון לעירית הבה.רות תוצאות בדברהודעה

 ךוזע" ג." נמנית י, ה:::-ה-1",1 )נקיריה(. היק.:.ות הרשו.ות ,"וק )%( שב ישיףגך""ם
 "ניירות תו!%,ת ;,

 י,,1(. ננ.נ:נך )2 תש:.ו גינון ו' aT'a שקניין. %נקיון ע.רית.מועצת
 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.1

 את - .שיא, אי, פ.ע,' יתדיית "מיין)1(
 ב - מ",נתייס גננתי "יורהי "?.ר, המורחי, - ייומ.ת זתית ":.ת)2(
 ג - מ?,:תי.! נותי וזהייב יקרא, %נוזת - ןת.ר",הזות)!(
ומג")4(

 ד - רן,:הייס ננהי 11ת..! ישר%, אניות !1ע,י דתויתי,
 הל - )נו-י( נ.שין, ",ינר,.ת המענה - הפיות הגועתנוק)!(
 כא - )ר?-,( יקרא, !וע,.רשימת)"(
 לע - "עין%.ת ",.ני,.תוין,נ")7(
 מ - מן,.ז"ם יניה, ,מ!.ס( "ן%י"י" ";יע,.סלפיתת,"(
 פש - ":יי" ייי" ינני נסייני הניעת ה!ע.י",ישיא,)9(
 ש - )%שוייף "וש נ" - ין" העיין ישימת)"1(

14411 אשקלון עירית בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

540 הכשרים הקולות של הכוללהמסטרג.

13871 מסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 ,24. עם. השייה, !י4, ס-ת'

 1וי11.1.י1 תשם., נה'!וו :-א 12,1, "!י?:מ,נ";.ט318



 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותמספר הרשימהכינויאות,יות

___,%11% ישראל פו?ליארז יעיי"%ירראת
15יג מפלגהיים ובל"י המזריי  המוכל המזרחי, -  למומית דתיתהויתב
298 מפלגתיים בלתי ודתיים  יטואל  אגורת -  התורהיתרוחג

204 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודה פועלי התורתי,המחנה!-

4577 )נ"-י( ב.שרא, ",יניייה ןמןינה - "היות הנחתגושהל

1555 )רע..( ,שראל פסייישימחכא

4"5 ";?מאית יייני,.תימנני"לע
 מפלתיים ונית. )מ!-ן( המאויןת הפ.ע,.סמולטתמ

"11 24ן המית ;יות 21:י ייידיס תועת הצעירה,ישיא,פש

95 )אס,יון( חוש נו" - ה~" העויםרשימתש

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

גזני,חית,,1ת
 הבש"מ"

 "מניט,סמספך

5 .שדא, ארץ פזע,י יאיית"איראת

 . מפלגתיים ובלסי המזרתי הפועל המזרחי, - לאומית דתיתחזיתב ...

6 )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושהל

2 )יפ-י( .שיא, פשי,ישימתכא

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 את - ישיא, אי, פועלי ,אחזות ממעיךמישימת)1(

 אורי 1?י,1.

 יוסף שושנ"2.

 דוד איי,3.

 :4ס"ג:
 ב - מפלנתייס וגדתי "מרח, "!ועל המורהי, - יחזמית דתית ה,יתמישימת)2(

 ר"וגן דוד ין1.

 ",יידאג2.
 הל - )נח.,( ניירא, "י.נר,ית המעי)" - "היות ת;.;ת 11שמרשימת)"(

 רהנ.ה"ןיג.1.

 אנרוסניסנית". פרונפיא,מ,ק,"ס2.

 מאיר-מקסרקטור4.

רו2"קיה,י"5. ניא.יא"יון5.
 כא - )רפ-י( ישרא, ערל,סישימת4(

 ,;קנ גי2. יוימינאי1.

 זמושבעזריאל 1963( בנובמבר )4 תשבעו בחשרןטן
 אשקלון עטיית ימוע?ת "נתייותפקיד 211!75()"מ

319 55ן1.נ15.1 השנ.1. נחש.: כ-א 231!, הפוסוסיםהווט



8
 תשכ"ה-1063 )בהירות(, הס-.ביות הרשויותחוק

 בת-ים עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה
 )נחייוה(, "י,.מי.ת הרשויות ,הוק )א( 71 ,1ע'ףניתאם

 חק:."-ווי
 הנ".רוה ת1צ"1ת עי הוזעה נו" מורת י,

 !י,1(. נ11נינר )2 ת"נ-ו גהשון ;' ניזם שקויימו נח-ים עיריתלמתצת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את - מ!,;תייס ונצתי .שיא אי, פועלי י%"11ת ימריד)1(
 וזתי'י ימ,י"י ושוע. המרן. - ",א.מ.ת ודתית"מרינה)2(

 ב - ין,;תייס נלה,
 ג - מפלגהיים בלחי ודתיים ישראל אגודת - התורהיחרות)3(
 הל - )נה.,ן ב-שיא, ה,יבי,,ת המעלה - הזיוה הנועה מש)4(
 כא - מ!י)ךייס וגיתי )יס-ל ישרא, !ועיירשימת)5(
 לע - מיינהיים וניחי העצמאית היינייית"מ",;")5(
 מ - מ!,;תייס לנותי מאוחזה לועייםין,;ת)7(
 ער - ן!,;תיינ ונסתי ןחזעה ועיין יומניה, י%11יחנית)"(
 פוט - רמזרה ידות ובני ספרדים הגועת הצעירה,ישראל)9(
 - מי,:ת.'פ לנותי הישיאי,ת "קומונינטית היסירה)"1(

24973 בת-'י עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמסמרב.

740 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד. '24233 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ן,1,ותךנ"ר מרקייהגרויאות,יות

95""1 מ(,;תיינ ונדהי יש-ן, ארץ !ועלי יאחוותהמערךאת
2827 מפלגתיים בלתי ודתיים היירהי והפועל המירחי - לאומית הדתיתהמפלגהגו

4!4 ךיי;הייס נצתי וותיינ ישי"י ארוזת - התורהיקיותג

5172 )נק-,( נ.עיא, "יינר,ית המן,;ה - הגירת שועתגושחל

57"ו ל!,;ת'ינ ומהי )דפ-.( ,שר", פועריישימתכא
4"ן ך:1;תייס ציתי "י1מאית ",ינריית":ן,;הלע
5"21 ין,;תיין ועתי משחזת !ועייםמפקותמ
4 רן,:תייס 1נ,ה. וחיש" העייה רויי", יויאיהויתער

ויו ן:ןרח ןז,ת ומי r'1-DO תועת "ןע.ין,ישיא,פש
!5ר מי,;ה..ס וגרתי "ישן",ית הקויו;ינ:.תדמ;,;הק

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו,

 המנדטיםמספר הישינ'הכינויאות,יות

 7 1,ל,,הייס וננהי יעד", "ר, יועצי י"הוותהיערךאת

 "מגיה, - יאומית הזת,תהרפינהב
 2 מפ,;תייס ניחי וזתיים ":מיהי ושיעי

4 );היי( נימין, ייי:ר,'ה וין,;ה - "היות תקעתגושחל

 1 מן.:ה..ן ,נתת, )רפ-י( ,שרא, !ווי,יש.ןתכא

 1 ון,;תייס ונבתי מזוהות לון,יסמריותמ

 "24. עמ' השלטה, ,45. ס-הי

 55"11.1."1 ת"נ-1, נקשרו נ-א 1"12, "!י:,ט,ס,ועט320

-- - ---- -  



ש--
 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי יובחרו האנשים שמותו.1י
 'ששי "יץ פיעי' יא"יית "מעיו מיש.מת)1(1

 את - מפינתיים ינות,
 ---------- ----------------- - ייטש,יו מישין, - - - ----1

אהווקנמון4. ב:עןעהי"ס:  שמ.זס משהיצחקי.
 אניהןעונן,ה".
 11V1Xi"יים7.

 ב - מן,גתייס גלתי והיים המגיפי י"!1!, המרת. יאומית, הותיתהמבג")!(
 וויטשזג1.
 סין%גיסם2.

 הל - )גה-י( נישרא, "יינר,יה "מפיגה "הרות, תנועתגוש)3(
 :מברגא!י,מ1.

 ס.נ,ליהווו3.

 עו-ז צגעגי,שקים4.

 !יפי,רש.מת)4(
 ישראי

 כא - מסיגהייס וגית' )רע.י(
 מירוןיזיז"1.

 מ - מ!לגת..ם יניתי מאוהדת פומייםמפיגת),(
 נק יעקנ1.

 וולףראובן 5"!~( ג;ונמנר )7 תשג.1 גהשוןו'ב
 נת-יב עיר.ת ,מועפת הנהייותפק.ו 3ו2!"7()"מ

 תשכ"ה--1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותהיק
 גבעתיים לעירית הכחירות תוצאות בדברהודעה

 5",1(. נגונמני )2 השנ-ו נחשון :' גיוס שקויימה גנעתיים עיריהיייעעת הניייוה הומות ע, הזייה נוה גמירת ב, השג-ה-!""1 )נהייות(, המקימיית הישויוה יהוק )%( 71 יסע.ףנגהתם
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 את - ישיאי ארץ פועי, יא"זוההמערו)1(
 הב - מוחות זתית "ז.ת)2(
)3(TT~גיקי"1 היינריית "מפיגה - החרות תנות )הל - )גה-י 
 כא - מייגתייס ונסתי )רפ-ל יורא, פו;,,רשימת)4(
 לג - ינעתי.םימען)י(
 לע - "יייאית ה,ינר,ית"מריגה)"(
 מ - י!יגתיים ונסתי המפוחזה ה!וע,יסמ!.;ת)7(
 ק - מ!,גת,יב ואת, "ישראלית ה,ומוניסטיתהמן,גה)"(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רש.מותואלה
 ליעי. יק.מ" עם לע - "עען"ית היינרייתהמפיגה)1(

 כא - מפ,גהייס ונפתי )יפיל .שראי
 מ - מ!יגתייב ונותי "מאוחזת "!.ני.ם ימית ;ס את - .שר", ארן יין,י ,אחזות"מערד)2(

21423 גבעתיים עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
21010 הכוללשלהקולותהכשר'םהמספרג.
413 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד. _

-

--- ------------ -- ----- - -  

 י24. !מ, השי.", 5"4, ס."י

321 5(11.19."1 תשנ.י, נרוו נ-א 1"12, הפובול,ב"סיט



 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ",כותמפר ודגימהנינו,אות,יות

243"1 ישיר, אר, VT)i(1 ,%קישהמערדאת
1592 מאוהדת והיתחזיההב

3""4 )מ-י( ג.שר%י ה,.נר,ית המ!.:ה - הצרות תנית;ושהל
1277 י"ינתייס ונותי )ר!-י( ישרא, פיל.י"יןתכא

4וי נגעתייםימעןלג
י111 העצמאית הייניי.תהמ!ינ"לע
4"14 מ!,:הייס וכהי המעזת "פוע,.סמאנתמ
""2 מ!,:תייס .גבהי "ישיא,ית הקימונייטית"מאג"ק

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנדטיםמספר הרשימהעיבויאות,יות

8 ישראל ארץ פועלי לאחדוההמערךאת

1 יאוחזת ותזת"ן.תהב

" ):ח-,( נישרא, ה,.:ר,יה המו"נ" - ערות הגועתגושהל 1 מפלגתיים ובלחי )רפ-י( ישראל פועליייימתכא

1 הע?מא.ת היינרייתהמבנהלע

1 י",:ה"ן ונ,ן' ג:"וןןמ הןוע,.םמן,;תמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אח - ישן:;, אי, רווקי ,""וי" "שיומיכין")1(

וף'שוקינ"1.  ישעיהוהלרשטיין2.

 פנחסנומר3.

 דודים4.

 אניתםקרןי.

 אנריסמונק6.

 צניהולדשטיין7.

 יצחקלב-אל8.

 מתיהדת דתיה הוית מרשימת)2(
 הב -

 שריה ספיר1.

 הל - )נ".י( נישיא, ה,.גי,ית המלתג" - "היות תנוית גוש מרשימת)ו(
 רפאל הירש-הצבי1.
 אלכסנדרשרגא,3. שמואלריינשטיין2.

 מפלגתיים ובלתי )רפ-י( ישראל פועלימרשימת)4(
- 

 כא
 ישראלהדרי1.

 לע - העצמאית הליברלית המפלגהמרשימת)3(

 מנחםחבנו1.*

 מ - מ!,:הייס ~נתתי המסופדת ה!.ע,ים מפצתמישימת)"(
 חייםמזנולד1.[

 טנ"דךצ' ו""1( גנוגיגי )4 השג-ו נחשוןס'
 גבעתיים עירית למיעצת הבחירותפקיד 76213(גחםפ

8
 1111.10115 השכחי, בתשו( כ"א 1231, ההרסוסיםיירט8322



 . .. תשג"ה-1965 )בחירת(, כמקומיות הרשויותהול
, 

 הרצליה עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה
 "נחירות תוצאות ע, "11;ה נוה נמנית י, הש:-"-5י,1 )געירות(, "י,,י,ות "ימיות יאק 171א( ינערניהדף

 1965(. בנובמבר )2 תשב-ו בחשון 1' בינם שקויימו הרצליה, עיריתלמועצה
 כלהלן! המועמדים רשימותאושרוא. 1 1ש

 את -מפ,נתייס ונטתי ?.ון פועלי בנוזה אחזות ישרא,, איץ t~p1D מפצת - .שיח, ארץ זוע,. ,אהדותהמערך)1(
 המורח., - יא.מית זתיתחו.ת)2(

 היתי
 ב - מפאתיים ונטתי "מורח,

 ג - ממלגתיים בלתי ודתיים ישראל אודח - התורהיהדית)3(
 הת -ההושב)4(
 ך - בישראל החדשה הקומוניסטיההרשימה)5(
 חל - )גת-ל( בי"ראל הליברלית המפלגה - דחרוה תנועתגוש)6(
 כא - מפלגתיים וגלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימת)7(

 לע - מעי1חי.ס ונותי "עימאית י,,נריית המפ,נ","
 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגה)9(

 בו -
 717 - השוויון תנועת)10(
 ק - מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה רשימת)11(

 16703 הרצליה עירית מועצת בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
15083 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

- -620 - __ __ - ____ המספרהכוללשלהקולותשנמצאופשלוב___________ ד... -_____ - - -  

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שנ-תנו הכשרים הקולות מספרה.

 ",היותמנער הישימהנ.נו.אוה,י,ת
 ישיאי, אי, פגע,. נעלמת יברא, אי, פועיי ,אהןותהשטרךאת
1548 מפלגתיים ובלתי המורהי המועל המזרחי, - לאומית דתיתהזיתב
679 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת - התורהיהדות3

901התושבהת
60 בישראל החדשה הקומוניסטיתהרשימה1

2788 לגח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תנועתגרשחל

1054 מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא
1527 מפלגהיים ובלתי העצמאית הליברליתהמפלגהל,1
1143 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפדעליםמפלגהמ
438 משוויוןהגועתעז
"27 מנל1היים ונטתי וישיא,ית ה,ומונינטית המ5,;הרשימהק

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 המדדטיםמטפר הרשימהכימיאית,ידת

 ישיא,, ארז ניעי. מנינת ושיאי, אי, פולי יא"זוההמערךאת
2 מפלגתיים ובלתי המזרחי הפועל המורחי, - לאומית דתיתחזיהב
1החושנהת
3 )גת-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תנועתגושהל
1 מפלגהיים ובלתי )רם-י( ישראל פועלירשימתכא
2 מפלגתיים ובלתי דעצמחית הליברליתהמפלגהלול
1 מפלגתיים ובלתי )מפ-ט( המאותדת דפועליםמפלגהנו

---  248. עם, תשכ-הן 465, ס-ה1
8

323 נ"ל11.1."1 השג-ו, נהקנו :.א 1"12, הנוב,ס.םינווט



8
פן  : ורשימה רש.מה מכל המועצה חברי ינבהרו האנשיםשמותז.

 ונקה, ציון פור,. וענווה אחזות ישרא,, ארן יועדי י!,:ת יירא, ארן !יעיי יא"יות "הידמישימה)1(

 את -מעלמץ'ם
 פנהיפיר1.

 נענג:)
 שייהמלה4.
 מיינ'משנוד;5.
 מרדנ.נו,ז"נס5,
 יצחקעוג7.

 ב - מפי:תייב ענקתי "מדת' ורוי, ומורח', - ,אומית דתית ווזתמישימת)2(

 יונף יע7נ2.
 הת - ותישגמישיבת);(

 גיי.זאפ..נ,1.
 הל - )וו-י( נישר", ה,'2ר,'ה המאג" - מרות תלוית גושמישימה)4(

 ייימ'וירי!.

 "ייה"יד.",.2.

 מנחםירורי".

 כא - מפאתיים ענקתי )רפ..( יירא, פ1ע,,מישימת)5(
 !ור"אייקון1.

 לע - מי,ןהיים וננהי ןעןמןית ן,ינריית הןפ,והמרשיןת)ן(
 צני11,ף1.
 צב.;ורן2.

 מ - מ!,)תיים ונ,ה' )מפ-ן( המאתות "פון,,ם מ!,:תמרשיית)7(
 יתידה סאו1.

 רוןש' ;י"1( נ:ונינר )5 השב-1 גהשון.'
 הרציה עירית יןוע?ת הנמיותפעי 212;"7()הס

 תשכ"ה-1955 )בהירות(, המקומיית הרשויותמקק
 הדרה עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הגדירות תועות ע, הזעה נוה 1מנרת ן, תשג-ה-;"11 )נקיייה(, המקומיות הרשויות ידוק )%( 71 ,נעיףניתאם
 ;""1(. נ:ונמני )2 תש:.ו נעשין ו' ניוט ש,ויימי הזי", עיייתימיע?ת

 אושרורשימותהמועמדיםכלהלן:א.1
 את - א-י פועיי יעזות "מעיו !.ן "ונויה אחזות ישיר, אין פיעיי י!,;ה)1(

 המורהי, מאוחות דתיתהית)!(8
 שועי

 בג - י!,:תייס ככתי וחיים ישרא, %)וזת המ,יתי,
 ד - מכותיים נימי וזתיי: ישיא, אווזת יון,י תורתי.מהנה)3(8
 חל - )ו"-,( נישד", ו,ינר,ית המרינה - "היות תנועתגוש)4(8
 כא - מ!,:תיים ונמי )רפ-י( ישיא,פועי.)5(8
 מ - )מפ-ב( המאוחזת ה!1ע,יםיפית)"(ש

 גת - יזר" 1"מ:י)7(י
 ק -יק-,)"(

15362 חדרה ע.רית בתרים שהצביעו הבוהר'ם שי הכוללהמספרב.

14708 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

654 פסול'ם שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 24%. עמ' הש:-ן, ;"4, ס."1

 5""11.1."1 השנ.י, נ"':ון י-א 1":1, ה:דב.מ.ם'וקט324



8
 המועמדים: מרשימות אחת לכל  שניתנו הכשרים הקולות מספרה.8

 קויותמירר הרש.מהניניאוה,יות8
זו"! פ.1 העניןה אלות .שראי "רז !ועיי מפלגת איי 15עיי לאהדותהמערךאת
9"י1 מן,;ת.,ס נסתי ודתיים ישרא. אשית המור"', הע"ע. היורח., ךאו"ות יתיק",יתבג
יו4 מעינהי,ס גלת. וזתייס ישראל אוות פועלי תורתי,מהנהך
 הי,נריית המעינה - החרות תועתגושהל

 נישראי
שיי מ".ל( 1ip1Dכא

 ,שררי
951 מפליה"ס 1נ.הי )רם-ל

"87 )מן-ס( המ%והזת היועליסמפלנימ
1171נאיניהזרהנח

"11מקץק

.1
"DOD הכנעמדים: מרשימות אחת כי וכתה שבהם המנדטים 

 המוזסיסמספר "רשימהגינויאות,יות

 הענ1זה אתזות ישרא, אר, זועי, מפינן א-,, פועלי לאחזיה"מעיןאת
2 מיל;תי,ס נלהי וןהייס 'שרעל אנוןת היורהי, לוע, המויקי, ןאוחןת זה.ת"זיתבג

 );ח-ל( גישדא, "יינייית "מיה" - ""רות תועתנ11הל

1 מפלתיים וצתי )י5.י( ישי%,15ע,יכא

1 )מע,ס( היאוחזת "פווייסמגלותמ

1 חזרהנאינינחן

 ורשימה; רשימה מכל המועצה תברי שנבהרו האנשיםשמותו,
 אם - א-י שעי, יצוות הדרו S~D הענ71ה אחזות ישי%, "רן פוע,. מיליתמרש.ית)ו(

ויזר,ר.ן",1.
 ב:':ב1
 דוןיונ"4.

 בנ - מפלגתיים גיתי וותייס ישרא, %;וית "ריח., הרע, "מזיח., מ1%,וה, והיה חייתמרשימת)ט
 מיזג,ק.נ",,,1.
 זוזשישהה2.

 הי.נריית המפיזה - החרות הגועתמרשימת)"(
 נישראי

 חל - )נ".,(
 דבגרוייי1.
 מרזני רומשס..ן!.
 יצווהשוק4.
"ממשמיי4. בו-אשריוסףי.

- - - - - - .
 ננ,מ,ן מ,יהן -----י.

- -- - - ------------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 כא - מפל;תייס וניחי )יפ-ל ישראי פועיימרש.מת)4(

 מרזני ,גיא1.
--מרשימתמפלגתהפועיים"מאו"זהיי,ם(-מ)ו(

 ן,ווי"%פ1.
 ;ה - יורה נאיתימישימה)"(

 מ',י1משה(.

 נויתיוסף 1"1%( נוונמנר )ו תשנעו נעשוןי'
 הזרה עייית ,מועפת הגה.ר,תפליז)חמ21%"נ7(

ל32 41"11.1."1 תש;"ו, גישר נ,א 12,1, ה!רס.מ,םיוקוס
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 תו:ג"ה-1065 )נחירית(, המקיטיות הרשויות"וק
 חולון עירית למועצת הבחירוה תוצאות כדברהודעה

 הבחירות תוצאות טל הודעה ביה נמסרת , היי"ה-1955 )רחירות:, המקומיות הרשויות לחוק )א( 91 לפעיףבהתאם
 1965(. בנובמבר )2 תשכ"ו בחשון ז' כיום ותקויימי חולק, עיריתלמועצת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלחי ציון פועלי העבודה אחדות ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל חרץ טועמני מחדוההמערך)1(

 את -מפלגתיים
)2(n?rnב - מ!,מי'ס .ן,תי "מורת. ה!1;, "מורתי, - ,אמית דתית 
 ג - ישראל אגודת - ההורהיהדות)3(
 - חרזת תועת רוש)4(

 חל - ניןיא, היינר,.ת ןן!,:,
 כא - יפ,:ת,יס .נמתי .שרא, פועלייק.מת),(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)6(
 מפלגתיים ובלתי המאיהדת הפיעיתםמטלגת)7(

 מ -
 פש - מרח עדות ובי ססרדים תנועת הצעירה,ישראל)5(
 ק - הישראלית הקומוניסטיתהמפלגה)9(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותומולה
 המפלגה עם את - מפלגתיים ובלתי ציק פועלי העבודה אחדות א"י, פועלי מפלגת - א"י פועלי לאחדותהמערר

 העצמאיתהליברלית
- 
 . יע

34506 חולון עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכויי המספרב.

33433 הכשרים הקולות של הכולל המספר,.

1113 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ",ולתיתפר דרשי:,גסייאותיות

 ישראל, ארץ פיעלי מפלגת יירא, ארץ פועלי לאחדותהמערךאת
4806) מפלגהיים ובלתי ציון פועלי העבודהאפרות

2221 כמלגתיים ובלתי המורהי הפיעל המירחי, - לאומית דתיתתויתונ

888 ישראל אגודת - התורהיריותג
12," נ.ליןי דייגר,ית היללנה - "יות שועתטישחל 2263 פלגתיים ובלחי ישרא, פועלירשימתכא

"ויו הןנמאית ה,ינר,.ההלב,:"לע
2206 מפלגתיים וכלצי המאוהרח המועליםמפלגתמ

1,ר, ר.רח רות 1נ:י י!דזים תועת "רעי",ישיא,פש.
""8 מן,;ת..ן ונצתי הישראלית ה,י:י:יסות"מיל:"ק

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר8.1

 הקדטיםממפר- הרשימהסימיאות,יוה8

 ישראל, ארץ פועלי מפלגת ישראל, ארץ פועלי לאהדותהמערךאת8

8 מפלגתיים ובלתי ציון פועלי העבודהאתרוהש

1 מפלגהיים ובלתי המזהי הפיעל המזרחי/ - לאימית דתיתהזיתב88

4 בישראל הליברלית הממלגה - הרות הנוסתגושחל8

1 ממלנתיים ובלתי ישראל פועלימזימתכא8

1 העצמאית חליברליההמפלגהלעש8 2 מפלגתיים ובצתי המאוהדת הפועליםמפלגתמק  248. עמ' הכיה, 463, ס"ת81ם

 "היס.ם.ירט88326
 "! " י~1 תשיי, ה,"ן גי" 1מ"

88
8
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 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האגשיםשמות1.

 ישראי "רץ WTD(' יא"זית "מערךמיש.מת)1(
 ונתתי ייון פועיי הענווה אציית ,שראי, ארץ רועי. מצגת

 את -מ!,נתייס
 פגעי אילון1.
 :I1TR1 נוסיינ3.
 ששי4.

 ש"ג,
 א,.הו ריגן5.
 מריצהשיאש5.
 ישח, עורבן7.

 זוזקצוי".1

 ב - מפלגתיים וצתי "מתהי הריע, "מרחי, - חומית יהיה "ויהמישיבת)2(
יייוישי",ן.י

 חל - נישר", ",ינרי." ילן,גה - ""יות תגיעת גושמרשימת)2(
 פג"סהונגיף1.2 עיי."יוקימןן.1

 שקמהרובין".

 הייםצזוק4.

 כא - מן,;תייס יניתי .שראי ןועי.מרשיןת)"
נרגנוןמש"1.

 לע - "ן?מאית ה,.נריית הון,;"מרשימת)נ(
 קפיי1נ,,1.

 נ"
 מ - מ!,;הייס יניתי "ן"וה7ת הלועיים מן,;המרשימת)"(

 יון, ומגר1.

 קיום ניב2.
 גורנשטיןיגצקכ, 1985( בנובמבר )5 השכ"ו בהשוןי'

 חולון עירית ,ןוןןת שהירות לעז 75,113()הם

 תשכ"ה-965ג )כחירות(, המקוטיות הרשויותחוק
 כפר-סבא עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודעה

 הבהירות תוצאות על הודעה בנה נמסרת ו, .1953 תשכ"ה )בחירות(, המקומיות הרשויוה להוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1DGS). בנובמבר )2 תשכ"ו בחשון י' ביום שקויימו בפר-סבא, עיריתלמועצת

 כלהלן: המועמדיה רשימותאושרוא.
 את - מפלגתיים ובלחי ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערך)1(ן

 ב - מ!יגתייס יניתי המייפי ד!יע, המורהי, - יאימיה דתיתחפית)2(
 ך - מן,;היים עתי וזתייב שיאי אגוזת פין,. - ותויתיהמיג")3(
 הל - )גה.,( נ,שרא, ומינרלית החרות-הילעגה תנועתגוש)4(
 כא - מ!יגתייס 1נ,ת' ישיאי יוריירשימת)!(
 לע - "עצמאית ן,ינר,יתהמפלג")5(
 ב: - מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועליםמפלגת)7(
 ר.ש - השכונותרשימת)8(

10513 כפר-סבא עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

10416 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

397 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 245. עמ' השג-", 5"1, ס-חו

327 18,11.1965 תשכ"ו, כחשון כ"א 1231, הפריימיםילקוט



1  המועמדים: מרשימית אחת לכל שניהגו הכשרים הקולות מספרה.

 ה,וייהמשר הרקימהירויאית,יות
"451 מ5,:תיים ודתי יזין, אר, פידי ,אהןותהיערךאת
""14 מןיותיים וניסי המורך, ך!ון, המ:רןי, - י"ימית זתית"ן.תב
215 מ!,:ת.יס נדי וזתיינ ,שרא, ארוזת פועלי - התורתי"ן";"ד

5"7 מ"-י( ניער", ה,'ני,.ת הפיות-ידי;" תנועתגושהל
"!24 י!,:תיימ 1ניהי ישיאל פועלירשימתכא
174 ועצמאית "ייגיייתהלפינהלע

""" Dtlfii~Dn 1נ,;י "מאוחות הפועליםמ5,:תמ 5"1 "שנהיתישימתרש

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.1

אות,יו

" מן,:ת,.ס ונתתי .שרן, איז פתיי יאןזות"מעיךאת 2 מפלגתיים ובל"י המורהי הפועל המזרחי, - לאומית דתיתהזית 'ב:

1 )גח*ל( בישראל הליברלית התרות-המפלגה הגועתגושחל

3 מפלגתיים ובלתי ישראל פיפלירשילתכא

1 מלמכייס 1נ,:. המאוןות ופועריםמ!,:תמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האנשיםשמותי.
 את - ןניןן"ס מיהי יסרתי ארז גי?,, ידיית:ןש,ןןןני)1(

 מינא,"ימו:2.

 שהמהמרקינין3.

 אניהםקיייש4.

מהנזמר,5.

 ב - מ!,:תייס ועתי ךיור,י וירידי "שריי, - ,אומית זדת חדת::שימת)2(
 ירחק עממן1.
 יוסף סוזמי2.

 ועד - )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הנועת גושמרשימת)3(
 סקיני1שמשון1.

 15יי,מרשימת)4(
 כא - מןי:תיי! ונעתי ,שראי

 סידקיסמדזני1.

 "ניהם ופר2.

 ניסים :ומיי3.

 מ - מ!,נהיין וננהי יןאוהזת ה!1;יים מןי:תמישימת)5(
 ",ננרומינ",1.

 דפ:אש' נ",1( נ:ונינר )5 תשג-י נהשוןי'
 נקר-!:א עירית ,:וערת הנןירות5,יז י21";7()הם

 5(,11.1."1 השג-י, נחשון נ,א 1"12, ה!זנ.מיםצוים325



- - - - - - - - --, -... 

 תשט"ה-1905 )בהירות(, המקומיות הרשוייתהזק
 לוד עירית ימועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "וזע" נו" נמסרת וי,11, - תפגין )נחירוה(, המקומיות הרשויות ~pTn )א( 11 יסע.ףנ"ת%ס
 הנתירוה הוצעת ע,

 1985(. בנובמבר )2 תשב"ו בחשון ד בעם שקויימי לוד, עיריתלמועצת

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 את -מפלגהיים ובלחי ציון פיעלי העבודה אחדוה ומפלגת ישראל ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערך)1(
 ב - מפלגתיים ובלחי המורהי הפועל המזרתי, - לאומית דתית חזית)2(
 1 - בישראל ההדשה הקומוניסטיתהרשימה)4( ,- - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת פועלי התורתי,המחנה)3(
 ה,יגר,.ה המפיגה - ההיות הנועה בש)5(

 גישראי
 הל - )נ",ל(

 כא - מפלגתיים ובלתי )רעי( ישראל פועלירשימת)6(
 לע - "ינמא,ת ה,יגייית המעלנה)7(
 בן - מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)8(
 ק - מפלגתכם ובלתי הישראלית הקומוניסטיתהמפלגה)9(

 10739 לוד עירית בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

10345 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

491 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
 הקוקותמספר ירשים"ניסויאזת,יות

 'שיאל אין פיעיי מפי;" - 'שיפי %י7 "יעיי י""ןית"מעיראת
3557 מפלגתיים ובלתי ציון פועלי העבודה אהדותומפלגת

1459 מפלגתיים יבלתי המזרחי הפועל המ,רהין - לאומית דתיתהזיתננ 240 מפלגתיים בלתי וכהיים ישראל אגודת פועלי התורתי,המחנהן.
06פ בישראל ההדשה הקומוניסטיתהרשימה1

1716 )גה-ל( בישראל הליב-לית המפלגה - החרות תנועתגושדול
1447 מפלגתיים ובלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימתכא
115 העצמאית הליברליתהמפלגהלון
 הפועליםממלגתמ

 המאוחדי
1274 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם(

134 מפלגתיים ובלתי הישראליה הקומוניסטיתהמפלגהק

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 "ישנינו.א.ת,יות
 ישראל ארץ פועלי מפלגת ישראל, ארץ פועלי לאחדות"מערךאת

5 מפלגתיים ובלתי ציון פועלי העבודה אחוותומפלגת
2 מפלגתיים ובלתי המזרחי הפועל המזרחית - לאומית דתיתחזיתננ
2 )גת-ל( בישראל הליברלית המפלגה - התרות הנועחגושתל
2 מפלגהיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא
2 מפלגתיים ובלתי )מפ-ם( המאוחדת הפועליםמפלגתמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 את -יוינת"ם .נבתי ציון שעלי הינווה אהווה וייצגת ישרא, r-r שעיי מאנת ,שרא,, "רן עועיי יאהוות ויערךמרשימת)1(

איצק.נין?נ.1.

 מאיר",קייםי. מעכם )יויזיי(קיסר.2.

 ,נין( נק"י.מ.ן4.

שיסר".
 גה)"

 24%. עמ' השג-ה, t4GS וה(

379 ו""11.1."1 השנ.1. גחש,ו נ,א 1231, ה"יסוסיס""וט

- - - - ----- 
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 ךמיר"י, - יאויית זתית חקתייש.מת)ו(

 ב - ין,;תייב .:,ת' "יירן' ו!.;י
 !ינ.11'שרא,1.
 יידעי !נסיג,2.

 הל - );ן-,( :ישי,, "יי:ייית המפנה - דירות ה:.?ת ;וש מישימת1"(
ניישטיי,!נין1.
 ננימ,ן!רנתיה1.

 פועי,מישיבת)1(
 ישראי

 כא - מייותייס ואתי ,י!.י(
 איינ:זרשיי1.
 שמנא,קישיי1.

 מ - מן,ית'יס זניתי )מ!-ס( גיאויות ה!1עייס ב!,;תמרשימת11(
 :גג:;

 מדברקלמן 1"י1( ננונן2ר 11 תשנ.ו נהש.ן,-נ
 יוד עייית ,מ,;?ת הנן'רותצקיי י21נוז()ים

 תשכ"ה-1955 )בחירות(, המקוביות הרשויותחוק
 נהריה עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הבחירות תוצאות על הודעה בזה נמסרה 1, -1953 תשב"ר )בהירוה(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 למעיףבהתאם
 1",1(. נ:י:מ:י 21 השנ.1 נעשון 1. ניו! ש17יימ1 נהרי", עירית,יועבה

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 זבלתי ציון בועלי העמודה אחדות ומפלגת ישראל ארץ מועלי מפלגת - ישראל ארץ מועלי לאחדותהמערך)1(

 את -מפלגתיים
 - לאומיה דתית חזית)2(

 נ: - ממלגתיים ובעתי בתית המועל המורתי,
 ך - מפלאיים בלתי ודתיים ישראל אצוות פועלי ההורתי,המחנה;3(
 וקל - )נח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגוש)4(
 כא - מפלגתיים וגלתי )רפיי( ישראל פועלירשימת)5(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)6(
 מ - מפלגתיים יבלהי )מפ"ר( המאיידת הפועליםמפלגת)7(
 ק - מ[,:תייס ינקי היקר",ית ה,ומ.ניססית"ן!,:ן),(

9800 נהריה עירית בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכוייהמספרב.

9404 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

395 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",.יוהמסתי ~דנין:ניני"ותויקת
 'שיל "י, פיעי' לדיצת - '"י"ל "יו !ועי' יעדיי""חיזאת

4269 מפלגתייב ואלהי ציון פועלי הענודה אחדותימפלגת8

649 מפלגתיים זבלתי המורהי הפועל המ,רהי, - לאומית דתיתחזיתב:נ%

86 מפלגהיים בלתי ודהיים ישראל אגודת פועלי התורתי,המהגהז8

1854 )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הגועתגושחל%

634 מסלגתיים ובלמי )רפ-י( ישראל פדעלירשימתכ:א81

465 העצמאית הליברליההמפלגהלע%

1378 ממלגתיים ובלתי )מם*ם( המאדחרה המועליםמפלגהבו8

77 מל,;תייס ונתתי הישראלית "ק.מונייטיתגמומנהק

 248, עמ' תשב-ה, 465, מ"ח1ן
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 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "מנזסיסמניי מוקירהנ,נויאותיות

את
"מור"

6 מ5,גתייפ וניחי צ.ון ן1ע,. "ענתה אה11תומן,גת ישי"י "י, ניקיי מריית - 'שיקי "יז פיעי' יתדיית
1 מן,;תייס ונתתי המניתי ה15;, המורהי, - יא,מית רת.ת"זיתב
ן מ".ל( גישרא, ןיינרייה "יןייה - "הרות תנועתוושחל
1 מיינתייס וניחי )יפ-י( ישיא, 15ע,,יש.מתכא
2 מפיגתייס ונדת. )מ!-ס( המאוחזת "פועייסמצגהמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה תברי שנבהרו האנשיםשמותז.
 את -מ!יגתי,ס וגהי צוון פועלי הענווה אחזות ומפלגת 'שי", אין פועיי מבנת - .שיאי אי, זועקי יא"זוה "מעיומישימת)1(

 גרשוןט,1.

 ?בימאסי,2.

 יסיעמזרז2.

 משהאהרון4.

זרורייעקב3.

 "ייסמון'4.
 ב - מן,;תיים ונמהי "רזיתי "!.ע, המזהי, - י"ימית ות"ת ה,.תמרשימת)2(

אזרחיים1.

 ",ינריית המפי)" - ""רות תנופת גושמרשימת)ו(
 גישרתי

 הל - מן-.(
 מנסימייי"ןשטיינמן1.
 יםיו,2.

 כא - מכלנת,יכ וניח, )יע-י( ,שהא, פ.;,,מישישת)4(
ניעינואי1.  מ - מן,גתייס ונקהי )ממס( "מאורזת "רועיי! מפלגתמרשימת)י(

 מניס רוי2.

 הולנדרד' 1151( ננונמנר )5 השג-ו גהשוןי'
. ...)"מ11ינו7( . .  . 

 סק.יןנחירותימוע?תעיריהנהייה - ___

 תשכ"ה-,נ196 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 פתח-תקוה עירית ימועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 1151(. נוונמנר )2 תש:-ו נעשון ו' ניוט שקויימו 5ת"-תדוה, ע.ר.תייויצת הגהירות הונאות עי הות" נוה נמסרה השנ-ה-ו1115, )ן"ירוה(, המקומיות הרשויוה ,"וק )ח( 71 ,סע.ינהתחס

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את -מפ,;תי.ס וניתי ציון פועיי "ענווה אבות ישראי, אין פועי. מילגת - .שיעי איז !ועי, יעווותהמערד)1(
 הי,רה., - ,אומ.ת דהיתהוית)2(

 הפועי
 ב - מפינתיים וביתי היורה,

 הא - והגרגרים ;ת"-תקוה תושב, ק, מיינתית ביתי רשימה -"אורה)ו(
 1 - נ.שרא, ההושה "קומיניימ,תורשימה)4(
 מל - יינריים חרותגוש)5(
 15עי,רש.מת)5(

 ישראי
 כא - מ!,גתייס וגותי )ר!-'(

 לע - העצמאית "ייני,יתהמיינה)ז(

ן
 ,24. עם. "שנ-", י45, ס-"

331 14.11.1141 השננן, נגשיו נ.א 1211, ה!וכוסיס,,קוב



י
 מ - מפ,;תי,ם ועתי "מאתות "!1;,יס מרנת)"(
 ,ננ - לאהוה "הנועה)9(
 נ11ז - פתח-הקוה למעז)10(
 ק - מפלגתיים ובלחי מישראלית הקומוניסטיה דמפלגה)11(
 ,2ב - מפלגתיים ובלתי ישראל אגודת לאומית דתית מפלגה חברי ישראל אגודת פועלי מאוחדת דתית רשימה)12(

36574 פתח-תקוה עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוייהמספרב.

35438 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

1136 ססול'ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמד'ם: מרש'מות אחת לכל שנ'תנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקרירתמסלי הישיל"גרויאות,יזת

 ישוא,, ארץ !וי,. ין,)ת - .קיא, איץ פיי.' י""יית"מעיואת
11645 מפלגתיים ויקי עיון פועלי העבידהאהדות

3098 ממלנתיים וגלתי המזרחי הפועל המרה., - לאומית דתיההזיתי:

 רת"-תקי, תושב, ק, מן,;הית ניחי ישימה -""וי"הא
"7"1 וספרניי"

219 בישראל החדשה דקומוגיסטיתהרשימהן

6261 ליברלים הרותגושוקל

1580 מפלגתיים ובלתי )רפיי( ישראל פועלירשימתכא

798 העצמאית הליברלית"מפלגהלוב

2662 מפלנהיים ובלתי המאוחות המועליםמפלגתמ

2518 לאהוההתנועהוננ

5,"! פת"-חקי",מע1פת
229 למלגתיים ובלחי היטראלית הקומוניסטיתהמפלגהק

 לאומיה דתית מפלגת הברי ישראל חגורת פועלי מאוהדת דתיתרשימהשב
3667 מפלנהיים ובלתי ישראלאצוות

 המועמדים: מרשימגת אח,ק כל וכהה שבהם המנדטים מספר1.

 המנזטיסמיסר הישיף,גינויאות,יזת

 ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערךאת
8 :מלגתיים ובלתי ציון פועלי העבודהאחדות

2 מפלגתיים ובלתי המורהי הפועל המורהי, - לאומית דתיתחזיתב
8 ליברלים הרותטשחל
1 מפלגתיים ונלהי )רפ-י( ישראל פועלירשימתכא
1 מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועליםמפלגתבז

1 לאחוההתטעה17נן

1 מתח-תקוהלמעןמתן
 לאומית דתיה מפלגה חברי ישראל אנידת פועלי מאוחדת דהיתישירהשב

2 מפל:תחם ובלחי ישאלאגודתן

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 1נ1ת. שון פיתי, "ינויה אךויח ,שראי, "רץ ס,ן,י ךי,)ת - ין,י%, ארז היייי יאהו.ת המפרךמרשימת)1(ן
 את -מפלגתית1
 פנחס רשיש1.ן
 פייננרנ,שר",2.ן

 דוד טבצ:יק3.

 אורים )שרעני( נוגב,9.א ז'רית'יאינש"5)ן
8ש

 le.ll1ecs מענ.1, נחשו נ,א 1"12. יניבןמ'1"סיס332



 ב - מפלגתיים וניחי כמורהי הייי המורת., - יאומית יהית הו.תמרשימת)2(ן
 זוז גו.ין1.
 נחום אהיונ'2.

ני?י"יים1. הי - ייגייים חרות כישמרשימת)ו(
 משהא.ז,קסיין2.
 יצבנן-דון3.

 סי;,,מרשימת)4(
 מא - מפי:תיימ וגלתי )י!-" ישפי

נינ1נ1ינ?מיהוד1.
 מ - מפ,גתייס יניתי "מאוהןת "ע1עייס מפננהמרשימת)5(

 טייפ ונאי1.
 עג - יאחוה "תנווהמרשימת)"(

 מונתראורי1.
 פת - "ת"-תקיה ימעןמרשימת,1(

 !.נשטייןש,מה1.
 הנר, ישרא, עיזת פועלי מאוזה יסיתמרש.מת),(

 שב - מס,נתייס ועתי ישיא, עוות ,חומית מ;,נ"
.1

 ננימין שטרן2. א.1למן,שראי

 יאלוע, 5""1( ננ1נמגר )7 השג-ו נעשון,.נ
 756213()חם

 פתח-תקוה עירית למועצת הבהירותפקיי

 תשכ"ה--1065 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 -- -- ימועצתעיריתצפת תוןאותהבחירות בדברהודעה ----

 "נ".רוה תוצאות עי ",נעה נ,ה נמייה ן, ה"נ-ה-ו"י1 )נח.ריי, הי,ומיית "ישייות יסיק )א( 71 ,"י.ףניתחם
 1965(. בנובמבר )2 תשכ"ו בחשון ז' ביום שקויימו נפח, עיריתלמועצת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא,
 את -מפלגתיים ובלחי ציון טועלי העבויה אחדות ישראל, ארץ פוילי מפלגת - ישראל ארז פועלי לאחדותהמערך)ג(
 ב - מן,:תייס וגל, המזרן. ופשל "מייפי, - ל"ומ.ת זתית חזית)ן(
 גד - מפלגהיים ובל"י ישראל אגודת פועלי - ישראל אגודת - תורחית דהיתחזית)3(
 חל - ):ה.י( בישיחי ",ינרלית "מילגה - שרות תניעיגוש)5(
 כא - מ!לנהייס לנכהי )ר;.ל ישראל 5י;,ירשימת)1(
 בז - מפלגתיים ובלתי )מפ-ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)פ(
 צפ - צתתימעך)7(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 את - מפלגתיים ובלתי ציון פועלי העבודה אחדות - ישראל ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחוותהמערך

 מ - מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועלים מפלגתעם
5887 צפת עירית בההום הבוחרים של הכוללהמספרב.

5550 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

237 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 ,24. עמ' השנ.ה, 451, "-"י
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 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 יקודותמשי "יעיךהגינו,אותיות

 ישרא,, ארץ !ידי לן,ות - .שי%, "יז !יעי' י""ייתויעיראת
 הגנוז"אהךוה

1s~s מ!,;הי,ס וגיחי צינן שע,.

22, מפ,גתייס ינקי "הייי ושע, המור"., - ,אימת זהית"זיתב
17( מפינתיים ונתתי ישרחי צייה 5י;,י - .שר%, אצית - חייתית זתית"חיתנד

 - הסרות תנועתגושחל
lssi )גה-ל( גישרא, הי.ני,ית ומקינן

נ27 ין,גהיים ונסתי )יפ.י( ,שרא, !יעי,רשימתטא
",4 מ!י;ת.ים זנותי )ין-ס( "מאוחזה "פוע,.םמ!,;תמ
43! ציתימעןצפ

 המועמדים: מרשימות אתת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "מנוטיםמנפר ורשיי"גיא.א,ה,יות

 ישיא,, r-r פוני. ייצגת - ישי%, אי, פועיי יא"זיתהמערךאת
3 מן,:תיים וכתי ציון פוחי הענון"אחזות

1 מפ,;ת,ים וננהי המגיהי ןן.?, השיו., - ,"ומיה זתיתןן.תב

2 מ5י;תייס וביתי ישר", אפדת י.7,י - .שרא, אווזת - תורתית זתית"זיתנד

3 ל"-,( וישר", ",ינריית ןמן,י" - "הרות תנועת;ושהל

1 מפינתיים ונכהי )מפ-פ( המאוהדת הפויייםמפינתמ

1 צפתTvn9צפ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברישנבחרו האנשיםשמות1.
 'f~H פועתי ,א"יוה "מערךמיש.מת)1(

 "ענון" א"זוה מבגת ישיאי, תר, פ1ע,, ממות - ישר",
 צ.ון 15?,,

 את - מפלתייםזנקתי
יי!רסיעקב1.
 אחרוןושמיאס2.
 זןאייק3.

 "מרחי, - יאין.ת זתית חיתמרשימת)2(
 הפ,ןי

 ב - מ!,ןתייס ונקהי ומור,.
שיסריתי71ף1.

 נד - מ!,;תייס וגיתי ישיא, אנוזת !וחי - ישיא, אווזת - תורהית זתית ת~.תמישימה)י(
 "ייס ישראיגרקוניץ1.
 נושטרן2.

 ה5 - );ן,י( גישרא, ",יניקה המפג" - "תרות תנועת בשמרשייה)4(
 מאירמיכר1.

 יירם אוולא.3.ן "ייהי קייש1.2
 מ - מיי,:הייב ופתי )ן5.ם( "לאוחזת ישועיים מפיזת מרשימת)!(ן
 נה1אנרהם1.1

 צפ - צ5ת ימעןמישימת)"(1

 כנונמני )4 תשנעו י"שוןס.ן
 ראובני'הודה 5י!1(

 ןןה עירית ימוע?ת הנחרותןק'י 13!!!7()חם

ן
 שי11.1.י1 הש:.ה IT'Pn1 נ-א 1211. הכלכימים'יעיט334 .ן



 תשכ"ה-1003 )בחירות(, הכקופיות המשייותהזק
 לציון ראשון עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ונסירות ה,נץ,ח ע, ך.ן;, נוה ניירת י, הש;-ה-,",1 .גריי,"(, יןלימ.ית ירשזי.ה ,חוק 171"( ,סן.ףניתסס
 1961(, ג:ובמבר )2 תשכ"1 בחשון ז' ב'ומ שקויימו לציון ראשון עיריתלמועצת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ____ ונהי ?יזל !וע,, יינווה אלות ומלות ,שי%, ארן ל.;,י מ!,.ת - .שראל אי, פועלי י%ךוזת ימעין11(

 את -מ!,;ת,יס
 הד - ינוייז עיי" ימה"%."וי)2(
 זול - )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות הנויתגווך)3(
 נלא - מפלגתיים ובלחי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)4(
 לגג - העצמאית הליגרליתהמפלגה)5(
 בו - מפלגתיים וסלתי )מפ-ם( הגואוהות המועליםמפלגה)6(
 ענג - לאהור התנועהרשימת)7(
 ק - מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטיתהממלגה)8(
 ישראל אגודת - ישראל אגודת פועלי המזרחי, הפועל - המזרחי של לאומית הדתית "מפלגה מאוחדת, דתיתחזית)9(

 ש' - מפלגתייםובלתי
 011 - המורח ועדות ראשון-לציון היחגי רשימת)10(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשמותואלה

 מ!,;תייס-את זגגתי ניון פ.;,י וענון" ץ,ו.ת וילפית יקר", אר, !.עני -ידיעת ,שי", "י, !יעי, יתדיית"יעיי
 כן - מפלגתיים ובלתי )מפ-ם( המאוחדת הפועלים מפלגתים

17810 לצ.ון ראשון עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

17112 המספרהכוללשלהקולותהכשרים,.
698 פסולים שנמצאי הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מטפרה.

' עדייי"גירויא,ת,'ות
 ה,,,ות מבני

 ישראל r-R פיעלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערךאת
 4379 מפלגתיים ובלתי ציון היפלי העבורה אהדותומפלגת

430 וחצרון עזרה למען"איחידהד

2802 לנח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושחל
1678 מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא
83נ העצמאית הליברליתהמפלגהלע
2383 ממלגתיים ודלהי )מס-מ( המאוחדת הפועליםמפלגתמ
605 לאהדה התנעתרשימתעג
164 מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטיתהממלגהק

 המזרחי, הפועל - המזרתי של לאומית הדתית המפלגה מאוהדה, דהיתחזיתשי
 . מפלגתיים ובלתי ישראל אגודת - ישראל אגודתפיעלי

נ177
2316 המזרח ועדות ראשון-לציון הימנירשימתתם

 המועמרים: מרשימות אחת כל זכתה שבהמ המנדטים כ,ספרך.

"ית,.ו"
 'שי"' "ין פועיי ןןי;ת - ישי"י "י, פיתיי י""יית"תעיראת
5 מפלגתיים וגלתי צידן פועלי העבודה אחדותn:trnTי
3 מה-ל( בישראל הליברלית המפלגה - התרוה תשעהגושחל
1 מפלגהיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא

2 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפיעליםמפלגתמ

 המזרחי, מועל - המזרחי של לאומית הדתית המפלגה מאוהדת, דהית"זיתשי
2 מפלגתיים וכלתי ישראל אגודת - 'שראל אגודתמועלי

2 המירח ועדות ראשון-לציון תימנירשימתתס
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8  : ורש.מה רשימה מכל המועצ.ן הברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ויון יועצי "זגיזך %"תות ,:ן,ות 'שיץ, y-s וין,י ::,),ו - יקרץ, אר, !)ע,. ,%ךן,ת האיך מישיית,ן(

 את - ל:,;ת"ר,גותי

 מרונירננו. כנש"יורני2.

 !ר,זי.ךנרנשסיין4.

מזמי;ין.1;.
 הל - )ן,.,( גיצך%, "ינר,ית ין!,:" - ""רות תשעת יגשמרשיית)?(

ג,,י:ז%יהן1.

 ישר%,מוראי3.
 כא - מ(,חייס ינאי )ר?-י( יקר%, ן.ע,יךרע,:ת)"(

 "גרפס .ויכוון1.
 כפלג"מרשימת)4(

 כן - רפל:תייס ובכי )יפ"כ( המאוהדת הכיעלים
 קוב,1.

 סיים מ.,ו)גן,יי. !:"
 - ישראל אגודת פועלי המזדהי, הפועל - המ:רהי של לא'יית הדתית המפלגה מאוהדת, דתית חזיתמרשימן)5(

 וצי - מפלגתיים ובלתי ישראלאגודת
 ע,.ו,היויק1.
 חס - ךי:רך יעייר רעשנן-,!יון תימנימיקימת)י( שיי"?ירין,2.
 לרזג'יבר",-י:"!1.
 שקיךפניני2.

 )4 תקג.. נושרןס'
 גנוגןגי

 בקאשך ;ו",(
 ראשון-לציק עיריי למרעצת הבהירותמקיד 755213()הס

 השכ"ח-1905 )כהירית(, הס;.כ.וה הרשויותהנק
 רחובות עירית למועצת הבה.רות הוצא'ת בדברהודעה

 דנייר,ת תין".ת ע, ".ועת נוה כנרת ו, ;",ו - תו:., 1::'ר,ת(, ין,':..ת "ישי..ת ,"1, )"ן 71 ,נע.ףנ"ת"נ
 י",1(. נ)1:י:י )? "1:'1 גזלתן ו. גיזם ש,ויי:י רצונות, עיריתימ.ז:ת
 כלהלן: המועמדים רש.מותאושרוא.

 את - ישי%, "י, לנעתי ,%,וות "מערן)1(
 הל - ך,יגך,י, ומ!,;ק - "ידית ת:יעת גוש)!(
 'ט - רן,"יים .ננהי !%.י %)'.י, מנן.,, יקידות, ותית "הית)"(
 ישרני בון,ירשיית)4(

 כא - מ:,;תייס ונעתי )ר!-י(
 לע - "ועממית ",'נרוית"יכו"),(
 יש - והעכ1:וה שער.ים למען המאוהדת העצמאיתהרשימה)5(
 כו - מפלגתיים ובלתי המאוהדת הפועלים מפלגת -מפ"ם)7(
 מא - "וגיגית ייען),ן
 כיר' - מזרח עדות ובני מברוים סל מיפודם לקימיאיחור)9(
 ;1 - רחובות לכען העצמאים רשימת)10(
 עיה - ךהשבזנזת רחובות ומוווח לקדום רשימה)11(

 11 - מפלגתיים ובלחי ברהובית אפריקה ציין עייי ישימת)12(8
 ק - י!,"יין ,נ"י "ישיבתית ",ויונייטית יסמין)"1(
 בפיהן: שהתקשרו המועמדים רשימתהואיה
 ען את - ישר%, %רז !וע,. ,""זית "יערךרק.ית

 לש - והשנונות שערייס ,מין ו:,יךות ועיךון,ת ברקיך"
17532 רחיבות עירית בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוילהמספרב.

15716 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.8

785 פסולים שנמצאו הקולות סל הכולל המספרד.

 245. עמ' תשר-", נ"4, !-ח,מ
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ה ,ן  
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 ";יייתימי"""יחייו

7""2 י%,מהי.ניייתמשה)ועהווי1תהל

7,3 וענישות ",ינייי"דמ!,;הלע

ש דון"1".:ת.:.,",".ןןןןו:
:::1 מיי:%:ןיינ:גג:ג;:גפה

 ומחסי"ממי דרכיי"נחוי"ות,.וה

:ץגילגן:י'::::;:לי"ח4
1:מ2!י,שרא,)י!-י(ו:,ת:מ!,מייםכא

]י-. ורשימה;מכלרש'מה חבריה שנבחרו'מ שמו1.
 'ש - מ!,;הייס ונצתי !איי ";.י, מ!7',, ך")חות, פתית ק1.ת ךרשימת,ו(

 '!ת שיעל.2. '"'"י היייו1.

 כא - מ!.)תייב ונעתי 1ר!..( ישר", ליע,'מרשימת)4(

 סר - יורך נטת ונוי י!רן,ס ש, מ,ני7נ ינויי א)ח71 כרשימה1נ(
 עי)י,דווק1.ן

 כוה - והשכונות רחובות ופתוח לקדוםמרשימת)6(
 חתוכהזכריה1,
 יהודה מדהלה2.

 כהןציון נמו( ננונן:ר 41 תשג-1 נישקט'
 רחיבוה עיריה למועצת הבחירותפקיו 755213()חס
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