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 הפרסוטיםילקוע
 1965 בניבמבר123217 תשם-1 בחשתכ"ב

11DV11עמ

 - המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות בדברהידעה
ר5ו . . . , . .":ו.,ך71ה1'י'יה-

ינן.,.,הנ4: '. . . . .ומהלנו
cYTr:'. . . . . .47י שן ' . ' .'טמואו"4: .. . . . .ה,ן"י.ג.'?1

 - מק,מי.המזורזת
.. 

3"" . .. . . .'['0.1ן: .. . . . .אנו.ן)ש.

 תשכ"ה-1955 )בהירית(, המקומיית הרשוייההזק
 בני-ברק עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודעה

 ישירות ה.1"1ת ן, יזון: נ:" נמנרת ן, הק:.ה-נות )ניירוה(, ה:,,:י,ת הי,!,י.ה ל, "( 71 ,נשףנך"מ
 1961(. בדצמבר )2 תש:.י בהמון ז, ביזם שקויימו בני-ברק, עיריתלרועצת

 כלהין: המועמדים רשימות אושרוא.
 ובלה.---- ציון הךבךדה-15עלי ובחדוה מפלגת ארץ-ישראל, פיעלי מורץ-ישראל=מפלגת מועלי לאחדותהיערר)1( -----

 את -מפלגתיים
 ב - מפלתיים ובלחי המורחי הפועל לאדית-המורהי, דתיתחזית)3(
 ך - בישראל ההדשה הקימוניטטיתהרדימה)3(
 טז - מפל:תהם בלתי וחרדים ישראל אגודת פועלי ישראל, אגירת ההרדית בני-ברקרשימת)5( ןזי - )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרוח תועתגוש)4(
 גדא - מפלנריים יבלהי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)6(
המפלג")7(

ר העצמאית הליברלית  ל;1 
 מ - מפלגתיים ובלתי )מפ-ם( דמאוהדת דפועל'םמפלגת)8(
 עג - לאחיה ההטעהרשימת)9(
 ק - מפלגתיים יכלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה רשימת)13(
 יש - השכחות לרען הדתית הרשימה--111(

 "24. ען' השגיה, נ"4, נ-הן

339 ו"י17.11.1 ה'::-1. נישו ב-נ 2":1, הנינומ.ס";יט

_- 



25950 בג.-ברק ע.רית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכויל המספרב.ן ין
25272 הכשרים הקויות של הכולי המספר1.
075 פלולים שנמצזנו הקויות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות או" לכי שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

-
 ".ייןי"ר ייטייבג.נ.,א,ת,יות
 ישרא,, r-R רעיי ןיי" - 'שיקי "יז !יעי' יריי""יעיןאת

1נ4% מן,:ת.ין ,י,ה' :.ון ועג11ה-וב,. "ךזותמ!,:ת
"2"; י[,ה,.ס ונתת. יי:ך:י הין, ךיון"י, - י,.:.ת והית"ן.תב
 וקזע" קקויו;.נ?,תךרע.ן"1

נ14 ניעי",
%!4ו )ך.,( נישר,, ךי.:ר,י, ו:ל,:ן - ",רות lu1:r;וקחל1

 ישרוול אידת בועלי יירא., אמדת ההרדית ברק בנירשימתטז
8639 מפלגהייס בלתיוחרדים

 "ו, יז,ו"יס יי,ת' )ין..( .שי", !יע,, יעשתכא
ותו ועניית ",יגר,,ת"י!,;"לע
4"" ןן,"ייס וגנה. 1:!.סן קןאוךות ןע,ע,יןמהותמ 1,"! ,א"י" "הייי,רשייתעג
4;! ו.!'.חי.ס ,:,הי ק'ער,,.ת ",,י.ויססית דייו"ישימתק
"1; ךע:,:ות .יען הותן"י".י"יש  המועמדים: מך?'מ.ת אחת כל נכתה שבהם המנדס'ם מספר..
 ד::ועיסיקור קרן.:ןנ,;1. .ית"יה

 .שים, "י, י.ויי :!." - .שיתי "י, כיעיי י""יית"לעיןאת
3 ין,:תייס ינקתי ל.,1 "עגנן"-!1ע,. "חוותמסות

3 יפלגחיים ובל"י המזדהי הפועל המורהי, - לאומית דתיתהויתב:

2 ):ת-ל( בישראל הליברלי, המעלנה - החרית תטעתגישהל
 ישראל אידת מיתלי יע:ראל, אגודה החרדית בני-ברקרשימתטז

5 ממלנתיים בלתי וחרדים.
 2 ,"ז" י""ע" יעשתעב

 .שמותהאנש'ם,הבחרוהבריהמועצהמכלרשימהורש'מה:ז.

 את - מ!,ות..םוב,,. ""ז.תייגיי""-!וי,י3ע1 ,""ייתייע,."יץישיז,--ין,;תי.י,'"יץ'עי",,י!,יתייש'ית"ייין)1(
 זוז פתי1.
 אליעזר .זך2.
 "פשטיי1!מי".

 ב - מפלגההם זבלתי הן,רהי המיעל המזרחי, - לאומיה דתיה ה,יתמרשימת)2(
 משהבננו1,
 י'שראלג7טליב2.
 אהרוןמיבלסון3.

 חור - )גה*ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרזת הנועה גוש מרשימת)3(
 נהגאלגרוברן.
 "ייסיר !יימן2.

 טז - מפלגתיים בלתי והרדים ישראל אגודת פישלי י17ראל, אגודה ההרדית בני-ברקמרעימת)4(
 ראובןאהרוטביץ1.
 שצעוןסירוקה2.

 גריסין שם.","ריזיןנ.
 עג ,"",ה :nuT ות; ירשיכת1;(

 נעים )ן,ומי( רכת.2.

 אזךשמיאי נ""1( ג;ינ:נר )"1 תשב-ו נעשוןט.1
 בני-נר7 ן.ריח לצוערת הכפייותפ,,ז 21;(;( "1ומ

 ו""1.1;.ז1 השנ.ו. נה':וו ך.ב 2ן12. היי?.מיסייותםה34

-- -



 ןן ןן
 תשכ"ה--51פ1 )כחירות(, רכקומיות הרשויותחוקן

 היטה עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודעה
 1155(. ננונמגי )2 ת"נ-1 נחשון :. ניוט שקויימו חי5", עיייתימ.ע%ת "ג".י,ה תיאות יי הווע" ננה :מסרת י, תשג-ה-שוו )ימיות(, "מ,.מ..ת ויש.,,ת יחו, )%( 71 י!ע.ףגהתאם

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את -מחליתיים ונטתי 3.ון הענויה-ועיי אנינה מאות אין-.שר"י, !וע,. יייות - אר,-ישרא, פ.עיי ,א"ן,תהמעיד)1(
 1 - גישרא, ""ושן ",ומוניסטיתהרשימה)!(
 חל - )ות-,( נ,שרא, ק,,נדי.ת "מנינה - "חרות תנועתגוש)ו(
 יט - ואו..י( פא-י )המפז-,, "יפה ,ע.ר.ת המאופות עיתית"יש.מה)4(
 כא - מסיותייס וניח. )רן-י( ישר%, פעי,רשימת)1(
 ------ -- לע היינריית"ע%מאית-המפ,;")"(
 מ - מן,ותיים .ניחי )מן.ס( "משחזת "י.ע,.סמיינת)7(
 עו,.רשימת)"(

 עד - "וש" .עגיה ין,;ת,,ס וגיתי רומי"
 ק - ין,,תייס ונע. "ישי%..ת ",ומ,נייסית המעוהרש.ית),(
 ר' - רוי;.ה יוןאי .5ff ןישרא,ית ך":,ת)"1(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 ער - "ושה וע,.ה ייי;ת.יס ונפתי יומחה ייי. יש'לת עם כא - מפ,;ת..ס ונעי )רפ..( .שרא, 15ע,.ישיית

112341 ה.פה עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

107881 הכשרים הקולות של הכוללהמסטרו.

4360 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמסטרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל מריתנו הכשרים הקולותמספרה.
 ה,ו,והמסרר "רשימהגינוי"%.ת,יות

 ארץ-.שראי, סיע,. מפינת - "י,-'"ירי מיעיי יאיית"מעיואת
"י9"4 מ!י:תי.ם .ניתי ?.זן "ענ.זי-!יעי. אהז1תמפינת

!"19 נישר", ",זקה ה,.מ.ניססית"רשייה1
",1!2 )1ן,י( נישרא, ",.נרקת "ירינה - ""רות הנורתוישחל
47"9 ואוו-י( פן., )ימ!1-,, הייה ,ע.רית היפותזת "זתיתהרשים"'ט
4י"7 מ!ל;ת..ס ונטת. )רע-י( ישיא, פוע,.רש.מתכא
",!5 העויתית ",.נר,.תךך5,יהלע
"672 ךפ,ותייס ומיתי )ין,ן( "מ%,"ות "!.;,.סמיאתמ
 עז,.יש.מתער

 רומני"
Iesi חושה 1ע,י" ידיות..! ונכת.

12,1 מפי;ת..ס וניתי "יקר",ית ",ומ,ו,יס.ת "מפינהרק.מתק
1541 ר.מו.ה .1?". שי ".שי%י.ת,"י,תרי

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המורטים מטפר1.

 הינרסיססיפרימה"ית,.י

 "רץ-ישרתי, פועי. מלטת - ארץ-ישי", !ועי. י""יית"מעיואת
וו מפ,נתייס ונכת. ?יין "ענוזן-:יאי אחזותיציית

 ה,ינך,ית די",:, - "חיות "נעתוישהל
 גישרתי

5 )ו".,(
2 .אנו.,( ען.י )קמפן-י, "י!, ,עיר.ת "ך"וחזת "זתית"ישייהיט
2 ר!,;תייס .גיתי )ר5-י( .שרא, פוע,.יש,מתכא
1 "עוי".ת הי,רניית"מפיזהלע
1 מ!ליתייס .נותי )מס.ס( "מציתות ה!1ע,יסמ!,;תמ

 zis. ען' תשי-ה, 455, !-ח,

341 ה"17,11.1 חק:-1, נת'י.ו נ.: 12,2, "!1סוס'ס'1,.ס



[ן
 ורשימה: רשימה נוכל המועצה חברי שובחרו האהלםשמות ,.ן

 אח - מלת.,נינו", צי,ן הלגוהק-!1;,י אחוות לן,:ת אר,-יקר",, י.;,י י!.:ת - (,ר,-ישר,, סוערי ,"חוות המעיךמרשילת)1(
 אמ הישי1.
%י:1מוה2.
ינוי1אנרדן".
 יע,:עושי4.
 ירוקם ?יו,נ.
 ישהש,,".
 ו,נבנין7.

 וךיז1י"1.
 חל - );,-,( נישי", ומינרלית הן!,נן - "הרות הניעת וושמרשייה)2(

 ונטר "ורון "נ17שסיאו.ן.

 ס.לי?,'מייגי". שיך" יומנכן2.

 יירם "יר.4.

 נו!סנ נזיאן5.

 יט - ,":ו..( !,-י ),לפז.,, ה.(ך ,;ירית ימאייות ךותיה יורשייק11(
,ננו1יור",1.
 יעקבגן2.

 כא - מפלגתיים ובלחי )רפ"י( ישראל פועלימרשימת)4(
 יעקבדורין.
 יצחקייטיב2.

 לע - דעצמאית הליברלית המפלגהמרשימת)5(
 י-ר,מ.ו,א1זעון1.
 מ - מן,)תייס לנצתי )מן,בו ןמא."ןת ןפו;,ין ןפ,;ת מרשימת,י(

 מש" ;ן"ז1.

 כהנאכוולדכי 1963( בנובמבר )7 חשכ"ו בחשוןי-ב
 ח"ה עירית למועצת הכחירותמקיד 783213()חם

 תשכ"ה-1965 )גח'רות(, הטקוטיוה הרשויותחוק
 נתניה עירית למועצת הבחירות  תוצאות בדברהודעה

נהתאס
 ,נעיי

 וזע" גוה ושית י, הש:-ן-ו,,1 )תירות(, ךיקיייות הרשויות ,ין, )ן( 71
 וגהירות הישות ע,

 1555(. בנובמבר )2 תשכ"ו בהשון י' בתם שקויימו נתניה, עיריתלמוטצח

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את - "-. ייעי' יתדיית ויעיז,ן(
 ב; - מבלנהיים יבלהי הנהרהי הפועל  לארמית-היורהי, דהיתהויה)2(-

 גז. - מפלגתיים בלתי ודתיים יורחל אגודת מיעלי יסראל,  אגודת  הורהיח, דתיתהניה)3(
 הל - );ך-,( גשי,, ",'גרעה הן!,:ן - ",רות הצעתויש)4(
 כא - )רן-י( .שר", 19ע,.רשילה)נ(
 לע - ";ימאית ,.ינרי.תוך!,וה)"(

 נב - נהגיה מכותית נעתייש,מ")"ן

 ק - מפלגהייס יבלהי הי;ראלית הקומוניסטית המפלגה רשימת)0!(

 "24. עמ' תשג.", נ"4, נ-"'

342elp1'גיי17.11.1 ת'::.1. נפשקו נ-נ 2,:1. ה!י:.מ'ם 



28602 נתניה עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המסטרב.ן ןן

25618 הכשרים הקולות של הכולל המספר;.

9,4 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ך7ו..תמחי הישימןג.:.יאות,יות
5532 א"י פועלי לאהדותהמערךאת

ונוי מ!,;תיים וגרתי ומזר". ואו!, דיורה., - ."ין.ת ימתי.יתב 1188 מבלנהיים בלתי ודתיים ישראל אגוית פועלי ישראל,  אגודת הורהיח, והיתחיהגד

2(54 וין.לן  נישר,ל הליברלית  הללנת - דירוה תנויחגויהל

ו5י1 )רעי( יסרבל פותלירשימחכ%
%%4ן  יייייין הליגרליתהמפלנילן

1110 מפלגהיים יבלתי ומפ-ם(  המאיחרת  החומליימפלגתמ

517 נתין יצירתית עתיישייהנב

!""ן "יוי"יעיעג
47 מ",:תייס ונכהי הישי%יית ן,ומו;,ןן.ת "מ!.;"רשימתק

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרד.

%ית,.י
4 א-. פ1ע,. יריית"יעיךאת

5 ;ה-, נישי,, ןי.גי,ית ומ!,;ה - דןיות התועת;ושהל

4 הן!מ"ית 7,.נר,ית"ממג"לע

 המזרחי, - לארמיה דתיתחיתך
2 מפלגתיים ובלחי המורהי הפייי

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 את - ".. ;'עמ' ,",ןית ןמ'נךןמרשימת)1(

 ייי "י1ינ,ן,. מיינ' ;יין2.
 הל - )מ-י( גישרא, י,ינר,ית הלעיזה - יריית הניעת ;ושמישימת)2(

 גן-למיעונן1.

 צוי2.
 "י,

- מך:ב:)
 ישראי וואיךנ.

 לע - ךן?י".ת ה,'נר.'ת יל!,:"מישימת)%(
 שכמשה1.
 בינימ?ני2.
 ,:מג:ן

 7ן:רן,, - ,"שית זת,ת "דתמרשית)4(
 "!ועי

 ב - מ!י;תי.ן ונתתי היסרח.
 ר,;,ראי'עור1.
 סנא1"נזנ2.

 ר11'קד' ,",1( ננונמגי )7 תשנ.1 נחשוןי-נ
 ;תניה עירית ,מויית הנקירות!,.ו 213ו"ס)חס

343 ין11.19.ז1 תשנ.1. נךשוו נ-כ 1232. ןןיס,ס.םיטוס
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ןן
 תשכ"ח-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוקן

 רמלה עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "ג"'ר)ת תוהות עי דושה נו" ;לית ן, ת'ן:-,-ו,ו1 )נ",ר,תן, דמקימיית דרשניות י,,, )ץ( 71 יצעיףג"ת"ס
 1""1(. נ:.נמ:ר )2 תש:-ו נעשון 1' נ"נ שקי..י. יפי", ע'ייתימ.ע1ת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אגון" אנינת ון",;ת יקי". "יז ;.1,י י:,;ת - .שר%, r-e ".עי' ,אחוותהמייד)1(

 ונבתי 1.)ן ".ע,.
 את -י!,;ת"ס

 בד - יקרץ, ו%;,ות יקי%, %:,ות י,?,י ולויתי, ישע, ומורחי, - מאנחות זתיתימת)2(
 רחושה ",ומוני!סית"רשימה)"(

 1 - ניקאי
 חל - ,;"'1( ניקרא, ו,ינר,ית הין,:ה - ד"רוה תשעת;,ש)4(
 כא - מ!י;ה,יס ינאי )רע-י( .שי", ".עלירש.מת)!(
 לע - "ע1יאית ד,יגייית"י!,;","(
 מ - נן,:ת.יס וניתי )מ!.ן( דן%ו"זת ה"וע,יסןן,;ת)7(
 עג - יעי" התצע"רקיית)"(
 ק - מפלגתיים ובלחי הישראלית הקומוניסטיתהמפלגה)9(

12344 רמסה עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

11744 הכשרים הקולות הכוללשלהמספר1.

D')TOD' 600 שיומצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

-
 כרעימהנ.:.י ".ת,יות

-DD"

 ן,ייות
 ישראל איץ פועלי מפלגת - יש-אל ארץ פועלי לאהדותהמערךאת

2857 מפלגתיים ובלסי ציון פועלי הערודי אחדותומפלגת
 ישראל אנודח מועלי המורהי, הפועל המזרחי, - מאוחדת דתיתחויהבר

1118 ישראלואגודת
639 הישראל ההדשה הקומוניסטיתהרשימהן

2841 )גה-ל( בישראל דליברלית המפלגה - ההרות תנועתגישחל
ח71 מפלגתיים וגלתי )רפ-י( ישראל פוסלירשימתכא
411 ד!!י%.ה "יייי,'תןיןי;"לע
1431 מפלגתיים ונלהי ]מפ"ם( המאוהדת הפועליםמפלגתמ

1353 לאהוה התנועהרשימת,1ג

334 מפלגתיים וכלחי הישראלית הקומוניסטיתהמשלגהק

ד.
~DOn 

 : המועמדים מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים

-מו"ר "רקייהג-;ויאות,יות  

 ,שרץי %רן שעי. ן(,;ק :ש-", "יז !יעי' י""ייתןן!יואת
 ישראל אגודת פועלי המורהי, הפועל המזרחי, - מאוחדת דתיתהזיתבד

1 ישראלואגודת

 1 בישראל החדשה הקומוניסטיתהרשימהך

4 );ה"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תגועתגושיזל
1 מפלגתיים יבלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימהכא

 2 מ!.יתי,ב ועתי )י!-נ( דמ%.תות ו!1ע,יסמהלכתמ
2 לאהוה התנועהישימהען

 "24. עמ' תקב-", !"4, 1-תן

 לן11.19.:1 ת':;-ו, נחשיו ג.נ 1י2;. ו!יסיס.ס',,.ס344



י
 ן

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי  שנבחרו האנשים שמותז.ן
 ציון פועלי העבודה אחדות ומפלגת ישראל ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדות המערר מרשימת)1(

 את - מפלנרייםוכלתו
 שסיי,ייוזה1.
 י"סזרור,י. 111אנוסנו,2.
 מנף"מא4.

 "!~עי המויני, - מאנחות דתית "ציתמרשימת)2(
 בד - ישיאי ואתוה ישיא, ארוזת פועלי "מורהי,

 מפזיסי;,11.
 "ןזש" "ק,מונייסיתמרשימת)"(

 1 - נשיא,

 הל - )!"-ל( נ.שרא, ה,יגי,יה ומפלה - ""ייה ישיהנ~יתמרשימת)4(

::;ג!;י%ים:)
נהןעורא".
 דודמלמד4.

 טא - מפאתיים ונקהי ,יפ-י( ישיאי !ועיימישימה)1(
 1,יךו,מרזנ,1.

 מ - מפלגתיים ובלמי )מפ"ם( דמ"1"דה הפועלים מפלגתמרשימת)8(
 פנחסוינגר1.
 שיעצן הרשקוניץ2.

 su - יאנו" "תנועהמרשימתת(
אשר"ייס1.
גטהעזרא2.

 כהןעמ:ואל 5""1( נ;ונמנר )4 תשנ.1 נעשוןס.
 רבה הירית ין,ע?ה "ג"ייוהפקיי 1213"7()חם

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 רמת-:ן עירית למועצת הבח.רות תוצאות בדברהודעה

 הנשיות התאות ", "זזיה נוה ניירת תשג."-1",1:, )נחייות(, "יקימ'וה הרשויות יזיק )"( ;7 יסעיףנןת"פ
 1955(. בניון )2 תשכ"1 בחשון ז' ביום שקויימו רמת-גן, עיריתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ~ניתי ציון פועלי וגנוזה אחזות ישרתי, ארץ 15עי, מ!,:ת - .שיא, אי, פועלי י""זית"יירו)1(

 את -מ!,נתייס
 2: - מפלגתיים ובלתי המורהי הפועל לאומיה-המזרחי, דתיתחוית)2(
 נ:ש - השכינות בהר - שכונתיתרשימה)3(
 הם - רמת-גן( )למען הלם - מפלגתית לאהרשימה)4(

1
ל )גח*ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תנועת גוש גן, רמת למעןהרשימה)5(  זלל 
 סו - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת פוסלי ישראל, אגודת הורהית, דתיתהזית)6(
 יב: - מפלגתיים ובלתי השבוגוח למען האהודרשימת)7(
 נבא - מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)8(
 לע - "למאית ",יגרלית ומ!,:ה)9(
 בו - מפלגהיים ובלתי המאוהדת הפועלים מפלגת - מפ"ם)סג(
 7ננ - לאחוה ההנועה רשימת)11(
 ק - מפלגהיים ובלחי הישראלית הקומוניסטיה הרשימה)12(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 מפ"ם, עם את - מפלגתיים ובלתי ציון פועלי "עבודה אחדוה - א-י פועלי מפלגת - א-י פועלי לאהדותהמטרך
 כן - מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפיעליסמפלגת

 "24. עמ' תשב-ה, 1"4, ס-ח!

345 5""ו.17.11 תשנ.1, גדשנו כ"ג 2נ2ו, ה!זס,סים',ווט

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



[י

57348 רמת-גז עירית כההום שהצביעו הבוחרים של הכויל המספרב.ן

55727 הכשרים הקולות של הכולל המספר,.

1621 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

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

 הקויותמניר ויש.י"נשויאותויות
 ישרי,, איץ (,יני rTJ)cn - י"1", "י, עין,י י""זזת"~2ידאת

15353 מפלגתייה זבלתי צען פועלי העבודהאחדות
2868 מפלגתיים ובלחי המזרחי הפועל המזרחי, - לאומית דתיתחוית2:
379 השבוטח בחר - שכוליתרשימהבש
844 רמת-גן( )למען הלם - מפלגהית לאהרשימההם
21159 )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרית רגועת גוש גף רמת למעןהרשימהחל
1160 מפלגתיים גלתי ודתיים ישראל אגודת פוסלי יטראל, שגורת הורתית, דתיתהזיתסך
404 מפלגהייס ובל"י דשכינזת למען האהודרשימתיב
ע224. מפלגתיים ובלמי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא
2665 העצמאית הליברליתהמפלגהלע
2908 מפלנת"ס ובלתי ומאוהדת דפזעלים מפלגת -מפ-םבן
4540 לאחוה התתעהרשימתעב
נ4ו ןן,;תייג ונכהי הישרא,יה הקומו;יןט'ת"רשימהק

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו. ןי
 המנוטיםמיתי 'rtfv-nנשייא.ת,'ות

 ,שראל, "יץ !יולי מביכת - .'אר"י ארז !ברק, י""זות"מעידאת
6 מפלגתיים וגלתי ציון פועלי העבודהאחדות

1 מפלגתיים ובלתי המורהי הפועל המזרחי, - לאומית רתיתחזיתב:
 גוש ין, ימת יסע,"יש'מ"חל

~sT:nI 
9 );ח-ל( בישראל ה,ינר,,ת "י!,;ה - שרות

1 מפלגתיים וגלתי )רפ"י( ישראל מועלימשימתכא
1 העצמאית הליברליתהמפלגהלו3
1 מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועלים מפלגת -מפ-םמ
2 לאהוה  התגועהרשימת37נ

 דרשימה: רשימה מכל המועצה ותברי שנבחרך האגשים  שמדיויי
 את -מפלגהיים וגלתי ציון פוטלי העבודה אחדות ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארז פועלי לאחדוה המערך מרשימה)ב

 :מנ.:אקי,א,:;
 נןג:.
 היןצרמן". שתייבן-יךוזהר.

 ב - י!ל)תייס ,גבהי דיוריי 1!,ן, המויך., - יאמית זתית שיתמרשימת)2(
סויגיונידנ1.

 וקל - )גח*ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועת גוש רמת-גן, למען מרשימת .)3(
 אברהםקריניצי1.
 רירמלידוביץי. שלום~יטמן2.
 יונחאיהן4.
 שלוםבורנשטיין5.
 יצחקילין6.
 ישראל ד-רמלדמן7.
 אהרון ד-ראליאם8.
 ישהבראוז9.

 11.1905ן1  השכרו, בהשוו כ"ג 2ן12, יפרםומימיקוט114,5



י  ןן
 ישראי "ועיי מישימה%1ן

 כא - מפינתיים וניתק )רפ-י(
 נאורשמ,א,1.

 לע - העצמאית הייני,ית "מן,נהמרשימת)5(
 עמקה גר,נו~,ז1.

 מ - יייותי.ם ןג,תי "מאושה הפועי,! מרנה - ין.סמישימה,י(
 ז1.א,1.

 נן-מאיי
 עג - לאחו" "תתעהמרשיית)1(

 נפיט-עירא נן.פ1.

 אייחס עישר2.

 פרנקליואל 5,ר1( ננינמיי )7 תשג-ו נעשוןי-ג
 רמת-גן עירית למועצה הבחירותפקיד 756213()חמ

 תשכ"ה-1905 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 שפרעם עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודעה

 "גיירנה תוצאות ע, הגזעה נוה נמסרת ן, תשנ-ה-1"19 )ניירות(, "מקומיות "יתייפה ,"וק )א( 71 ירעיףגעתכם
 1965(. בנובמבר )2 תשכ"ו בחשון ז' ביום שקויימו שפרעם, עיריתלמועצת

 כיהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 זד - ו"עמ,היגינות11(
 דו -"יפייס")2(
 ך - בישראל החדשת הקומוניסטיתהרשימה)8(
 זג - והההפתתותהפריון)4(
 יא - והאחוה השיחוף)5(
 כא - מפלגתיים ובלחי )רפיי( ישראל פועלירשימה)6(
 ל - העםשרות)7(
 ןצ -התהייה)8(
 כן - וההגמולהשתוף)%
 צ - השויון)16(
 רש - המוסלמית האחוה)11(
 ביניהן! שהתקשרו המועמדים רשימותואיה
 כ! - והתגמול השיחוף רשימת עם גד - והעמל ההגיגוהרשימת

8583 שפרעם עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

3474 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

-
109 פסולים הקויותשנמצאו שי הכולל המספרי.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ן,ויותמשי הרעימהבינויא~ה,יוח
 ו"עמ,"הנינוחנד
175הרפיימ"דו

 נושריי החושה הקומוניסטיתהישימה1
2"5

"51 1"התפת".ה"!ריווןנ
""4 1""ח~ה"ש.ת,ףיא
01מ מפלגתיים ובעתי )רמ"י( ישראל פועליהשימתכא

257 העםשרותל

324התהייה,צ

851 והתגמולהשתוףפ

296השויוןצ

218 המוסלמיתהאחוהרש

 "24. עמ' תשג,", 455, ס-ה1

347 17.11.1005 השכ"ו, בהש,ו ב"ב 1222, הפרסום'םייקיס

--- -
------ ------------ - - - - - - - - - - - - - . - -  - 



 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.ן 1ן ין
 ויששהניסויאמתויות

~DDQ
 ךמ~זס.ם

ן שעמי"הנ.ו.תנד
2 והיה!ה,יתהפריון,1
2 ו"אה1ההשתוףיא
1 מ!,;תייס ונבתי ,רפ-ל ,שר", סוע,,ימייתכא
1התחייהע
1 ,הימי,השתוףפ
1הש,,1,צ

 ורשימה: רשימה סבל המועצה הברי טנבהרו האנשיםשמותז.
 הן!'נותמישימת)!(

 נד - ו"ןמי
 יעיי"סיב!.

 זג - ו""תפתהות "פריוןמרשימת)2(
 ונ,רוגור!.
 אסעזנסראי,ה2.

 יא - והאחוה השיתוףמרשימת)3(
 פהיס עי.אן1.
אגו-ש%חיויף2.

 כא - מפלגתיים ובלחי )רפ-י( ישראל פועלימרשימת)4(
 יוסףחניפס1.

 ע - התעייהמרשימת)1(
 משיע,1.

 פ - והתמול "שיתוףמרשימת)"( ;מ.י

 צ - השותןמי"ימת)7(
 חא.,,וסף1.

 ,-שתיששון. 1953( בנובמבר )5 תשכ"ו בהשוןי'
 שפרעם עירית למועצת הבחירותפקיד)חמ13"765(

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 חי-אביב-יפו עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודעה

 ה:ק.י.ח הו?אוה עי הוזען נ~" נמסרת הן:-ה-:"111, )נן'רות(, "י,ומ.1ת "ישויות ,הי, )א( יד יוע.ףנ"""ם
 1565(. בנובמבר )2 ה7וכ-י  בהשדן ז' ביום שקויימו תל-אביב-יפו, עיריתלמועצת

 כלהלן: המועמדים רשימותבני1א.
 יקרא, אי, פ1ע,. ,""זותהמערן)1(

 את -מפינהי,ם לנותי צ.ון סודי "ענ11ה אתות ומ!,;ת .שי%, א-ן רוז,. מ!,:ת -
 1 - נישרץ, דושה ה,ומונ.נטיה ציפייהרקקת21(
 לזל - )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תנועתגוש)3(
 טד - מפלגתיים( בלתי ודתיים ישראל קודת פיגולי ישראל, אגודת לאומית, הדתית )המפלגה מאוחדת דתיתהזית;4(
 ננא - מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)5(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)6(
 מ - מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאיחדח הפועליםמפלגת)7(
 דרגנוע"דגימה)8(

 ן1? - לאחזה
 כוי - ממלגהית בלתי רשימה - ימולמען)9(
 פש - המזרח עדות ובני מפררים תנועת הצעירה, ישראל)10(
 ק - מן,:היים ונפתי הישראלית ו,ומונ,יי.ת ומ;,;ה)1!(
 רם - מפלגתיים ובלתי החדווה העליה רומניה, יוצאי חזית)12(
 שג - שינוי תנועת)13(

 ,24. עם. השג-", 5"4, נעהן

345D:r?,5(ן17.11.1 הש;.ו, ;השו כאב 2הב1, "נרסוסיג 

---



ן
 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלהן

 רם - יפיותיים גניתי "ושה 1,י" יימי.ה, ..ו%. "ן." עם לע - "עצמ%יה המינרליתהמלו"
220022 חי-אביב-יפו עירית בתהום שהצביעו הבוחרים הכוללייהמם6ר ב. - ----

214372 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

5650 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ה,,י.תמניר הרשימהנינו,א.ה,יות
 ,שרא, %יז !1;י. מסיכת - ישיר, ארן "ועי, י",ד.תהמערדאת

-79458 מפלגתיים ובלחי ציון מועלי העבודה אחדותרמפלגת
_ _ __ 

1381 בישראל החדשה הקומוניסטית המפלגהרשימתן---
73906 )גח-ל( בישראל הליברלית הממלגה - החרות תנועתגושחל
 פועלי ישראל, אגודת לאומית, הדתית )המפלגה מאוחדת דהיתחזיתטד

19604 מפלגתיים( בלתי ודהיים ישראלאגודת
10915 המלגמיים ובלרג' )רפ"י( ישראל פועלירשימתגנא
8576 מפלגתיים ובלתי העצמאית הליברליתהמפלגהלע
8822 מפלגהיים ובלתי )מפ-ם( המאוהדת הפועליםמפלגתכן

 .1372 לאחוה התנועהרשימתוננ:

2932 מפלגהית בלתי רשימה - יפזלמעןפי
353 המזיח עדות וחי ספרדים תנועת הצעירה,ישראלמש
3800 מפלגתכם ובלתי הישראלית הקומוניסטיתהמפלגהק
קאויתרס ר ב 2576 מפלגהיים ובלתי החדשה רעליה חמניה, 
687 שינויתנועתשב

 המועמדימ: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 המנדטיםמספר הרשימהכינויאות,יות

 ישראל ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי יאחדותהמערראת
ן

12 מפלגתיים ובלתי ציון פועלי העבודה אהדותומפלגת
שנ )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרוח הגועתגושהל
- - - פועלי ישראל, נמדת לאומית, הדתית ]המפלגת מאיהרת דתיהשיתטד

8 מפלגתיים נלהי ודתיים ישראלאגודת
2 מפלגתיים ובלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימתכא
1 העצמאית הליברליתהמפלגהלוב 1 מפלגהיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגתב,

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חבריששחרו האנשיםשמותז.
 את -מפ,י".יס וניחי צ.וןפיר, לגווה %חוות ומרנת ישרא, ארן יעיי ,שראי-מרינת %רן !ועי. יאהז.ת המערךמישימת)1(

 יהושערנינ1נ.ן". ב:ג,י1
ג1ישס.ין,וסףי. יוסף",ן4.
 איש.חמי5.
 ואב שנקר". ::וייראנןול:)
 יעקב 11p1-D. שרר" ,נסיר"1.
.12aKT11~ll 

349 17,11.1955 השכך, בהשוו מ"ב 1232. המרסוסים'יקוט



זסר1מרוני"ייס1.ן הל - );ן.,( ננשר%, ה,ינייית "מפלגה - "חרות תועת ;וש מרשימת)!(ן 1ן
א"ר,'דשמ"ה".ן רפ%,קיסיוניץ2.  איזובנה51.ן ד1זי1ט41.ן

 נתנ%,מסלון7.

 יוסף 1,,ר"1.

 יי"ש" וייינן12. שי!מןזוי11.
 י!,גת.יס-ט נתתי ויתייב ישיא, אווזת !.עני ישרא,, "מזת תאומיה, ודהית )המן,;ן ןאותןת זקית הו.תיישיןת)ט

 אניעם נוייך1.

נרנשטיין?ני3. מאיי ,ןוד"אנימונ.,2.
 כח - מ!,;תייס ונצתי )ר!-י( ישי%, פ"ע,.מרש.מת)4(

 מיש,נס!.1.

 ",,נהן2.
 לע - ןעןמאית ן,ינייית ןןפינ"מרשימת)5(

"מנסינונס,יוגי1.
 מ - מ!,)ך..ם ונצתי )מפיס( "יא.ה7ה "פ,עייס ממותמרשימת)"(

ימותן'יק,1.

 כהזחמרדכ, ;"!1( נגונינר )7 תשג-1 נעשיןי-ג

 תי-%נינ-יפי עירית ישותת דנקייות!,יז 213"71()יי

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקיריות הרשויוהחוק

 אבו-גוש המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

נסתרס
 ,נעיי

 הוזע" נו" נמסית ו. השג-ן-1,,1 ):קייית:. המומיות דישו..ת יתוק )%( 71
 "נהירוה nT~sln ע,

 5",1(. נ:1נינר )2 תש:.1 נישען ו' נ.ום שק1'ימ1 %גו-;וש. ון,.מיתימיעי"

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.1
 ב - המויי הסע, "מזרוי. יאימית הזתית המעג" ייעתרשיית)1(

 הל - יינר,יס דרות aPTJnגוש)"(
 'ע - ען, וא, לזםא,)4(
 לע - "עצמאית ה,יני,יתהמן,;")1(
 מ - מ!,;תיין ונימי )ןס.ס( המאוחזת דפוע,י!מפעת)((
 וא, עז,א,)7(

 שב - מוסוו"

 בי:.הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 הל - ":יצן הדוה ת:71ת ;וש ים לע - היגמ"יח ",ינר,יהיצן,;"

458 אבו-:וש המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

425 הכשרים הקולות של הכוללהמספרי.

33 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 "24. ?:. "ש:-", 5"4. נ-ה1

 """17.11.1 תשנ.י, נישוי ב-נ 2"12, וןדנ.מ'ס"וים350

- ---- 



 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.ן

מסיר"קייות "רש.מהגינויאות,יות
 מורהי, - יאומ,ת הזתיה המחיגה ס.עהישימתכ

54 המויקי "ויעי
די ""ינה"י3א ,5 ,ינר,.ם חיות הגועתגושחל
 עם, וא, עזםאייע

"4 21 ";ימית סיגרייתהמפרוהלע
"1 מןינתיים זניתי )מפ-ם( מאוחות ה5יע,יסמפיןהמ
אישב

111 מוסווה וא, עז,

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרת

 המגיהי "נוע, המגיהי, - ,אומ.ה הזהית המפה" סיעתיצמתב
2 אצוהאי3א
1 ליברלים חרות חגועתגושהל
1 שמל ואל תקיםאלי37
2 מוסווה ז"ל ערלאלשב

 ורסימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמריןז.
 - המורחי הפועל המזרחיה - לאומיה הרתית המפלגה סיעת מרשימת)!(

 ב:
 איברהים מומה1.

 3א - אהווה א,הישימה)2(
 מנר יונח,1.
 עוהמן "נ. אי עי,2.

 חל - ,ינר,יס הרות תנית נושמרשימת)7(
 עי~את קאם,1.

 ;ן, ו", הקזת א,מישמה)4(
 יע -

 מוסטפה מתמוד עארף1.

 17נ: - מוסווה ואל עדל אלמרשימת)5(
 עותמן עלי ערסאן1.
 עוהמן חג' א, ינן2.

 איסריעקב 5""1( גנוניני )4 השנ.1 נחשוןס'
 אגו-1וש "מקומית ימועצ" ונהירוה5ויז 5217"7()הם

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, הכקוטיות הרשויותחוק
 אבו-סנאז המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הגריות תוצאות ע, "וזעה נוה נמירח י, השג-ן-5י"1 )נחירות(, "לימיות הישויית ,"וק )ן( 71 ייע.ףבהתאם
 !""1(. ננוגמגי )2 תשג-ו גלון ו' גזום שבויימו אנו-שאן, המנימיתייעצה
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 אנ - ויפורמהענווה)1(
 את - .קיא, ארץ פועי, י"ןזותויערך)2(
 בג -הךצ,חה)7(
 3ד - aw1i~'-נין הזמ,,רטיססיעת)%
 יא - וך""וההשיתיף)!(

-----ישרנוה-גה)5(----  
 ע -ההזיה)1(

,
 245. עמ' הע:-", AGG ס-"

351 "ו1.19י.17 תקנ.1, נחשו נ-ג 2"12, "ורסומיס'בוט

--- 



965 אבו-תאן המקומ.ת המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.ן ין

936 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

29 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המיצמדים: מרשימית החת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

מיירוקו,ות גרשין"גינויאוה,י1ת

1"1 ויפיימ"ענוז"א:

1,1 אר,-ישרא, פועי יאחוותהתיךאת

51"יני""בג

1,4 נ%נ1-סנן גומ1קרטיםסיעה1ד

""1 וגאי,"השיתוף.א
4!1ישר:ותבה

וזו"תהיהע

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 "מנוטים מתי ורש.מה גינויאות,יות

 וגפורן";ניו"א:
1

1 ישר%, %י, "שיי ,אקזמתגיירךאת

1 נרנו-ס;"1 "ימוקיס,םניעתנד

1 1גאקוןגשיתוף'א

1יורות:ה

2"תחיהע

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ספג המזי. אנ - ירפוימג ענו"מיש.מת)1(1

 את - ישר%, אר, פעיי ,אוזרת ומערךמרש.מת)!(
 סימאןעואס1.

 ור - גאנו-יון גרמוקיט'ם ניעתמיש.מת)"(
 מטוס מטרנס1.

 'א - ומגה ישתצףמרשימן)4(

 גה - ישרנותמרשימת)1(

 ע - ההפיהמרשימת)"(
 "'ורי פארם1.
.2l"oTn ,נרי 

 אנו-סננן המקומית רועעה המחיייהנקיי 756223()"מש אפריםיחזקאל 1965( בנובמבר )7 תשנ"1 בחשוןי"ב

 ~17.11.11 השומי, נהש,ו ג.נ 2"12, "פרב,מ.ב,ופט352ןן



י  תשי"ה-1965 )בחירות(, המקוביות הרשויותחוקן
 אבן-יהודה המקומית למועצה הבחזרות תוצאות בדברהודעה

 "נחייות הוצאות ע, הורעה נוה :מיית י, תשג."-!19% )נהייות(. "יקין'יה "רעיות ישק )א( 71 יסע.ףנ"האס
 "",1(. נוונמני )2 תשנ-י נאון ו' גיוב ש,1.,מו אנן-יגוז", המקומית,יועצה

 1ן
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא,

 את - מפלגתיים ענקתי ציון !וכי ";נוזה אהווה ישי",-מצלות ארן פועיי יאוזותהמעיך)1(
 יאומית-המורהי, זהיתהוית)2(

 ב - מ!יותייס ונבתי "מורהי "15!י
 ג - אנן-,"וו"ייען)%(
 ",'נייית הריה-המפכה תועת1וש)4(

 ג'שרחי
 הל - 1;ה-,(

 לה - ו"שינ~ניפ עין-,עקב ,מען)ו(
 ר1 - המושגה נאמני)"(

 1ן
 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 ר1 - "מושנה נאיני :DP ג - אנן-יחוזהימנן

 1692 אבן-יהודה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1628 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

54 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שנימו הכשרים הקולותמספרה.

 "קוקותישי הישימהניגויאות,יות

21ן "!נריה ואחזות מפא-יהמערד,את

217 י%ומית זתית"זיתב

"1% אנן-יתז",יע11
7"1 ,יבי,ים "רותישהל
"ו: י"ש':ייים ימי י'1ימעןלה
י," "מושנה נשףישייתרנ

 המועמדים: מרשימות אחת כל ~כתה שבהם המנדטים מסמרו.

,יה,,י
% "ענ,זה י""יית מ!".י"מייד'את.

 -------1 יבלית זתית"זיתב ---

1 אנן-.הווה,מין1

2 ו"שינונים עין-יעקבימיולה

2 המושגה נאמנ.רשימתרב

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האישיםשמותז.
 את - ";נוזה שחוית מפח-י היערך,מרש.מת)1(

 הונמן,שיא,1.

 יעלג גור2.

 פימה פינין%.
 ב - יאומת דתית הויתמרש.מה)2(

 ונריה איניי1.
 ג - חנן-יהיוה ימעןמרשימת)%(

 נוג.ה נחן1.

ן
 ס-"

 "24. ימ' תשנ-י, !"4,

 ""י17.11.1 ת"נ.י, נחשו ג.נ 2ןט, "!1ס~מ,ם'כוט

.
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 לה - ו"שינונ,ס עין-יע,נ ימעןמרשימה)4(ן ין
 "מיה "סי,1.
 .ונף י,גי,2.

 רב - מושנה נאם,מרשימה)"(
 חנרדמ גיצקי1.
 שמה ויישר2.

 קורנבר1צ' נ"19( ננונמנר )ו השג-1 נחשון"'
 "י1-'"ייה "מקומ.ת ימס?" דג".י1ה!,,י 711213()ים

 תשכ"ה--1965 )בהירות(, המקושות הרשויותתוק
 אופקים המקומית למועצה הבחזרות תוצאות בדברהודעה

 "נת.רות תו?אוח עי "וזעה נוה נמנית י, השג-ה-ו"19 )נסירות,, "מקומיות הרשויוה י"11 )ץ( 71 ייעיףיותאר
 )2 תשכ*ו בחשון ז' ביום שקויימו אופקימן המקומיתלמועצה

 בנובמב-

 965נ(.

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ינקת. ?.11 ותיו"-!ועלי ""זית מבימת "יז-'שי"י' "יוי' יניית - "י,-'שיקי "יעיי יצטיית"תעיז)1(

 את -י;,;תייס
 ב - ין,1תיים 1ן,תי הידידי ורוע, ,אויית-ויורן., דתיתח,.ת)!(
 ז4 - מפלגתיים כלתי ודהיים ישראל אגודת מיעלי - התורחיהסחנה)3(

)4(VT~בישראל הליברלית ומפלגה - התרוה תנועת )ף1ל - )נח-ל 
 כא - ממלגהיים ובלחי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)5(
 לע - ויומא.ת י,.נייית ד:!,;")"(
 מ - רטל:תיים ובלחי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)7(

 ביניהן: שהתקשרו המדעמדים רשימותואלה
 חל -,י"-י( ן בישראל הליברליה המפלגה - ההרות תנועת גוש סם ב: - מפדגהיים ובלתי המורהי המועל לפומית-המורהי, דתיהחוית

3357 אופקים המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
3243 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.
114 ממולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותממפרה.

 דקורותמשר הישתתניפויאות,יות

 אי,-.שר"י, !1ע,י ךן,)ת - "י,-ישרץ, פ1ן,י י""ייהומירראת
1272 ךי,,ת..ס ונדתי !ין, וענווי!11י, אוזותיולדת

1329 מפלגתיים ובלתי המורהי הפעל לאומית-המורחי, דתיתהזיתב

35 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגורת פדעלי - התורתיהמחנהו-
249 )נ".,( גיס-א, ",ינר,יה הין,;ה - ""ייה תנופתניסחל
114 ךן,;תי,! ומהי )ר!-י( ישרא, עווייישירתכא
79 "עימ".ת ד,'נר,.תהיל,;"לע
ו"1 מ",;,.יפ ,נלי )מע-!( "מבויזת ןפוע,.מ!פ,;המ

 המועמד.ם: מרש.מות אהת כל וכתה שבהם המנדטים מטפר1.
מ!!רד:נזט.ס הישיז,נ.11יא.ת,יית

 איז-יקי"י' !,פי' %י;ת - "י,-ישיאי !יני. י""יית"יעיואת
4 רפל:היים דבהי ציון העבודה-פועלי אחדותממלגת

5 למלגת'ימ ובלתי המזרתי הבוטל לאומית-המז-הי, דתיתחזיתב

 248. עמ' השב-ה, 455, ס-ה1

 5(י17.11.1 תשנת, יישנו ג.נ 12%2, י!ו:.סים.,354017



 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.ן
 ?.ון "ענ1דהעוע,י אהווה מסעת ארן-יברא,, פועי. מפינת - אין-ישעי !ועלי י"תו1ת המעיך מרשימת11(

 את - מ!,;תייסועתי
י. איי;"ייח,1.

,היאי
 זיזשעהי. גן-טוב

 נן-ערוהאי.הו4.

 המשהי, - יציריה דתיה "~יהמרשימה)2(
 ב - מחייתיים גניתי "מורתי "סיעי

 מייגועימשה1.

 אמ,,ניסף2.

."nmb1eax-,א 

.4
רמאי

 מינה
 ישראי'מורן3.

 הומינךאברהם 5"ן1( ג;ונמגר נ4 תשג-ו גהשיןס,
 או!,יס "מומית ימוג?" הנתירתה!קין י21,"7(1תמ

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 -- אור-יהודה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הבתירות תוצאות על הודעה בזח נמסרת י1 תשם-ה-1965 )בתירות(, המקומיות דרשויוה לרוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1965(. בנובמבר )2 השכיו בחשון ז' ביום ויקויימו אור-יהווהן המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את - מפי;תייס וניתי גיין ניע,. "עגומה "רן-ישיא,""זות פועלי "י,-ישרא,-ן!,;ת !1ע,י יא"יוה"מעין)1(
 ננ - המזרתי והמועל המורהי לאומיה דתיתחזית)2(
 הל - נ.שי", ",ינריית "מ!,;ה - ",יות l1DT1"Iגוש)"(
 סו - אוי-יחיו" הושנ,,טונה)4(
 כא - יפ.י - .שי". פוי,ירשימת)5(
 בו - מפלגתיים רבעתי המאומדת הפועליםממלגת)6(
 פב - אור-יהירהלמען)7(
 ש - הדש( כוח הזה העולם של )מיסירה אירבגי)8(

 4713 אור-יהודה המקומית המועצה בתחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

4483 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

228 פסולים שנמצאו הקולותמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמטפרה.

 הקולותמספר הרשימהכינויאוה,יות

- ""יית - "יז-ישי"י פיעי' מפיית - "י,-'שיט !יעי' י""יית"אייואת  
!"7 'מעי;תייס ונטת ייון פועליהענווה

332 המזרחי והפועל המורחי - לאומית דתיתהזיתבג

 נישרא, ",ינר,.ת "י!1;" - ""יות תנועת;ושחל
"47 137 אור-.יוזה תושנ.,טונהסו

5!14 ישי",-יפ-י פעייישימהכא

197 מפלגתיים ובלהי המאוחדת ומועליםמפלגתמ

,יי "יי-י"יזהימןוצ
46 חדש( כוח הוה העולם של )מיסודהבני-אורש

 ,24. עם. ת"נ-ן, 5"4, נ-תן

355 יי"17.11.1 השנ.י. נחשו נ-נ 2"12, יפזסוסיבייחס



8ן  המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.ן

 המנדטיםמבפר הרשימהכינויאות,יות

 "ךל-'שרא, נרו,, י!,)ת ותן-,ד% פתי: ""זוג:::זאת1
 איןות -

1 המזרחי והפועל המ;רהי - לאומית דתיההזיחנ:

2 ביעיראל הליברליה המפלגה - החרות תשעתמשחל
4 ישראל-רפיי מופלימשימתכא
2 איי-יחיי"יפוצ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 פוג,, יאחזוה "מורךמרשימת)1(

 ניון י1ע,. "ענווה אקסיות - ישרא, ארז !וי,, מ!,)ת - אר,-.ש-אי
 את - מ!,)ת.יב~גלתי
 נן,1 נון.1.
 %,יקי נזון2.

 נ: - המזרהי והפועל המזרהי - לאומית דהית הזיחמרשימת)2(
 שלום נעים1.

 יתל - בישראל הליברלית המפלגה - החרות מנוית גוש מרשימת)3(
 שלמה סופר1.
 "רנ.נציון2.

 ר!-, - ישרא, פוצימרששת)4(
 כא -

 גן"ייתמיזני1.

 ."וקא,קוו2.

 היש"ס3.

 נרטורוקח4.

 צ - אור-יזון" ימעןמרשימת)נ(
,ייתיוסף1.
 משהנכמון2.

 אקשטיןכ,ןחמ 1965( בנובמבר )8 השכת בחשוןי-ג
 אור-יהודה המקומית למיעצה הבתירותפקיד 765313()הס

 תשג"ה-1955 )יהירות(, המקומיות הרשויותחוק
 איכסאל המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

ן
 ינחירות תי1".ת ע, ויוי" ג~" כינרת י, ה"נ-"-נ"11 )נקירות(, "ן,.מי~ת "ישויות יפוק )"( 71 ינעיף נהתחנ

  1963(,  בבובמבר )2 השב-ו בהשון ד' ביום שקויימ,ו איכטאל המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימות  איושיוא.
התוון-אד)1(

 -אצהריפורמה)2(1
 ן - בישראל התרשההקומונימטית)3(
 יח -העצמאית)4(
"שחוף-מש)!(
  10 -ההקלאוה)"(
)7(n~lagn"עא - ורפיתו )נו,.ורי~ת-תג,י" 

951 איכסאל המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.8

919 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

32 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.
8-  ,24. עמ'  "שביה, גי4, ג-"י8

ן  י"17.11.1% ה'::.י, נהשי1 כ-נ  נ121.  ה!יבימי[ייויס(35ן1

8,



ן  ן ____- המועמדים: מרשימות אחת לכל שרתני הכשרים הקולות מספרה.ן
 הקוטהמסור וישימהנינייאוה,יות1

74"תקוהאד

4!ן"י,י1ימאצי

113 בישרני המש"",ומונ.סס.ה1
""1";צמא.תיה
62"שתיףמש

"7""ויאיתסג
.

---4"1";מזהו"פיהוהעא _ _
241"סויידריותתג

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבה המנדטים מספר1.

גשי,ייהדי"
 מינזריםמסיי "ישע"

1"ייפויךאצ

1 ג,שי"1 שושה"וימיניסס.ת1

1העצמיתיה
1 והפיתה";נזהעא

3"סויייריותתג

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 אצ - "ייפיימתמישים")1(

 א,-המ.1עגו שין,1.

 י - דיש:2מ:::מי"י'"
 ית - "עצמאית מירש.מה)נ(

 נלה יחיא1.
 HY - ו"פ.תוח הענ1ןהמרשימתי(

 תג -:ת,ב:ויעייי")נ(
 וראושהאהמז1.
 מוידוא זראושה2.
.3

 א,לאז' ענו זזאוש"
 סלימאןג'ורג' נ"ר( ננ,גמגי )( תשג-ו גרשוןי-א
 איננ"י יתומיה ימועצ" הגהירותפ,.י נ21ין7()"מ

 תשג"ה-1965 )נחירות(, המקומיות דרשויותהזק
 חלב גוש המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ונחירות תוצאות ן, המזעה נוה ומסית י, ת"נ-ה-ו"19 )ג"ירוה(, "מדמיות "רשויות ,חוק )א( 71 ,ין.ףיההאם
 נ"י~(. ננוגמנר )2 תש:.1 נחשון ו' גיוס שקו,.מו גוש-",ג, "מקומיהימוחצו
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 נ - )"אורן איפור)ן(
 רא - ופתוח קיומה)!(

 248. עם. השג-ה, י,4, ס-הן

357 %ט.11.ת תר,, משו, רנ 12%, "הש.ס.,""



 זד - א,;'יזיז אינ'י,)"(ן
 ב - מפי.,)4(
 שנ - א,תע11'1י ",ענג)י(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 ופהזה קידמה עם ג - )האור( אעגילרשימת

- 
 רא

721 גוש-חלב המקומית המועצה בתחום שהצב.עו הבוחרים של הכולל המסמרב.

 702 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

19 פסולים שנמצאו הקולית של הכולל המטמרד.

 המועמדים: מרשימות (:חת לכל שניתנו הכשריט הקולות מספרה.

יס"ר"קי,ות "רש,מ"נאויאות,יות

44" ביאור(אשור1
י2!מפז.,ב
וו היעיי( )"ווי אי:',זיוא,:',,נד

"8 ופיתוןקיים"רא
2" השהון.( )הווער א,תווויניאישנינשנ

 המועמדים: מרשימות אחת כל שבהםזכתה המנדטים מספר1.

 "ישימהניון,אות,י1ת
-DD~

D'UIJtn 

4 )"אור(אתורנ

1מפז-יב

",:',,גד
 1 "ן;.י( )"ז1י א,:,ז.י

 1 ופ.תוהקיזמ"רא

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 1 - )"אור( אידוימיש.מה)!(

הנינ,נירווא!.

 מיאי, עיזהזז2.

 1'ר,יס עירזמון3.

 ,ונף חנאעיי4.

"שויה:אי,י"!.,ן ב - מפז-,מרשימת)2(,ן  נד - אורזיו "י:',ימרשימת),(1ן
 איונממנן"ל,אמ1.

 רא - ופ,תוה קיומהמרשימת)4(
 עיסאי"רו1עייא!.

1 ,ן,ן כיש-"יי "מקימא ימיות" הנשיותפקיו ו1ר""7()"מן משהאליאס 1",!( ננונמנר )7 תש:.ה נעשוןי.ג
 17.11.1965 תשנ"1, נהקו ג-נ 2"12, הפזיופ.סינוול358

- -



 ןי ןי
 תשכ"ח--1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוקן

 רלרוליה המקומית למועצה הכחירות תוצאות כדברהודעה

 הנ"ירוה תוצאות עי "וזעה נו" נמנרת ן, תשנ--1955 )נ",ר,ת(, "מקומ.1ת "רשויות יחזק )ן( 71 יסעיףנצת%"
 ני19(. ג;ונמני ,2 השג-1 נחשון ן. גיוס שקו.יי1 נ'י;.ו,יה, המממיתימ1עצה

. .. כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.1 .  
_. _ 

 אל - "תקו")1(
 אצ - ה"נ ;י,1.)ט
 ב - מנוצתיים ונצתי "ן,י"י "5וע, rlnlr~n - יאומית ית,ת"ויה)3(
האמת-מק)4(
 נו - מפ,שיפ ונקהי מא,הזה פוע,,סמפילה)5(
 ע -הציק)4(
 עפ - ו"ח,,איסהפוע,יפ)7(
 עצ - והי,פורמה"שיתוף)"(
 תם - 1"ש11.ון""בי")9(
 תע - ו"ענ,ז" "ה"קזןיה)"1(

678 ג'לנ'וליה המק,מ.ת המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

685 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

11 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

מספיה,י,ות "רשמהבינויאות,יוח

67 ",יזיויאצ

53 "יי"מ'1 המורחי ,אומת דהית"זיתב

55"אמתחק

44 מאוחות שע"סמפצתמ

54הצוקע

1" ו""ק,איפהו1עייסעפ
נ13 והייפורן"הש.הייעצ

53 והשוויוןה"ננ"תמ

47 ו"ענ1זה""עזמותתע

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שכהם המנדטים מספר1.

 "מ;זטיפצפי הרש.מהניניא,ה,',ה

1 "יבנ.יויאצ

1"חמתחק

pvin1ע

1 1""ק,%יס"פוי,יםעפ

3 ו"יי15רמההשיתוףעצ

 245. עם, תשנ.ה, ""4, י-תי

lr_l[.lecs. 359 תשנית. גדעון ביג 1242, "ניס.ם.ם'ווומ



ןן  ורסימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אצ - "ינ נאוייישימת
 אגמי ישי עיי"ן.

 ב - המזרחי-הפוהמ", לאומית דהיה חזיתמרשימת)2(
 א,ראניענוא,יה1.
 מהיסבארעי2.

מרשימת"אמת-חק)!(
 י1.סשמהנה1.

מיש'י""צזק-ע)4(
 "וסיין א,רהמאן עגועוזה1.

 DU - ון",,איס ה15ע,יםנישימת)5(
 מתקאי יונף":'יה1.

 עצ - 1הייפ1ימה השיתוףמרשימה)ו(
 ישד שהמיעודה1.
 מעייא11.יויי2.
 הויייןמאין3.

 1'תו1המ. 1eos) גנונמנר )4 ת"נ-ו נעשוןט'
 ' ג'לג'וליה המקומית למועצה הבחירותפקיד 765213()חס

 השכ"ה-1905 )געירות(, המקז:וי,ת הרשזיזתחזק
 טורעאן המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הניירות תו!אות ע, הוזעה nra נסירת י, תשנ-"-15!1 ):הירוה(, ומקימיית הרשויות יתוק )%( 71 ,יעיףבהתאם
 5,י1(. נ1ו:ן:ר )! תש:-ו נחשון 1. ניוט שקויימו סויעאן, המ,ומ.ת,יועג"

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 דח - והמחווה "ר.פורמהרשימת)1(
 1 - נישר%, "הושה ",1מ1נ.יסית"יש.מה)2(
 כע - ו"אנר,ס ה15ע,.סרששת)7(
 ל - והיהוו" "ננוו"רשיית)4(
 מס - "ריס.רמ"רשימת)!(
 נר - התקוהישיית,7(,ן נא - שסנר"יש.מת)י(

 עד - האסווהישתת)ל1
 צח - השויוןישים"),(
 טצ - "ינמאית ינע,י,ס יש.מת)"1(
 מס - הי,פורמה יש.מה עם עד - "אשוה יש.ית)1(,ן בינהן; שהתקשרו המועמדים רשימותואלהן,ן תג - "שחוף יש,מת,1](
 ל - וןח"ו" "ונוזן יש.ית ;ן דח - 1ה%ק1" הר.!ורמ" ישימת)2(

 ,24. עמ' ת"נ-", nyDI ,455י

 5(17.11.19 תש;.ו, נחשו נ.י בזנב "ניס:מ'ן'וסיב36

ן



1160 טורעאן המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.ן ןי ןי

1111 הכשרים הקולות הכוללשלהמספר1.

749 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שנ'תנ. הכשרים הקולותמספרה.

מנפי",ו,וה "יקשהנינו,א,ת,י.ת

"ן2 יך""יי" "י'!וימ"יעי:תדח
47 נישר", ן"ז"ה "ק.מונ'סט,תןיש,מו1

9" ו":ריב ה!1;,,ןרש.:תכע 144 ו"""ווה העגוז"רש.מתל

וי הדינירמ"ישימתמם "( הזיני"רשמתוא
!9 דת,והרשימתנר

::: ::::ןן:::::ג
51 ךע?מא.ה "גע.רימרשימתשצ

!4 ושהרףיש.מתהנ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 ויוזטיסמשר "רשיי"גינויאות,יות

3 וךא",.ן הר.",יי"יעימתדח

2 ו,"".וה ךעגיזןרעייתל

3 "א"11קרש.מתעד

1 השויוןרשימתצח

 ורשימה: רשימה מכל המיעצה חבריש1בחרו האישיםשמיתז.
 דה - י"""וי" "יןה:יש,מת)1(

.2
'HO) 

 בסיב

 ל - ו"א,..ה "?נוזהמרשימת)2(
 נ,מאןסלמה1.
 י,שאיהעי,;,2.

 עד - ה"ןו1הירשימת)3(
עווימ,מוו1.
יזוימונ,"?.  מעוישיא3.

 צח - "שו.יןייש.מת)4(
סנ""יויף1.

 עילוט.סלים נו11ן נוונינר )( תשג-ו נחשון..א
ש טייע"1 "ן,י:." ימין!" "נ"יייתל,.1 213נ"ו()"מ

361 י"17.11.1% תכ:.ו, גושיו ב'נ 2ן12  הירב.מיס',",ס



ון
 תשכ"ה-1955 )בהירות(, המק'מיות הרשייותחוק

 סיימה המקומ.ת למיעצה הבח.רות תוצאות בדברהודעה
 ךיזן" י," ;יסית ן, הש:-"-נין )נ-.יון(, "מ,ין.ית גישי,ית ,"י, )"( 71 ,יע.ףיךת"ם

 גנ".יית תילות ע,
 1י.1(. נ:י:::ר )2 הש;.ו נדשין ,' ניוט ק,ויימו סידך, גמ,.מית,מיוון
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 ב - ה;,;ה"ן י:,ת' ךיוין' דוי?, וידיתי, - גוהית ",רימיתוגוית)1(
 גא - )","יאתי,אף(ד"ךיית)2(
 הפ - )",גוז"(גיישה)3(
 1 - נ.שר", ךיזשגגקי:ייייטית)4(

 כנ -"שפס)ו(

 עם - )א,א';7"ש(גו"יא"),(

3689 טייבה המקומית המועצה בתחום שהצב.עו הבוחרים של הכולל המספרב. ייי

3597 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

92 פסולים שנמצאו הקילות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ן,ו,ותינסי דרקיך"נינייאות,יות
 מכותיים ונפתי גיוייי דיין, ימוי,י, - גזת.ת ג,אימ.תגיניתב

ני3ך""ייתוא
247"יישרהפ

!54 נ.שי,. דוש"7ומוניססיהן

 וסחו"שתוףיא
si?

!!2ישכיןכנ

"נ"נ"גוי"'לא
91 יענודג"ויניתמל

,!"וגת.א"עמ

 : המועמדים מרשימות אחת כל נכתה שבהם המנדמים ממפר1.ש

 "ן:זטיסמנלי ורש.מגנ,ני'אות,יות

 2יאייתנא

 י",ישיהפ,ן
 2 דישןקימונינסיתין

 1 יא"י"שעיףיא1,

 ןגשייסכנ

 4""ליעילא1

1,
 "4!. עמ' השג-", נ"4, נ-"

 "וו,17.11.1 תש:-ו. ינשמו :.נ 2!12. "מזס.ס'ס'י"מ1362,

8
1



ן1  ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבתרו האנשים שמותז.
 גא - האחיות השימת)1(

 ג'נארה "טן עבדאללטיף1.

 עאזס חיבראהיס חסן2.

 הפ - וחפשימישיבת)2(
 ששף סא,ס טירת1.

 ן - ההושה הקומוניסטיתמהרשימה)3(
 פא~ם מהסוד עבדאלרחים1.
 %נו-ע.טה יקים ענז%,ה:.21.

 'א - ואשה שת.ףמישירת)4(
 ענז",ק,זר נ":, "מן1.

 כנ - השטסמיש.מת)5(
 עגזן,ר~ק ענזא,ר"ן, תאוותי,1.

 לא - ה",,"ימרשימת)"(
 .ן.א ""ו' ענזא,ו:י מיחמו2. .ן." "אג' "נרא,יס ענז",י"יס1.
 ג,עוס י%,ח מ.ן:ן אחמז".
 ע"ס "שיין ונין4.

 עם - המהי"גמישים)7(
 מזדיין עיי ""מי1.
 איםיראת ןו:ץ"5א מוחרז2.

י  יחזקאלדוד "י,1( נ:,גמגר )4 ת"נ-1 גחש,ןי'
 סיימה הנ,קומית למוענה הבחירותמקיד 756215()חס

 תשכ"ח-1963 )בהירות(, המקומיות הרשוייתחוק
 יפיע המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הבהירות הוצאות על הודעה ב"ה נזמרת ן, תשכ-ה-1963 )בהירות(, המקומיות הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבהתיבם
 ג""1(. נ:.נ:נר )2 הש:-י נהש.ן ו' ניגס ש,.יימו יחיי. ון,.יית,מוזנה

 כלהלן; המועמדים רשימותאושרוא.
 גד - גזייוקיסית שויתרשי~,ת)1(
 יפ - והפתות הקיומהרשימת)2(
 למ - מפלגתית והבלהי הנטראייתבנית)3(
 בו - מפלגתיים ובלחי )מפ"ם( המאוחדת הפועליב מפלגתרשימת)4(
 בו - העצמאיתהרשימה)5(

 בחירות; בהסכמי בזבניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 למ - מפלגתית והבלחי הנטראלית הרשימת עם גד - הוימוקרטיה החויתרשימת

261! יפיע המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1157 הכשרים הקולות של הכוללמספרג.

94 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

ן
 21%. :ן. הש:-", 1"4, ס-"

3631 03~17.11.1 תש:"1, בחשון כ"כ בה12, המרחמיםיעקום



 המוממדיפ; מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.ן

,[4 וזייו,ך:.ת דךויתרעימתזד
2,1 וגבתון ",.ימןיש.מת'פ
נ"1 ין,1הית וךג,ת' י:לר"..תגרשן"לס
ו" ין,ו:..ס ינ,,' ):!-ז( ד:,.ךזת י!ון,.םו'נ,ן,מ 1"2 י;:י,יתגרשילהס

 המועמדים; מרשימיה א11ת כל זכתה שבהם המ:דט.ם מספר1.
- - - - - - - - -- - ---- - ------- --- - - - -  nl~fnTEדמ;זט.ס מער הרעימה נ.ויי 

---- - -  - - -- ------- - - - -  - - - - - 4 ך1ימי7ין'ת ך;.תיש.לת,ד 
 ך,.דמךיש.:תיפ

! וןןהו"
1 י!,.-,'" ודן,תי דניי",ית"רשימהלמ
נ ג;:ן"יתךישימהם

 ורשימה: רודמה מכל המועצה הברי שנבהרו האנשיםשמותז.
 נד - הןיןוקיס'ה הנויתמיש.מת)[(

 נ"וואניזיונף1.

 שריף מתיז נקיקיונ.

 גיי. יעין געליות4.
 יפ - ,יפיח ועזיך מרשית)2ן

 וא!רנו,ינ1.

 רחוף "בוס ":21.
 לן - מ!,;ה.ת ו":,תי ן1לר",ית:רשייך)ו(

 ן'נר ך,ןוז ן,,, ח, 7,י1.

 ישף נראי;"2. "ין:,נל","י. ס - ןןוין'תיורשי:")1(

 דודח' נתון( ננ,נמ:ר )4 תענ-1 ניעו1ס'
 ,ן.ע הל7ימית ,מין!" ך:ך'ריתנען נ21נן7()ךמ

 תשכ"ה-1905 )כהיריה(, המקומיות הרשייותהזק
 יקנעם המקומית למועצה הבה.רית תוצאות בדברהודעה

 שקירות ".ן".ת 7, "זזיך גו, ושרת ', תן:-ן-נ",1 )".-ית(, ייק-ימת "ישי'ית יזיל )"ן [1 ירעיףבר"""
 נ,,[(. ::וין:- ,2 ה;:., גהשין ו. ניים ך;ייי:י rr:?1. ין7ימית,:ודה
 כלהלן: המועמדים רשימותlCTN~1א.

 ונמת. דון לדין"-!יקי, אודות יכוה יעד",, "ר, !'ן,י )'!," - ישרגן, אר, ל.ע,י יתדיית""יז)1(
 את -י!,נתייס

 ב - ךן,והיין .:1הי ך:וייי ינון, ".יית-הן,רק., ות.יןדוית)!(
 הל - )ון.)( גידך", ".ניי.ת ך:!,;ן - ךךיות הזיעתווש)וו
 מא - ר!,:ץ.ן ונץ. )רנ-.( ישרא. !ו;,.רש.:ת)[(
 מ - רן.ו,יין ,נ,"' )י!-:( יי"י"ית ך:ייי,ןירות,"(ן לע - ךע?ן"ית ",'גריתי:%ו")נ(
 פש - "ון.יה.קי",)7(
 ק - ר!.,ו"ייס .:,ת. ךישר",." י,י:יו.יל,ת י:!,:ךרשית)"(
 רי - .07:7רשיית)י(

1_
 "ן2. ןן. נו4,הש;-", י."ןנ

 """11.1_;1 הקנ"1, נגשיו ג.נ 12:2. ךוזנ.מיניעלן%354
 'ו

--- ----



1922 יקנעם המקומית המועצה תהום ש'הצביע הבוחרים ע'ל הכולל המספרב.

78פסוליםנ.

 : המועמדים מרשימיתאחת לכל שניתנו הכשרים הקולות ממפרה.

 הקויותמיני הרן.מ"גינוי"ות,י,ת

 .שרן,, אר, 5וע,. ליגת -.שר", "י, 5ו?,. יתדיית"מעיראת
(47 מן,;ת.יס ובלי ?יון הינווה-!ווי. אחוותמ!,;ת

(41 מע,:ה.'מ ולת, ן:;ר", הרוע, המורהי, - ,"ומ.ת דהיתיגיהכ

24 ))ו,י( נ.שי"ל ןליייל.ת ך:ןלנה - ן,יוה תאויתגי"הל1

ק י%"י )יי-י( יי" פתלייןט"כא1 ת 1 % זע 
)22  היצמאין היינרליתהמצייהלצ1

ר4 יפל:תי.ס ובלן. )ן?-ס( ין,והית היויליסמן.:המ
י2ידר"לןצן.רהפש
 היסרבל." ה7ומוויןןית הןןל:הרדימתק

11 מילחיים וןל".

(21 .7:עסרטימתו-י

 היימךימ: מרשיןת אהד כל וכתה שבהם המ:ךטים ממפרי.
 השומיםסיפר  הרטימהגנויאותן.וח

 יטרא., מרז יוילי מולכת - יךר,י "רז יובלי יאייתיסייראת
ן מכ.:ת.יס ו:.חי ציון ןוןלי - הכבייה עדותמילית

 המורדי, - לןוןית דתיחןויתב
2 רפיותייב ,ןלתי ךןזרהי ךןוךי

2 מ%:תי.ס ,בלתי )ר5.ין  .שרחל פודל,ישירתכן

1 יע?יאית ה,.גרי,תין;,;הלע

gut~,  1יש.יתרי

 ורשימה: רשימה מכל  המרצה תברישנבהרו האנשיםשמותז.
 ייון הענודה,1ע.י אחוות יפלש ישראל, ארז פועל. יפינו - ישראל rTN פועל'  יאהוות קערךמישימה)1(

 את - ייל:,"ס11ל"1
 מולחץ1.
 מ'ר אעח!.
 יונף עומי!,".

 ייורי', - ,"ין,ת דהית שיתמרשיית)!(
 ב - מן,גת..ס ון,תי המייתי יניתי

הרי.5מ:והה1.

נ'וסייהוזה2.
 כא - יפלנתייב ונתתי )ר5-ל ישרתי י,ן,ימרשיית)!(

 ננר."י,איין1.

 נתןזרן2.
 לע - "יומאית "יינריית המקל;"מרשימת)4(

 הרמן מ.יצ."סטי.אן1.
 ;QU~iiמרשיית)!(

-  רי 
 שיוםקוש1.

365 5(9נ.7.11נ תש1.2, נחשיו נ.ג 12:2, ה?יסיס.ס',,1ם




