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 תשכ"ה-1965 )בתירית(, המקומיות הרשויותחוק
 טבריה עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודעה

 נו" ומגרת ', תש:.-נ.5[ ,נדיחהו. ימ,,מיות גיש..ות ,"1, [11א( ,נ;.ףנךת"ס
 . . . "גהייזת תפוחות ע, וזועק

__ 
 ,"1%(. ג:ונ:ני )2 תקניו נחשון ו' נ.וס שקויימו סנרי", עיריתין,עצת

 כלהלן: המועמדיט רשימות אושרוא.8
 !ועלי יריותהמררן)1(

 את - ישיא,
 וקל - )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגוש)2(

 טד - ממלגתייכ בלתי ודתיים ישראל אגודה פועלי לאומית, הדתית הממלגה ישראלז אגורת המאיחדה, הדתיתהחיית)3(8
 טא - )רם-י( מפלגתיים  ובלחי ישראל מועלירשימת)4(88
 לט - סבריות שתי למזוג מפלגהית בלתירשימה)5(8
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)6(8
 מ - ממלגתייכ ופלחי המאוהדת הפועליםמפיגת)י(8



ש
39"9 טבריה עירית בתחום שהצביעו הבזהרים של הכולל המספרב. ,שן
500ע הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.8

י33 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.8
 המועמדים: מרש.ךות אח.; לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה'8
!- - - - - -- -  ------ --- -- -  ----- --- 

n1?l~Tsציתירי יישיםי.:יי," 
יחן .שי%, !ן:,י י"ויית"יייראת
נווו );ך-,( נחי%, ן,'י-,.ן דן:,ח - ",ימת הנוותוושהל

 ו,א.:ית, ;r:?nrr גי:,:: '.:יא,, ":,ית דמ","ית, הזנתהךת"תסו
1512 :!,:הייי גזתי .והיין ישר%, ";.ות!ועני

":21 )ר!-.( י:,:ז,,ס ומת. ישרן, עימיישימתכא
יי ל:ך'ית שך. ין;.: ין,:הית ננה.רשייהלט
"נ גי!י"ית ך,.ני,יתיין,;הלע
ויק ין,:,ןי" יגרתי הי,.ךוה ו!'ן,יסמ!.:תמ
,ן, חייך דיותי%::ינח

 המועמדים: מרש.מות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 ן ימנזס.סממר יימין:ניע.אות,י1ת
5 יעי", !ון,' י"תן,תויעיזאת

2 );,.י( גחך,, ן,יניי'ת ןןן,מ - ג,יוה הוותנתשחל

 י,,.דת. קזת,ק וילה ":-1:,, "וזת דן,יךיה. ךזת'היין'הטו
2 לז,:ךיין נלי וןתי.ס ישר", ןו:וןת!,~יי

" ,ידי( מ!1:ה..נ וגנתי .ער,, !ול.יש.מכא
1 מ:,:ת.ין ומהי הן%.יזה י:ין,'סירייהמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 את - .שי%, לון,. ,%יונת יחרךיישיית)1(

 ציר משךן.

 ישר",;.ר,.

 עיק יוק".

 ונינו 'ע,:1.

 גגו, ראובןי-

 הל - ,:תעי( ג.לך,, יאייר,., דן,,:, - הךר1ת ת:ועת ;,שמרקיית)2(
 יא.ייץ'ר1.
 קמעו1יעיש2.

 גלתי וות'יס ישיף, %מות סועדי ד.,,יית, צותית ו:ן,;ן ישר",, ":וות י:"ו"זח, הזתית המיתמרש.ית)ו(

יונ"נ"ן1.

 שטרית יען,מתיר2.

 כא - )ר!..( מ!.::ייס ונותי ישך%, !.ן,ימרשימת)4(
יאיראויאי1.
 יין'!איל2.

 מ - וון.:ה.יס .גמי "ן"וחדת די.;,ימ מ!,;תמישיית)נ(
יהוד1.

 רו;נסי
 כהןנפתלי נ(,1( נ:יגמנר )ו השג-ו נחשון.'
 סנריך עירית ימועית דנ"'יות!ו'י "21נ"ו()"מ

 5(.11.1.", תשג.1, גישר נ-ו ,ן12, "!מסומים"11ט392



 תשכ"ה-1965 )כחירות(, המקימיות הרשויותחוק
 עכו עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהורעה

 "גזירות ת.!%ות ע, ד.דעה נוה fi-DC1 ן, תשג."-"1,5 )נחירית(, היק,מ.ות הישויר ,"וק ,א( 11 ישיףגהתןס
 """1(. נ!1נמנר ,2 השנ.1 נחשון :' 2י,ם שקוממו ןנו, ע.ייהימועעח
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 את - ישראל אר, פועיי לאחזותהמערד)1(
 ב - "מורהי וההון. המרחי - יאויית דתיתחרת)2(
 ג - ישר%, אנוזת "היי"."זוח)3(
המח;")4(

 ד - ישרא, %דוה פועלי התנית,
 1 - 2.קר1% ""זקה ה,1מונ.ןט.תןרש.י"),(
 ךןל - בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגוש)6(
 כנא - ישראל פועלירשימת)7(
 לע - העצמאית הליברלית"מפלגה)8(
 מ - קמאוחזת "פון,יסמרנת)5(
 ק - ה.שרא,ית "ק,מוניול,ת "יענה)"1(
 דא - וצפתו" "לימה)11(
 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 41א - ומחוח קדמה עט את - ישראל ארץ פועלי לאחוותהמערך

 13497 עכו עירית בתחום שהצניעו הבוחרים של הכולל המספר ב.י

12955 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

141 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שגיתנו הכשרים הקולותמספרה.

 הקולותמספר הרשימהבינויאות,יוח

 .שי", "י, יין,. יאייתדיריואת
ר4~1 די:רהי ון"יעי "מזיחי ,%.יית דתית"זיתב

"", ישרא1 "נ71ת "תור"יעזות1
"54 יקר", %נוצת ן,;,י "תויתי"משהד
 השש" ",ומ.נינטיתהיש.מה1

י"7 נ.שרא,
1511 נישי%, ו,יגר,.ת ןןפל;ה - הנרקת תנוןתנ1שחל

",ו .קיא, ;ו;,.ישימתכא
ח"ו "גומאיה ",יגר,יההמיופהלע
,4"2 "ן%ווזת ד"1;,.במן,נתמ
2ר "יקיא,,ת הכמיכטתהמעינהק

"ן,1קייהופה.קרא

 המועמרים1 בל(נהה.מר_שי_מות נכתה DnJW המנדטים מסמר ו, - -----
 המ!זסיבמסער "רש.מהני!ויאות,יוח

4 ישי", "יז פיעי, יתדייתבמעיואת

2 המורהי והנועי המוריי ,אומרת, רתיה"דתב

1 ישרא, אצוות פוי,. "תורה.,"י"!"ד

1 גישרא, הששה וקומו!י~טית"רשייה1

2 בישראל הליברלית המפלגה - התרות תנועתמשחל

8 המאותרת הפועליםמפלגתמ
2וימ"יפתי"רא ________

-- - - -  
 "24. עמ' תשנת, ו"4, י-"ג_ן

393 55"11.1."1 תשנ-ו. נקשנו ג.1 1234, "פיסוסים,1ק.ט



שןש*
 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האגשים שמותז.5

 את - ישי"י %יז ויעיי יאיית "מעיי מיש'מת)י(ש
 יוסף יתרצן1.ש
 י?,ק קרסון2.!
 היים נהן3.!

 בנימין-אייאשפריש4.
 ,הפון, המריי ,אומ.ה, זהית שיתמישימה)2(

 ב - ומוילי
ק,יי,ש,מה1.
 רהמ.ם קיימנספיטויי2.

 ך - ישיך אמות יועדי התורתי, "מחנהמישימת)3(
 1 - נ.שרא, מהדשה הקומ11.סי,תמהרשימה)4( יונינהן1.
 רמוי יזר.1.

 חל - נישיא, ה,.נרי.ת המפיגה - פחיות תלייה עשמישימה)נ(
 נינהדז תנטר2.

 מ - ומא,הזת הפ,י,'ם מלגתמרשימת)"(
 גרשוןיויף1.
 לוי "וו2.
 אנרהיס וינ ענזאייה3.

 רא - יןתי" ליןמישימת)7(
 מוחמד חונ.שי1.
 מוהמו שענפן2.

 ממטבשראל גן,1( נ;ונמנר )י תשג-ו נחשון,.
 1 עין י.יית ימועית הנ".יותן,יי 1213"7()הס

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות המשייותרוק
 אור-עקיבא המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 "נהירות ת.?אות עי הוזעה נוה ניסרת ן, תש:-ה-3"י1 ):הירוה(, המ,ומ.ות הישויות יצוק )%( 71 ייייףנההאס
 3",1(. נ:1נ"גר )2 חשךו נחשון ,, ניוט שקוי.מו אור-עוינן, המקומ.הימוע?ה

 ןן
 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.1

 את -מפ,גת.יס לנותי ניון הענווה-s~gTD אחזות מללנת .טנא,, אין 15ע,. מ!,:ת - ישי"י "יץ פיעי' יתדיית "מיין,ן(
 ,אויית, וחיתה:.ה)2(

 ב - מפ,גת'יס וגבהי המניחי המורהי-הפועי
 ד - מע,:תי.ם נרי וזהייס ישראי אגודת פעיי התורתי,המהנה)3(
 הל - );,.ל( גישר%, היינייית המפיגה - החרצת תנועת1וש)4(
 כא - י;,:תייס ון,ת, )י!-י( ישר", 15עיירשימת)3(
 סצ - אור-עק.נא המקומיתהרשימה)ו(

 ב-ניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה1

המערי
 סצ - אור-ע,.נא הן,.מ.ת הישימה עם את - ישרא, ארן גוע,. יאהזות

2436 אור-עקיבא המקומ.ת המועצה בחחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
2375 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.
61 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 עמ',24. תשנ,ה, ס-"ג"4,ו

 4(י11.1."1 תשנה, נהש.ו נ,נ 34נ1, "ניב:ס,ב,ופס394



ן  המועמדים: מרשימית אחת לכל שניתנו הכשריכ הקולות מספרה.
 ",ימתמספי הישימהניני"1ה1'ות
 ,שרא,, r-e פועתי מ!,;ת - .שראי אי, ןיע,י יא,ןיתהמעיואת

5"7 מפלתיים ונתתי ציון "ענוזה1ע,. אחזותמן,גת
2"ר מ;,גתייס ונפת. "מורהי, "מורחי-ןפיע, יאון,ת, זהית"זיתב
"5ו מ!,;היים באי וזתייס יברא, אנוזת !וערי - "תירתי"מחנהד
e~m) 275 בישרא, ",'נחיית ןמ!,נ" - הזיות תנועתיישחל
73 י5ינתייס ונסת. )רן-י( ישיאי !1ע,ירשייתכא
3"1 אוי-עק.נא "יציאת"רשים"סצ

י  המועמדים. מרשימות אחד כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 המשטיםמסוי הרשית"ניניאוניות

 ישראל, איץ !,עלי מפלשת - יציעי 'y-H ;יןל' י""זית"מערואת
 אצוותמפנת

3 י;,גתייס וביתי ביתי !ועיי - ןעגוז"
5 מן,;תייס ונותי "יוי"י "רויהן-"!ין, ,אומיה, זתית"ן.תב
1 )נהיי( ב.שרא, ",ינזי.ת שיות-הם!,;" תנויח;ושהל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האושיםשמותז.
 את - מן,גהי.סונעת. ציון הינויה-!יעיי אןזוה מפלית ישרתי, איץ 5.ע1, מולוה - ישיאי איז פגע,. ,א,יוח המערךמיש.מת)1(

 שמלוןנוס,ינ1.

 ,ווףנין2.

 שקוםיני3.

 ב - מ!,1הייס ינקתי הלויתי שון, - המוי". ,אומיה, ןזתית הויתמרשימת)2(
 עסיסגרנה1.
 ידק מנקוףי. מאיראופנועה2.
יו.1א,גרט5. יייויסימקה4.

 הל - מ".,( נישי", ה,.נר,ית "היות-"מן,ג" הגועת גושמיש.מת)3(
 ",ים י"וי)1(

 אוי-עק'נא "מקימ.ת יןוען" הנשיות!ק'י 213יי1(1"מ אלעוריגה נ;ונמגר1555( )5 השג-ו גהשוןי.
 ןן
1

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק
 אגור המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "וזע" נוה נמירי י, השנ--55י1 )נחירות(, ומקומיות הישויות ינוק מ( 71 ייעיףנההאס
 ינ"ייות תוצאות ע,

 5"י1(. גנונמנר )2 תשג-ו גדעון ו' ב.ופ שקויימו אור, המדומיהימיע?ה
נממש
 כלהלן; המועמדים רשימותאושרוא.

 וניתי ייון "עגוזה-;ועני אתיות מפסגת 'שי",, אר, תועני מ!,;ת - יקראי ארץ פוע,. י""יית"מערר)1(
 את -מפלתיים

 ב - מ!י;תייס ובית, "מורצי ומגיהי-לוע, יאומ.ת, זהיתהזית)ט
 נ - מ5,;תיים גבהי וזתיין ישרא, ארוזת - "תויה,הזות)1(
 הל - )נה-י( גישיא, ",.נר,.ת המטו" - הנרוה תנועתנוש)4(
 פיעל,רש.ית)נ(

 ישרתי
 כא - מפי;תיימ ונקה, )רפ-י(

 מ - מ!,;תיים וניתי )מ;-ב( ומיקה ה;וע,.סממנת)5(
 ק - מפ,נתייס ונית. "ישיאיית "קומונייטיתהמפץ;")7(

-  עמ'"24. ,.ו

395 11.1545.,1 תשמו, ששוו ב-ו 1234, "!יסומם'1,,ט



ש?
2471 איור המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המסמרב.ן

1
80 פסילים שנמצאו הקילות של הכולל המממרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות ממפרה.

מנ!ר"7וי.ת ירשית"נ.וויאיריות

 .שיא,, אין יון,י ין,ות - ישנא, ארז יועדי י""זוהגוערןאת,ן
9י" ךפ.,היים וגיתו ייון "יגודר-פשי. אגירהין);ת

 יאומי", דהי"=יתב
"%נ מילותייס זניחי דיוריי המורהי-ךפועי

72 מפ,נת.ין נתתי ודהייס .שר"י "זודת - ותורהיתדות1

 :ישראי גי.גר,.ת דמפ,;ה - החרות הזועתגושחל
"14 )נק.1(

%72 ך!,ותי.ס וגיתי )ר;.ל ישיא, עתיירשיךתכא

19ן יפ,;הייס וניח. )מ!-ס( ד:אותךת דפועייסמפינתמ

ק:!,;הק
 "קוןונינן'"

51 ןע,:מ"ס ון,מי גישר",.מ

 המועמדים: מרשימוה אחד כל זכתה שבהם המנדטים מספרש.

מי!רהינוטים דרגיי";יניאות,יות

 ימאי, אין ןוז,י ךן,ות - ישר", ארן !ועזי י"ןןותהןןיךאת
, מל,ותייס ונלי ויון פ"ע,. - הןגוזה ""זוחמויזת

1 י!,;הייס וגבהי יו)ויגי ןטר"י-גביע, יאומית, זהיתחיתב

2 ך"ן:ת..ס ולת. )י!..( ישו", פוע,.ישפתכא

3 יי.והי.ס ונסתי ):!-ס: ומיעזת דו1ע,.סמן,;תמ

 ורשימה: רשימה מכל המיעצה חברי שנבחרו האןשיםשמותז.
 IT'S "ענוז"-נועי. אחזות מ;,;ת ישראי, ארז ;וסי. מ?,.ת - ישי", ארץ !ועיי ,טוות היערךמרשית)ו(

 את - מ!ינת'יסוגיתי
 סנור ייינונין1.

 :ן:::נ:ונ:,ס:)
 ומורחי-דפון, יאוריה, זתית סויהמישימת)2(

 ב - מ5,:היים וגיתי כמורצי
 נוטע נק1.

 כא - מ!,והיינ ונקהי )ר!-ל ישיא, ןוי,ימרשימת)%(

 מ - י'פינת'.ס וגנתי )מ!.סן ימ"י"זת ו!1ע,ים מזלותמיש'מת)4(
 נרתריומרזנ'2)
 ונורה ,,ינק5.

 כריצחק 5("1( ננונמגר )5 תשנ.ו נעשוןי.
 ח11ר ומ,1"ית ימועגה ונח.רותפק.י 1וי755()"מ

 5(15.11.11 תשג-ו, נחשיו נ-נ b'DIDID" ,1234ייריק396



ש הבהירות תוצאות על הודעה בסה נמסרת 1, תשכ-ה-1965 )בחירות(ן המקומיות הרשויות לחוק )א( !1 לסעיףבהתאם
 1963(. בנובמבר )2 השב-ו בחשון ז' ביום שקויימו דנן, בית המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רש.מותאושרוא.
 זבלתי ציון העבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחוותהמערך)1(

 את -מפלגתיים
 ב - שפלגתיים ובעתי המרתי המורחי-הפועל לאומית, דחית הזית)2(
 ג - מפלגתיים בלתי ודהיית ישראל אגורת - התורהיהדות)3(
 ב1ב - הצעיריםגוש)4(
 - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אנודח פועלי - התורתיהמחנה)3(

 ן.
 סקל - )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגוש)6(
 כא - מעלגתיים ובלחי )רפ"י( ישראל ~plD(1רשימת)8( בי - דגן ביתלמטן)7(
 לע - העצמאית הליברליתהממלגה)9(
 שות - דכפר לטובת ליבור)10(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 גצ - הצעירים גוש עם 2: - המזרחי והפועל דמזרחי ליקומית, דתיתחזית)1(
 3 - מטלגתיים בלתי ודהיים ישראל אגודת - התורה יהדות עם טב - דנן ביתלמען)2(

1414 דון בית המקומית המועצה בתחום שהצכ'עו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1347 הכשרים הקולות של הכוללהמסטר1.

67 פסולים  שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתו הכשרים הקולותמספרה.

 הקילותמספר הרשימהבינויאות,יות

 יוראי, ארז ן.!,י ןן,:ת - .שרא, אר, ייערי י""ז1תהקערךאת
544 מפלגתיים דבלתי צידן העבךרה-פועלי אתחחממלגת

242 מ5,;תיים ,גיתי "שר"י, ומורק.-"פ,;, ,אולי", זת'תחויתב

י1 :!יןהיים נצתי וזתייב יקרא, ";וות - ותויה'ןז1ת1
31 "!;,י.ס;יש1צ

 'קרא, אנ.ןת 5,ע,' - הת.ית'הן"והך
1" י!,נה"ס 2,ת' וןה"" 5;1 );ק-,( נישר", ה,ינייית ןמ5,;" - הזיוה הניעתלושחל

"" ינו יי"ישוטב
60 מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא

"5 ";!מאיה ",.נרציתהה,:"לע
2"1 ":5י ,מונת,יגוזצחן

 המועמדים: מרששות אחר כל זכתה שבהם המחרטים מספר1.

מנ5ר"ינוסי! "ישימהנוויא1ת,'.ת

 ישראי, אי, ,iUTD' י!,:ה - .וין, איץ !וע,. י""11תבמעיואת
5 מפלגתיים ובלתי ציון פועלי - השבודה אחדותמפלגת

 2 מ!י:תייס ונלקי גןייהי  הןזריי-ןפ.ןל לשוייח,  ית'ה "ן.תב

1 ):ח-י( נישיא, י,'ני,ית "ן!,;" - ררות רועת;,שהל

1 הניר .רינת,.:ייצח

 "24. ;מ' תשנ.ו, ני4, נ-חי

397 4,י11.1.,1 תשר, ניקיי נעי 4"12. ":וב.ס.ס.,וגס

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



ש
 ורשימה: רשימה סכל המועצה חבר' שנבהרו האנשיםשמותז.

 ציון העגוזה-פ.ן,י אווזות מעמת .שי",, "רז :.;,י מ:,:ת - ישיר, איץ !1;,. יא"זות המערךמישימת)1(
 את - מזיפתיים21,תי
 117איימתך1.
 p."sיפה2.
 עיראהגרן3.
ניסון,וסף5.ן ווופרתי4.

 ב - מפיזת-ס ונסת. המיתי 1"כ.;י - "שר"י ,אומגה, 7ה,ת ":'הירשימה)2('ן
 שייוןאגרפם1.
 "גינוקנין2.

 חל - נישרא, "לינר,.ת המפחה - התרות הזועת גושמרשימת)י(
 משהרומנו1.

 צח - ישי ,טונת יידוימרשית")4(

  תהבברן 1"י1( ננונמני )4 תשג-ו נעשון ס'ן
 דגן בית המקומית למועצה הבהירותמקיד  765213()חס'1

 תשנ"ה--1965 )שמש המקומיית המשייותחוק
 בית-שאן המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הנ".יות הומאסת ;ל הוזעה בסה סמירת י, הונעה-נוון )נזירותי, ון,ומיות הרש..ות יחו, )א( 71 יסניףבהתש
 נמו(. ג:ונן'נר 11 הש:-ו נעשון :' ביום 77י"מו ניח-שאף היקומיתימוצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
-

-  את -י!,ותייס וניה' ציון nllarn-פו;,, אהז.ת מפיגת 'שי"י' "יז ייעי' יפי" - יויאי "יז פייי' י""זית"מרר)1( 
 נ - ן",:ת"נ ונקהי המרת. ן:,רן,-הפוע, ,אוכרת, זמיממ:ימ)2(
 1 - ךז,:תייס גבהי ו7תייס יעיאל הוזת - התורה.יזפת)1(

 חל - ):",י( בהירא, ",יני,.ה המפ,:" - החרת תבעת11ש)"
 כא - מפ,:היים ינקתי )רע-ל י"רא, יולי ישימת 1)נ(
 מ - מי,;ן,ים וגותי )גן,ב( ךן"והות "ע.;,יסל!,:ת)"(

4872 בית-שאן המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
4558 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.
214 מסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש'מית אחת לכל שמתנו הכשרים הקולותמספרה.

גשו,אות,יות
מספר"קו,ות רישין"

 ישראי, "ר, פועלי יפעת - ישי", "ין ייעי' י""ייתהמעיואת
1492 מפ"גהיים וכלתי ציון העבודה-פועלי אחדותמפלגת

2022 מפלגתיים ובלזי ההזרהי המזדהי-הפיעל לאומית, דתיתהזיתנ:

42 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת - התורהיהדותנ

419  )נה-ל( בייךראל הליברלין  המסלגה - החיוח  הנוטתגו"7[ל

388 מפלגהיים ובלמי )רפ"י( ישראל מוטליישימתכא

295 מטלגתיים וכלתי )מפ-ם( היאיחדת "טועליםמפלגתמ

 עמ'248. תשב"ה ס-חפף1

 65מ18,11.1 השכ"ל, בחש.: כ"ג 1234, המרם,טיםילק,ם398



אית,יו

 ישיא,, פיז פ.?,י מפאת ישר", אר, פועיי יאיית תצעיראת

 ,אמית, דהית"זיתב
5 מפיוטיים וכהי רמזרתי המורתי-שיעי

 . ._.יש'יהס1ן,יישרא,)רפ-י(וב,ה,מפינתגיסכא
___.. ___ 1____

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חבריש1בהרו האושיםשמותז.
 11.1 ע1;,י - הענייה "הוות מאנת ,שיני, ארן פועיי מאנת - יצת, אר, ;,עי, יא"ן1ה היערךמישימת)1(

 את - מפיוהייםוניחי
ייהקשמש1.
 קוניאנרהס2.
 "מ.יזר3.
 "ש"=ע4.

 ב - מע,נת'יס וגית. היזיתי "מזרוי-הצע, יאומיה, פתיה סויתמרשימת)2(
 מיי,;ייש1.
 דדומזיוף2,
 מלוףיי,נ3.
 יאקענו4.
 ויי'דניא,1.

 "ייגיי'ת המאוה - הנירת תנועת נ1שמישימת)3(
 בישראי

 הל - 1,ה'1(
 ד1ד,וי1.

 כא - מוינה"ס ונתת. )רפ-.( ישרא, פורימרשימת)4(
 קין אגריס1.

 ג;ונמגי )4 השנ.1 גחש1ןס'
 פורתשמשון 1וו1(

 בית-שאן המקומית למועצה הבהירותפקיד)המנ76521(

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיוה הרשויותחוק

 בית-שמש המקומית למועצה הבהירות הוצאוה בדברהודעה
 הבחירות תוצאות על הודעה נזה נמסרה תשם"ה-11955, )בהירות(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףגהתאם

 1965(. בנובמבר )2 תשכ"1 בחשון ז' ביום שקויימו בית-שמש, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלחי ציוז העכורה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאהדותהמערך)1(

 את -מפלגהיים
 ה - מפלגתיים כלתי ודתיים ישראל אפדח פועלי ישראל, אגודת המזרחי, הפועל המזרחי, מאוחדת דתית הזית)2(
 ד[ל - )גח"ל( בישמעל הליברלית המפלגה - ההרות הגועתגוש)5(
 נקא - ממלגתיים ובלחי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)4(
 בו - מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאיחדת הפועליםמפלגה)5(
 לע - מפלגתיים ובלתי העצמאית הליברליתהמפלגה)6(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 המזרחי, הפועל המזרחי, - מאוהדת דהית חוית עם וקל - )גלל( גישראל הליברלית המפלגה - החרות הנועתגוש

 ה - מפלגתיים בלחי ודתיים ישראל אגודת פועלי ישראל,אגודת

 טמ'848. השב-הו ס"ח465,נ

399 5!ש18,11.1 תשנ.1, נהשוו נ-נ 1234, "פוס.סים"וגט

- --



3548 בית-טמש המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.שש8

3334 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.ק 314 פסולים TH2~lr הקולות של הכולל המספרד'ש
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתנו הכשרים הקולות מטפרה.שש

 וק.,.הימי היש,ךהנפזי"1ת,י.ת
 ישי"י' "ק ,SY7D~ %יצת - י"י 'י "יז פיע" יעזיי"מעידאת

*113 מפלגתיים וכלתי ציין העבודה-מועלי אהדותמפלגת

 .שיא,, א)-לת דיזי"., דפן:, היזר"., - יא."זת פתית"י.תה,ן
557  רפל:הי-מ  בלחי  ורתיים ישרול אגודתשעלי1

1ון );ן,י( נ.שין, י,יגי,'ת יין,נה - הקרות ת:ועתווקחל

דו! ן,.)ת.יס יגרה. )י;.'( ישי", ןיע,יימייתכא

111 מ;,)ת.ין .ן,תי )י!-ס( הכאוחזת היוע,.סמאנתמ

7" ל!,:ת"נ ועת. יעצן".ת ",ייייית"ין.;"לע

 המועמדים( מרש.מות אחד כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "מנזן,סמיעך יר;.יהנ.נו."ית,.ית

 'שר",, אי, !יעי' :;יצת - 'שיאי "ין עיעי' יצטיית"רעיואת
4 י!י)ה.'ס ונאי ציון !.ע.. - יעגון" ",לוהמן,נת

! מ!,)תייס גנתי ופתיים ישרא, אידתלועי. ישר",, ":יזח ו:1-ן., "פון, המורהי, - מחומת זתית"ן'תה

3 ))"-,( ננשר", ך,ינר,.ז ן:;,ה - היות הניעתמשהל1

! רן,;תייב .גפתי )ר!..( .שרא, !ועיייש.מת ,כא1

 יי,עירם1.1
 מיק, נר.ר4. ",,"י "יי,!. יק" .ינ,!.

 77ל - וגח"ל( נישלאל הלינרל-ת הכפלגה - ההרות השעתמרעיה)ט

 ::יג:;:ג,:]
 יהיה מיג"ר.

 בלתי ודתים ישראל סגודת בועלי ישראל, אוגדת הפזרתי, הפועל המזרחי, - מאוחדת דתית חויתמרשימת)3(
 ה -מפלגתיים

 ישק ודיי1.

 "יים יוק2.
 כא - מפלגתיים ובלתי )רפ-י( ישראל מרעלימרשימת)4(

 .71נ יוי!. עו,ן"ניה"נ.

 לויר. נ:1נ::י;,,1( )4 תשג-ו נ"ו.1ס'
 שמש בית המקומית למועצה הבה-דיתפקיד ~75621()חם

 11.1,55_,1 ת'!:.1, נקשו נ.; 1ו?1. ה!י!1מ.ס.,,יםכ40



י  תשכ"ה-65פ1 )בהירות(, הטקומיות הרשויותחוק
 גבעת-עדה המקומית למועצה הבח'רית תוצאות בדברהודעה

 "וזן" גו" ניייה תשג-"-ו"1%ן, )נח.י,תן, ךמ,.מ.ות היש,יית ,ת.7 )א( 71 ,יעיףנימס
 "נ"ירוה ה,?%ות ע,

 ון1%(. גנ.נמנר 21 תעיתו נישלן ז' נימס ע,1.,מו ננעת-עוה, המ,ומ.ת,רוע?"
- -  כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 זבלתי ציון העבודה-,זעלי אחית מפלגת ישראל, ארץ מפלגת,פיעלי - ישראל ארץ פועלי לאהדותהמערר)1(
 את -מפלגתיים

 ב: - מפלגתיים וכלתי המורהי המזרחי-הפועל לאומית, דהית הזיח)3(
 כא - מפלגתיים ובלתי )רפ-י( ישראל פיעלירשימתי( חל - עת-י( ניקי", היינר"ת "ין,)ה - הנרות תותהנ1ש)ו(
 לע - ";?יצת י,ינרי.תהן!,נה)!(

674 נבעת-עדה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
655 הכשרים הקולות של הכוללהמספרי.
19 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניעו הכשרים הקולותמספרה.

 הקולחתמספר הרשימהכינויאות,יזת

-
 אר, !ין,י ,""זית"מעיד את

 ישיאי, אי, פתיי מלנת - ,שראי
354 מפלגתיים ובלתי ציון העבודה-מועלי אחדותמפלגת

51 מפלגהיים וגלתי היזרתי המזרתי-הפועל לאומית, רתיתחויהנ:
130 )גת"ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרוה תנועתגושהל

87 מפלגתייס ובלחי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא

27 העצמאית הליברליתהיפלגהלע

 המועמדים: מרשימות אחד כל זכתה שבהם המנדטים מספרד.

 המ:וטיסמנוי הרשימןנינייאבהויות

 ישיא,, ארן !.עלי י!,:ת - .שיא ארז !ון,י ,",וזתהלערךאת
4 מסלגתיים וגלתי ביון פועלי - היבודה אחדותמפלגת

 היינריית היתירק - ההרות תועת בושהל
 ניקרתי

 2 מת.י(

1 מ!,נתייס וגיתי )י!.י( יורא, !יןי,י",ןתכא _'

 ירשימה: רשימה מכל המוצצה חברי שנבחרו האנשיםשמותו.1
 ניון הענווה-!.;,י א"זוה מלנת ישרץ,, אר, !יעיי מפינת - ישראי אין !שיי ,""י1ת המערךמישירת)1(

 את - י!,גתייםגניתי
 אהרן:נע1.
 י;קנדויך2.
 י?ןלענון.
 יעןגש,יט.ן4.

 הל - )גן-י( גישיא, ו,.ני,.ת ה:פ,;ה - ",יפת הנסת גושמרשימת)ו(
 מויתיי11ת11.ן

 כא - מ!,נת'יס קנסתי )יפ-י( ישרא, פידימרשימה1"(
 דוו נרפס1.

 שטרןדוד ן""1( ננ.גיגי )4 השג-ו נעשוןס.
 גבעה-עדה האקוטית למועצה הבהירותפקיד 756213()חם

 עמ'"24. תקנ.", ס-ח,48,י

401 י(,11.1.,1 תק:-1. נתשו ב.ו 1"12. הירס1מיסיימס



 תש?"ה-.1065 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 ;בעת-שמואל המקומית למועצה הבח.רות תוצאות בדברהודעה

 הנחירות תוצאות עי הוזעה ננה :עירת תרניה-;י111, ):,ירוק,, המקומיות הישו.ות יהוק )א( וו ינעיףגהתאם
nsyl~iהי,ומ.ת (iKTSt-י1(. נ:ונמנר )2 תשדו גאטון ו' נ,וס שקיטמו ננעת)נ 

 מלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 מ!י.ת,,סש וניה' שון "עוון-!וע,' אתות מחלנה .שי%,, "י, !ועי. מאנת - ישרא, ארן ?ועלי יאהזותותרך)1(

_ 
 את

 ב - הזה. -"עש)2(
 1 - מ5,ית..ב גבהי וותייס ישרא, ארזת - התורהיעזות)2(
 הל - );ח-ין גישש, הי.גריית ין!,נ" - "הרות שועתגוש)4(
 כא - מ!,:תיים וביתי )רפ-ל ישיא, !1ע,ירשימת)5(
 שמוא, ונעתייע1)י(

 לה -
 מ - מפי;תייס וגיתי )מפ-ב( המאוהלת "פועליםמ!,1ת)ו(

ש
 המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.ן

2251גבעת-שמואל
2168 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

83 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.,ן

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתנו הכשרים הקולות מספרה.
 הקוקותמסיי הישימהנינו.אותיות

ינ2 י!,;תי.ם ינקת. פיון הינוזאועי. אאותמפיזת,ן ישרא איץ פועיי ך!,;ן - ישרני ארץ !ועי. יאהזותהמעיראת
272 הות'טישכ

72 י!,;תיים בתתי וזן,יב ישי", אנופות - התורהיהןות1_1
247 )"..( נ.שי", ה,ינר,ית ןמןי;" - rTl~nn שועתגושהל
 ישרני מועייישמתכא

1"3 מ!,;תיים וביתי )ר?-י(
 ינותימעךלה

51 שמוטי
נ57 מן,;תיים ונעי )מ;.ב( המוהזת "פועי.סמפעתמ

 המועמדים: מרשימות אחד כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
כתי,איה,יית

 המהנסיםמנפי ךרש.מ"

 .שראל, ארז !,עי. ין,;" - ישרני איץ יזע,. יתעוות"מייןאת
 1 "!ייתי,ס ימת. וךויהי השיחי-הכע, .אומית, דתיתיגיחב " מפחתיי! 1:,ת. ייון 15ע,י - "שווה אחזותמעינת

 1 מחיי( נישיאי ה,ינר,.ת המעי;" - שרות תועתשוקהל
 1 ך!,;ת.'ס 1נ,ת, )רפ-.( ישיא, פ,;,.ישימתכא
 2 ןפ.וה"ס 11,ה' )מפ'ב( הןאות7מ ה?,;,,םלפלדתמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אךדו" ופייח ישראי, ארץ פויל,  מציית - ישדא, אד, פוע,, ,איזנה המעדך מישים")1(1

 %.זן  ";גזזה-15על.
 את - מפל;"ייסזנלחי

 הססבונה1.ן
 "ייס מותןיוי2.
 מש"שנסין2.

 ב - צתי תושמרשיתמ(
קרי:מןיא,ר1.

 חל - );ח.י( נישר", ",ינרי.ת המ?,:ה - שיות הגועת 1ושמרשימת)3(
 רותנעים1.

, ס'ן ה - -  ג24 עמ' 

 תש:.1, נהקו ביס 12%4, "!יכובס,,סיט402
 5(11.11.%י

-ן  -  -- -  -  



 כא - "בנה"" ונבי )יפ-י( ישיא, !יערימרשיית)ו(
 "מנין "1171.

 נ, - מפיגתייס וגיתי )מב-מ( המאוהדה הפועייס מפינתמרשימת)5(
 "נרדםניני1.
.2rl~'hיוד 
 יעזבנגפו3.

 בלדנברגיהושע 5י,1( ננוגינר )4 השג.1 גדשתןמ'
 ננעת-שןי"1 "מויזת ,מיער" ןי"ייותפק.ז ון2"75(1המ

 תשכ"ה--1965 )בהירות(, המקומיות הרשליותהלק
 גדרה המקומית למוצצה הבחירות תוצאות בדברהורצה

 "נצירות תפיסות ;י הושה ננה נמסרת ן, תשנ.ן-5""1 )נ"ירות(, ומקומיות הישויות יהוק )א( 11 לצעיףבהתפס
 5""1(. ננונמנר )2 השנ.1 ג"שון ו' ניים שקי.ימו נזר", "מקומית1מ1;צה
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 וגיחי ציון "עגילה-ישי, אהווה ימנת .שדא,, ארץ VID~1 מצגת - ישיא, איץ !ועלי ,""זוה"מעיד)1(
 את -מ!,נת,יס

 ב - מ5לנתייס ונלתי "מורהי "מיהי-"פיעל לאיייה, זחיההיה)2(
 ד - מ!לנתייס נלהי וזתייס ישראי אניות פועלי התורחי, "מנהרשימת)ו(
 הל - )גת-1( נישי", "ייגר,ית ומפצה - ""רית תניעתגוש)4(
 יט - מקוריה רתיתרשימה)5(
 ,ש"א, פיעוירשימת)"(

 )רפ."
 כא - מן,נתייס ובית.

 לג - נזי"יסע,)7(
 לש - גישר", מהימנים"תא"זיה)"(
 מ - מפלתיים נגרתי )מפ"ם( המנותזת "פו;,'םמלנת)"(
 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואיה
 חץ - )י"-,( ג.שרא, הסיגריית ":!ין" - יחרות הגועת נוש עם לנ - נזר",יען)1(
2343 נדרה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.1- כא - מגלותיים וגיתי )רע-ל ישראל פועיי רשימה עט לש - בישראל התימניפהתייהדות)2(

-2249. המספרהכוללשלהקולותהכשריםג.

94 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המסטרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ",צותמתר הרשימהנ,נויאמתויות

 ,שיא,, ארץ ;וכי מפינת - .שרא, חיץ !וע,. י""זות"יעידאת
721 מפ,נת,יס ונסתי ציון יענ1זה-פתיי א"דוהמפננת

יו1 ן5,;תיים וגלתי המניני "שיחי-~5PTD ,אוי.ת, זהותתי"ב
"5 מפל:הייס נלקי וזתייס ישראל "נוזת s51~Te והורתי,צדנה

212 )נח.,( נישרא, ן,י:י,ית ומי,:" - החרות הגועתנושהל

""2 מ17ייה זחיהרש.מה'ט
 מלגת"" ונוהי )רפ-.( ישרא, פגע,.ישימהכא

12"
""" נזיהימעןלנ ""1 ניקרא, הת'מניס"תא"יותיש

215 מפ.;ה.יס וגבהי )מפ-י( המאוהדת הסועליסמסליהמ8

- - - -------- ----------------- ~ "24. עמי תשג-ה, 1"4,4וה -8 - --  --- - - - - -  

403 5(9ג.18.11 תשג.י, נתשו 5-נ 1254, ה!ז;ים'ס'צוםום



 המועמדים; מרשימות אחת כל ;כתה שבהם המ:דטים מספרו.5 1ט%

 ךיש.רןנשויא,ה,.ות
 ה:,;זס.םךקפי

 ישר"., איץ סנן,, י:.;ת - ירך", ארץ תתלי יאךזותהיערךאת
3 מפלגהי'ם ובלי צין פועלי - הרבידה אהווהמסקנה,ש

1 )גח"ל(  בישראל הליברלית המפלגה - ההרית תנועהגושוזלן

! מקורית דתיתרשימה'ט%

2 גררהלמעןלנש

1 בישראל התימניםהתאחרותלשש

1 ממלגתכם ודלהי ו:ופ"מ(  הןאיןר, הפיעליםממלגתמ5

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמות1.
 ןי.1 הענויו-סומי "זן,ת מסכת ,שרא,, "רץ סיין. ל!,;ת - .שר;,, y-R יוזמי ,ן,ז,ת תיירךמישיךת);(

 את - מפלגתייםוכלחי
 וגי ךרנרס י::.ן;.
 :פיס אגרהס2.

 ;יייה. ,ן'עניץ".!
 חל - )מ.,( :יקר", ך,.נריין "י!,;ה - "ךרוה שולת :ושמרשימת)2(

 ן יחידה ליגר1.
 'ט - ך,ורית והית::ישימה)נ(

 יחיא הדיגה1.
 לן - :ורה ימען ררשימת,4(

 שלוס סופר1.

 ה;. גן-קך2.
 ות'מנ.ס התעייתמרסיסת)נ(

 לט - נישדאי

 מ - י:ן;הי.ס ,נעי )ךן.סן גן"ייזת לס.:ה:!.ע,ים:"שימת)"(
 מתמיהו ,יגמן1.

'"rwnl יעקבשלום נ"י;( י:ונך:ר )" תשג-ו 
 גררה המקומית לבועצה המהירותמקיד 753213()תם

הו-

 תשכ"ה-1965 )כהירות(, המקומ..ת הרשויית
 יבנה :ן המקומית למועצה הבהזרות תוצאות בדברהודעה

 הנחירות ה1צ,1ת ע, "11עה גגה ;מסרת ן, תש:.ה-:וו; )נחירות(, ךמ,ומ.ות הרשייות יה., )א( 71 ינעיףנ,האס
 1941(. בנובמבר )2 השב-ו בחשיו ז' ביום שקויימו יבנה, גן המקומיהלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 פ,עלי מפלגה - ישראל ארץ פועלי לאחיותהמערד)נ(

 אד-

 ובלחי צינן כבידה-מוטלי אהדוה מפלגת 'שרשל,
 את -מפלגתיים

 ב - מפלגתים ובלחי המורהי המורחי-הפוצל לאומית, דחיתהזית)2(
 ג - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת הנצרה,יהדות)3(
 דול - ):ת"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגוש)1(
 כא - מפלגיהם ובלתי )רפ-י( ישראל פרעלירשימת)5(
 לג - יבנה גן למטן העצמאיתהרשימה)6(
 מ - מפלתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)י(

 בעיהן: שהתקשרו המשמדם רשימותואלה
 ישראל פועלי רשימת ?ם לע -- יאה גן למען העצמאיההרשימה

 כלא -. ממלגת"ם ובלתי )רפ""

 "24. עמ' הק:-", !"4, י-חן

 מקנ1נ,1 תענ"ה בחשו; ב"ג 1284, הערסליםו,ק'ט4מ4



ן
1122 גן-יאה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכויל המספרב.

1094 הכשרים הקולות של הכולל המספר;.

28 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שתהנו הכשרים הקילות מספרה.

 "קויותישי "רשימהנינתיא.ת,'1ת

עאת  יקיא,, אר, סוערי מפיגת יערא, ררן יגעיי ""17תש

124 לכותיים ונתתי "היתי "מני".-ופגע, ."תמית, פתיתהיתב

11 מן,נת.יס נימי ,ןתייס 'שרא, אגורת "תניה,."יותנ

,11 )ג"-,( גיקיא, ה,ינייית הןן,גה - ""רות תקעתגישחל
""1 מי,גתייס ונמתי )רפ-י( .שי", ~זן,.ישימתכא
"5 גן-ינו" ,מען ";?מאית"רשימהלנ
י" מ!,ג"יים .נחתי )י!-ס( "מ"1"7ת "יועי.םמעגהמ

 המועמדים: מרשימות אהד כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

"ית,יו

ןאת  .שראי, y.w גיציי מנחגת מרא, איז זועתי ""זיתם

 יאומית, ית.ת",.תב
~PIS--הימרחי 

4 :פ,גתיים וגיתי "י~רחי

1 )ג".י( ניקר", היינר,ית "מנייה - "היות הוועהגושחל

 ,קרעי שעייישימתכא
1 יפיוהייס וניתי )רפ..(

1 ;ן-'נו" ,מען ,עומ%ית"יש'מ"לנ

י  ורשימה: רשימה מכל המועצה חבר' שנבחרו האנש'םשמותז.
 ?.ון פ11,. - "ונס" אחרת מבגת יקרא,, "ין !.?,. מצינת - .שר%, %יז !.ן,י יו"רית ""ערךמרשילת)י(

 את - מ!,;תייסונ,ת'
 מש,שסיין1.
1.סתיא"רון!.

 - יךוי"' ,אומית, והית "זיתירשימת)!(
 ב - יע.;תייס גננתי המורן, שוע,

%ו-"יוןשי.%,1.

ו מיסשמו",י.

(:nlluv'1RT1 

 חל - )גה-י( ניקר%, ",יריית ומן,:, - הירות תנועת גושמישימת,"(
 717 "ניייריס1.

 כא - מ!,גתייס ונלי )רן-י( ישר", ייעלימישירת)4(
 "י.%ר7 גידמות1.
 לג - ינג" גן ,יען העצמאית מ"רש,מ",ו(

 נו-יננה """ימית ימיען" "י"ייית;ליד וקווקז(,"מ זבצקינהום י"11( ננונמגר )4 תשג-ו נעשוןס'

405 מש11.1.,1 ישניה נקוו נ.; ה!יסימיס4"2!,',ווט



 תשי"ה-1065 )בהירות(, הטקומיות הרשוייתחוקשן8
 ית המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעהש
 הנה.יות הו!%.ת על ".וגה גוה נמצרה י, תש:.ה-!יי1 )נ,.ר.ה(, המ,.מ..ת הרשויות יחנק )א( 71 יסייףנ"האסו1
 ה. 965 בנובמבר )2 תשב-ו סתשון ז' בעם שקויימו נשי ת המקוםלמועצה1
יש  אם -השלום)2(ן אל -השיויוו)1(ן כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.%
 אן - המשותףהמאבק)3(1
 נ: - מפלגתיים ובלעי המזדהי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתחית)4(1
 גד - התדורהדור)5(1
 יד -יתז)5(1
 יש -האחווה)7(ן

 לא -הרמורמה)8(
 לי -"חרית)9(
 ל - י"עבידה החקלאית)10(
 גה - ההתעיייית)!1(
 !ל - ו"ינוזה היוחמה)!1(

 ביביהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 'ש - האחוה עם אל -ושיי'יו

1090 !'ת המקומית המיעצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1066 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.
24 הפסולים הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש'מוה אחת לכל שנ-תנו הכשרים הקולותמספרה.

 יקיותימיי היתייקנינ..אוניות
51השע..ןאל

55השלוםאמ

70 המשותףהמאנקאנ
91 מפלגתיים זבלתי המורהי הטזרתי-הפיעל לאומית, דהיתההתב

78 החישהדורגו-

100יהדיד
87"אפיי"יש
38גהרפירמהלא

53החריתלי

89 והעבודהההקלאוהל

24גההתעוררותנה
105 והעבודההלוחמהגל

 מהרשימות: אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

נתו,אות,יות
 הינזטיסמספר. ךרשימ"

1"שיי,11אל
1יתדיד

 !:]סייס"לא

 2""תעוררות!ה

2 והעבודההלוחמהגל

 ,4!. ען' השג-ה, וי4, ס-"י

 5~פ1.??,18 ה":כ"ו, ב"שז, ג-נ 1254, ה"דס:ט'םילקוט406



 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האגשיםשמותז.
 אל "שעעןמרשימת)1(

 יד - יתזמיש'מת)י(
 וחי 1,%י%י1.

 לא - הרווייתמיששת)ו(
 אמדניה1.
 ותן יוגף2.

 ו"ע12זה המלאוהמישירת)4(
- ל -

 גה - ""תעוררוהמיש.מת)1(

ר:. ק ט ד א  
 גל - והענודה ",שמהמרששת"(

 איאבועסבה1.

 שרקיה אהמי2.

. --- ---- )המי75121(------ ערב'דחמים 1151( ננ21מגר )4 תשג-ו ג"שוןט'
-  

___ 
 --- פק.יןנ"ירותלמועצ"המקומ,הנ'ת __ - -

 תשכ"ה-1905 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק
 אל-כרמל ראלית המקומית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "נהירות הוראות ע, הונעה בנה נמיית ן, תשנ-פ-1"11 )נתירות(, "ן,ומיות "רשויות ,הו, )%( 71 ייעיףנהתאס
 1""1(. ננ21מנר )! השג-ו מהשין :' ביום ש,1,ימו א,-נימי, פיית "פומיתימוע?"

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אל - "שיזיף)1(
 ושוע, "מודח, יאמית, הזהיתהס!,)")2(

 ב - המשהי
 הל - ה,.נר",.ת המפא" - הקרות תנועת1וש)1(
 יא - ושהוו""ויהוף)4(
 כא - )רפ-י( ,שיאי !ועייישמת)נ(
 ע - והנגיןהה,,%וה)5(
 מ - )מע-ס( תמאויךת היועייםמפלות)7(
 נ - והה2,תתהההילרית)5(

 המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמטפרב.
1911 אל-כרמלדאלית

1865 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.
46 מסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
 "קיייתמצפר הרשימןנינו.אות,יות
115"שיתוףאל
127 המריי וןפ1ע1 המורהי י%ומ.ת, יזתית"ן!,;ןב
415 היינראי.ת היפל= - ההרות הנועהגושהל
47י 1"אק11הושיחוףיא 114 קרפ..( .שרא, פ1ע1.ישימתכא
125 והשיןהןלי%ותע
"21 )יפ-ג( "ן"והזת ו!.ן,."מן,;תמ
217 1""ע,ןההקתעוררותנ

 245. עמ' תש:.ה, 451, ס-תי

407 55י15.11.1 תשנת, נקשנו נ,נ 1254, ן:דסוסיםיבוס



 ; המועמדים מרשימוה אחת כל נכתה שבהם המנדטים מספרי.ש

 "יניל,םמניי "ישי"עיתי%ית,ייתש
 ן ן,ינרץ,.,ן הס!,;" - גפרית תנוץתתושחלש

 2 1"%ן'1"השיתוף'אש

 1 )י!.י( יקי", עיע,.יש.ןתכא1

 2 ):עיי( המאיתות "!ו?י.םמ!,;תמן

 ; ורש.מה רשימה מכל המועצה חבר' שנבחרו האנשים שמותז.ן 'י nnisrrl; 1ק"תע,ררות1*

 נתז.יחסי".ן רושן.ך,מ1.2 ",נ.7י!ן"11.ן חל - 7,יזין..ת המויזה - נהרות ת;.עת בוש מישימת)1(*
 'א - .ך""וון גש,ת,ףירעיית)2(ן

 א:, %,-זין:!ר1.

 עליחלבי2.
 כא - )רי-י( ישרן. ,1i~TDמרש.ית)ן(

 סמן ווינך1.

 מ - )מפ,ב( ון%והזת יי.!,'ם מיי:תמישימת)1(
 ינן קרור1.
 !ורנאן %,-זין !:י2.

 1 - ,ן"2ייה י"תעוררותמרשימת);(
 יתמי "נון1.

ן  'הושפטשלמה ;",1( ג:ונמ:ר )! הון-ו נישון.'
 ן א,-:י:, זניית דמקין'ת ,:1;ן" ינהירותןק.י י21י,1()"י

 תשכ"ה-1965 )כחירית(, המקימ'.ת הרשויותחוק
 טמרה המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 ו".1(. :;י:::ר )7 השג-ו נחשון ,' נ.וס ש,וייךו שרג, דן,ון.ת,יושן גניירות ת11".ת עי ךווען נון נייית י. הע:-ך-7".ו ):י'ר,ך(, יןלין'יג גרשו..ת יה., 11)ן( ייעיף:גרס
 כדלהלן; המועמדים רשימיתאושרוא.

 ס - ד""ייי)1ן
 ב - מ!.;ך..ן .:,חי המתיגי "~1?, גשרן., יאוית. זתית";ית)2(
 ובית. 1.ון וזנ,דג-!1ע,י %רוות מיימת "י,-.עי%,, !,ע,. י!,;ת - אר,-ישראי !.יני ,"חזותגועיך)7(

 את -מ!,;תייס
 רא - ורוחלי:")1(
 עה - והועקךניית)נ(
 נד - גן'יו;ר?.ת הרך ה;.ת)"ן

 הל - ,:ך,י( נעי,, ך,ינריית ה:?,:ה - וסררת גדורת יבש),(
 זמת - הירבית העבודהממלנח)9(
 ,2ל -השלום)10(
 יא - והאחוה השחיף)11(

 24%. עמ' השב"ה, 465 ס-ח1

 ,Is.ll.loe שע-1, נהשוו נ"נ 1":1, "העש.".מ4%



ש
 : ביניהן שהתקשרו המועמדים רשימותואלה

 מפלגת - ארץ-ישראל פועלי לאחדות המערן עם ב - מפלגתיים ובעתי המ,רהי הפועל המזרחי, לאומית, דתיתדית)1(

 את - מפלצתיים ובלתי ציון העבודה-פועלי כהדית  מפלגת - ארץ-ישראלפועלי
 יוק - והאחרה השתוף עם אה - ההצלחה)2(
 של - השלום עם שת - הערבית הענודהמפלגת)3(

2485 טמרה הלקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

2392- הכשרים הקולות של הכוללהממסרג.

73 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרי.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 הקולותממסר הרשימהכינויאות,יות

10["אחווהס

185 מפלגתיים ובלתי המזרחי דפועל המזרחי, לאומית, דתיתחויתך

 ארץ-ישראל, פועלי ממלגת - ארץ-ישראל פועלי לאחדותהמערךאת
393 מפלגתיים ובלתי ציון העבדדה-פועלי אחדוהמפלגת

406 ופתוחקדמהרא

73 ההושה"בריתעה

143 דוימוקרטית טמרהחזיתגד

152ההצלחהאה

91 )גת-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תגזעתגושחל

322 וערבית הענודהמפלגתשת

115"שייםשל

יא
 וךאחו""קהוי

וו7

 המנעמדים: מרשימות אחת כל :כתה שבהם המנדטים מספר1.

אוריי
 מ!,;תי'ם ינקתי ואר"י "פיח, ומורחי, ,%ימיה, שית"זיתב
 %ר,-ישרני, 11ע,, ידיעת - "י,-ישיר "יעי, יו"ריתומעיואת

3 י!.נתייב ונסתי ?יון "עניון-!ונלי ~R11RSמ",;ת

2 יצתי"וים"רא

2 הערנ.ת ";נוזהן",נתשת

2 י"""י""יסתיףיא

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 ב - מי,נתייס ינקתי "מויני "!,ע, "שר"י, ,יינית, יתמת הויתיישימת)1(

 ציון העבודה-פועלי אחדוה מפלגת ארץ-ישראל, מוילי מפלגת - ארץ-ישראל פועלי לאהדות המערךמרשימת)2(
 (?ת - מפלגתייםובלתי
 חג'א,י הותיק מוחמד1.
 יחוסיו מוחמד אהמר2.

 קזמ"מרשימת)7(

 יסתוור%

 רימי תנו אהלל רקב2.
 אה - ""ו,""מרשימת)4(

 "י"א %י Tas נא," עיי1.

ש4 5(1ן.15.11 תשג-ו, נדשת נ.1 4"12, ה11ס:פ.ם.,,1ס

-- -



 שת - העינית הינוו" מענתמרשמת)5(
 ויש יהר.זני1.
 שקיר אגרןיןעגןא,ה2.

 יא - וואח1ה הש.תוףמישימת)"(
 דיאג אחמדמוסטפה1.
 דיאנ מנדאאהמר2.

 ננונמגי )3 תשג-ו נעשון"'
 לייעובדיה !יי1(

 סמרה המקומית למועצה הכחירותפקיד 765213()חס

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

 "יש1'1" ידוק )ץ( 71 ינע'ףנ"""ס
 הנתיזות fiTKS7fi נ, "ו7;ה נו" נינות תשג-ו-;""11, )נן.יי"(. "ן,ימ.י,

 ;;"1(. גנונמנר )2 ה"נ-1 גוון ו' נ.ומ ש,1,ימו .עוז-דמעי", המ,ומיתימוע?ה

 כיהוין: המועמדים רשימות אושרוא.ו
 ים - "ן"יות .מיי)1(
 לס - ינ1ז-,מעקה ימען)!(

 המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוייהמספרב.
219יסוד-המעלה

206 הכשרים הקויות של הכוייהמספר1.

D'~TaC 13 שנמצאו הקולות שי הכוילהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכי שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ן,ו,ותמנפי "רקימהנינייאות,'1ת

4( "מיריה'נודימ

!14 'סוז-ומעיה,יעזלמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל נכתה שבהם המנדטים מספר1.
 "ינוטיסמנ"ר מרקייהניסויא,ת,יות

 2 "מאוחותיגיזימ

 3,נע1'סוז-"מיהלמ

 ורשימה: רשימה מכץ המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.1
 ימ - היאי"ות ייוימישימת)1(

  ",יעוראשנמי1.

שון?רנהום!.

 ימ - ינ71-הלעסה ,ןעןירשימה)2(
היז",נףי'
 י1ה,גן-יזר2.
 .ע,נמור".י.

 שאואטכ' ,",1( גנונמנר )4 תשנ.1 נישולס'
 יסוד-המעלת המקוית למועם הבהירדתפקיד 185213()חמ

 248. ימ' תשב"ה, 463, מ"ח1

 11,1145."1 הש:'1, נה':11 נינ 1;12, ה?זכ,מימ,טוס410



ש
 . תשנ"ה--ע196 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק

 ירכא המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה
 "נהייות תונאות ע, היזעה גזה נמסרת י, השנ-ה-1955 )נתרוה(, המקומיות "רשויות יחזק )%( 71 ,סעיףנהתאס

 1965(. בבובמנר )2 תשכ"ו בחשון ז' גיום שקויימו יחבא, המקומיתלמוענה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 א - ו"ייורמ""שיתוף)1(
 'שר%, אין !ועי' ,אחזותהמערד)2(

 את -
 ב - מי,נתיים ונטתי ומרתי הפוע, המגיהי, ,א1מ.ה, דתית":ית)י(
 1 - נישי%, "הושה n'bolltl~nהרשימה4(
 הל - )נ"-,( נישר%, יליגז,יה "ןע,;ה - חרות תועהגוש)5(
 'א - הנ"נ"ענניה)"(
 ,שראי פת4ישירת)7(

 כא - מאנתיים וביתי )יפ.י(
 כ, - ו"אמונהואור,,(
 נו - מפלגתיים ובלחי )מפ-ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)9(
 עצ - י"ייוימ" p~sn)9ו(
 צ - ";~מאייס "עינויו הצעירים רשימת)11(

 ביניהן: שהתקשרו המוטמדים רשימותואלה
 יא - הגנוזה "תגג.ת עט א - והריורמה"ש.תוף

1240 ירכא המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

1221 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

19 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 ; המועמדים מרשימות אחת לכל שניתם הכשרים הקולות מסמרה.

 הקוותמתי וישימהנ.נוי%ות,יות

9" ו"ר!ורמ"ושיתוףא
%1" יקראי פולי ,אחוותותרךאת
57 י!,גהיים ינקתי המגיהי הלועי - המרח. יאורית, זתיתוציתב

45 נ,שרא, וחושה הקומונייטיתהרשים"1

"3 )נח-ל( נישרא, הניגרריה ןן!,ג" - הורות ת;ועתגושהל
215 השונהעננית'א

3" י!,1תייפ וגיתי )י~-י( ישיא, פוי,'ימייתכא
87 והממונה"אורכג

%"1 מן,3תיים וגעתי )מפ-ב( "מאוחזה "פוערםמפגנהמ
"7 ציפויי""צוקעצ
54 הפצמאיים העובדיםהצעיריםוב

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "מנוטיייספי ורשמהנישי%ימיות
 פוע,. יאהזותכמערךאת

 ,שראי
5

3 הננופה"תבניתיא

1 מפ,;תייס ונמתי )מ!.ס( המקיזת ה!ו;,יבמסגתמ

 24%. עמ' הקנ.ה, !45, "-"י

411 י"11.19.,1 תש:.1. נ"ע.: נ,ג 1254. "!יבומיםי,,:ס



ו
 : ורש.מה רשימה מכל המועצז; חברי שנבחרו האנשיםשמותז.

 את - 'שראי פיעיי י""דית המעידמרשימת)1(6
 מדלא סלימאן יוסף -1,

 הביש יוסףמאלח2.*

 אבו-טריף סברעלי3.*
 נזלה באלתהמן4.?

 סגי" מוני" ;;,י52.
 יא - גניהן מפנמתמרשימת)2(

 ען",,ק ס,מאן ךו!,ג2.

 טר.ף אנו נהגתן סמאןן.
 מ - ך!.:ת..ן ו:,". ,ן!-ן( "יא."זת ג!ו2,.ן מ!,:ת מישימת)3(1

 יוסף"יזימ,ין1.

 ננונמני )נ תשג-ו כגנוןי'1
 ;'אום;עים ו"11(

 ,רנא גמ,.מית ימ,עצה גנןייותתיו 213"נ1(),מ

 תשג"ה-1965 )בח.רות(, המקומיות הרשויותחוק
 כפר-ברא המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 גנגירות תוצאות עי גווע" נ," נסירת ה"נ-ן-;",11, )נ".רית(, "מ7.ייית ורשו.ות .גו, 71)א( ינע'ףיגה"ס
 1983(. ב:ובו,בר )2 חשב-1 בחש.[ 1' ביום שקויימו כפר-ברא, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ב - די:ית' ד!.2, ,".יין יזתית גי!,מ יי2ת,1(

 מן -"!ית,1(
 אל -"תקיי")1(
 אם -""ננג)5(
)ין

ו!ת1"
 אר - וגי;..ן

171 כפר-ברא המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוילהמספרב.

171 הכשרים הקולות של הכזלי מספר;.
0 הפסולים הקולות  של הכולל מספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת יכל שניתזו  הכשרים הקולות מספרה.

 ן,.,ותמלר ורצין"יינניאיה,יית
24דת,ייגאל

;"""ננגאם
ןןת1"אר

21 1"ננ.ין

"2 ושרק. ונזי, ,א.ן'ת נדהיתד:5,;ןב
נ3י"ר"מן

21דש,ונפמ

 ,24. עמ' תשג-", 5"4, י-גן

 יםי13.11.1 תשנ.1, נחשו נ.; 1י12, יניי,פ'ס',ןיס412



ש
 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

אה,,"
1""ננ"אם
2שיתמז
1 ןןור"י "סעי לאנמית "זתיה"מפיו"ב
1הקוספס

 ורשימה: רשימה מכל המועצה להברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 סופחי עאסי1.- ן- אמ -- ההבנהמרשימת)1(
 ,מך -- הפרחמרשימת)2(

 מו,תמ"לוףב
 עאימשזע"מקנ

 ב - הןךי ;לסי הת" חס," השעתמ(
 ".פי, עי. ע"=1.

 פמ - השרםמיש.מת)4(
 פ.אז רייאן1.

 אבוקשקעבדאללה ו"י1( ננונמנר )" תשסו גיטיןי-;
 נרי-נרה המהמית ,יועצ: ונן.ר.תT'~a "21"71(1"מ

 תשכ"ה--1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותתוק
 יסיף כפר המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

ש הבחירות תוצאות על הודיה בזה נמסרת 1, תשכ"ה-1963 )בחירות(, המקוויית הרשויות לחוק )א( 1ד לסעיףבהתאם
 נתו(. נ;ונמנר )2 הן:-ו נןש.ן ו' נ.1ס ש,ו.ימו יריי, נפר "מקולית,מועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את - המאוחדתהרשימה)1(
 1: - מןלנתיים ובלמי המורהי המזרחי-הפועל לאומיה, הדתיתהרשימה)2(
 יא - ואחיה שיתוףהףשימה)3(
 כך - הדימ.קראטית יאסיף כפררשימת)4(
 לא - העצמאיתהרשימה)5(
 מ - המאוחדת הפיעלים מפלגתרשימת)8(
 נא - המוסלמיתהרשימה)7(
 ע - )הרפירמה( אל-אםלאההרשימה)8(

1413 יסיף כפר המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
1358 הכשרים הקולות של הכולי המסמר1.
55 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכי שניתנו הכשריב הקולות מטפרה.
 הלויותמסער הרשימהבינויןות,יות
"1 הימחות"יעין"את
139 מפלגתיים והגלתי שירחי המורהי-הפועל לאומית, הדתיתהרשימהב "11 1",ו"שתוףיאן
3ע4 הדימוקראטית יאסיף כפררשימתכ:ד
102 העצמאיתהרשימהלא
8מ1 המאוהדת הפועליםמפלגתמ

141 המ.סלמיתהרשימהנא
88 )ריפודיה( אסלאת אלרשימת:נ

 ,24. עמ' השו-", 5"4, ס.הן

413 הי11.1.,1 הש;'1, נחשו ניו 1234, הפזנוס,ב,,ק"מ



1
 המיעמדים: מיש'מית אחת כי זכתה שבהם המנדט.ם מספרי.ש%

 המנון,סמהי וישימהניני'"יה,'ית '5

 1 מפיוטיים ונית' "",רפי תערך.-ין,ן, היאומיה, "פתית"ישימהבש

יא1
7",י

 ן ה"ה
4 "ויןו,ראסית יאסיף נסררש.ןתכד1

2 המאוחדת הפועליםמפלדתמ5

 1 המ,ן,מיתהרשימהנא6

 ! ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.1

 דאוד חיא יעקוב1.ש ב - מפיותייך יכיתי "מיידי המירחי-"מיעל דיאימ'ת' הדצ'המהרשימה)!(5

 יא - וךאחון ושיתפףמיששת,2(%
 סהאדה עפו1.ן
ן
 - הדימוקראטית יאמיף כפררשימת)3(ן

 נ:ז4

 שייי'ו

 :-וש מיקשי.י
 'n~leo "ו4.ן

 מ - "ןאוןות ";תרי" מיאתירשןהש
 זה מטיניר)

)5(
 כטיב אטמאעיל1. 'ז נא - המוסלמיתלהדשימ"

 סגלי' 1965( בנונכנר )4 תשי-ו נחשוןט'י
 יסיף בפר המקומית למיעצה הבתירותפקיד 965213()חם

 תשכ""--1965 )בהירות(, המקזמי,ת הרשויותחוקן
 כפר-קמא המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 שהירות הויאוה ע, דיתה :זה וינית ן, ת7נ-ה-ה,1 ):"ירזו(, "ן,ון.ות הרעמות ,",7 )ו( 71 יסויףגהתאן
 . 1DGS) בשמגר )2 השכ"ו בחשון 1' ביום שקויימו כפר-קמא, המקומיה למועצהי

 כיחלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 אע -התקוה)1(
 אצ -הרפדרמה)2(
 נ -הנצחון)3(
המרכז)4(

- 
 בא

 שא - השרקסיתהאהוה)5(
 DU -השפע)ט(

 : ביגיהן שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 אצ - הרימורמה ים אע -התקוה)1(
 7נ0 - השפע עם שא - דשרקסיתהאשה)2(

593 קמא כפר המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכוליהמסמרב.
571 הכשרים הקולות של הכוללהמסמרג.
המסמרד,

 הכולי
22 פסולים שנמצאו הקולות של

 258. עם. תשכ"ה, 465, ס-ח1

 065[.1831 תשכ"י, בחשו, כ"ג 1234, הפרסיטיםילקוט -414



 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקויות מספרה.
 הקולתמיפי הרשים"גינויאות,יוה

""1מתקיהאע
85הריפורטהאצ

134הנצחוןנ
71 ם"מי אב- --

 -- -- ---49 השרקסיתהאחוהשא
44"שפעעם

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 המנדמיםמספר הרזתהנ.ו,,"ותועה

3התקוהאע
1הריפירמהאצ
2השהון1

1המרכזבא

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשים שמותז.
 אע - התקוהמרשימת)1(

 שוק,עגואלעו,ו1.

 סעיד האכוה2.

.3
 אל-עריו עבד אתשמוי

 אצ - הריעורמ" ייש.מה)2(
 דאוד מוחמד נבטו1.

 נ - הכיהון מרשימת)1(
 סעיד שאמי1,
 עאדל לבי2.

 בא - המרמז מרשימת)4(
 אסלנכרי אל-דין כיר תחאוכה1.

יך. 1965( בנובמגר )4 תשכ"1 כחשוןט'
 קפא נבי המקומיה ,מ1עצ" ןנ"יי~ת י,.י 1213"1()הס ו-ניאי

 תשכ"ה--ע196 )בחירות(, הס-ומיורן הישייותחוק
 כפר-קאםם המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הנצירות תוצאות ע, הודיה בזה נמורה 1, ה"נ.-ו(15 )יירוה(, המקומית הרשו.ות .יוק ),( 11 יסייףבהתאם
 1965(. ג1ובמנר )2 חוכ"1 גתשון ז' גיוס שקויימו במר-קאם, תמקומיתלמוטצה

 כלהין; המועמדים רשימותאושרוא.
 אס -השלום)1(
 אנ - והנאמנותהאמת)2(
 2:ג -השמחה)3(
 נ:ן- - והפתוחהכנין)4(
. דר -המגדלור)5(
 זון -הביצן)י( דוי -המטרה)6(
 ורק -העתיר)8(
 יוז - וההתקדמותהעבודה)9(
 ג - ההתערררות)10(

 248. עמ' תשב-ה, 465, ס-ת1

415 שא18.11,1 תשכ"ו, בחשו, כ"ג 1234, המנסוטיםילעוט



(ש

 נח - גריון)וו(,*

 שא - נ"י-,אים צמר. רשמת)13ןן י - "הירי)וו(,1
 1218 כפר-קאסם המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.וןא

1200 הכשרים הקולות של הכוילהמספרו'8
18 פסול'מ שנמצאי הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכי שניתנו הכשרים הקויותמספרה.

 הקוקותמוגר דרש.מהנינו.א,ת,יות

השעוןאם
"4 ""ותאב

!ן והנאמו"
,5השישבו

102הבניזייהףתיחינכש

69המידיירי-רש

119"סטי"הי*
124"3י%זזה
,"1שתייחק 52 והההקדמותהעבודהיין[
199ההתעוררותב
112ההנתוןנח
65ההדרכהדי
 ?rCN יני צע'י' ישמתשא

 המועמדים: מרשימות אהת כי וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 הינוס.סיאי הי:.מ"נידוי"ותויות
 וך,ג'ניןבר

2"אי,הי
שהנרצןזה
1יעצתיחק
2התעוררות1
1שיהוןנח

 ירשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.
 נזו. - והפתרה הבנין מרשימת)1(

 עיסה אסמטיל מיחמו1.
 היךיש.:,דוסי")2(

 יתמי הי, מיתמי2.
 עיסאזכי1.- זה - "ניצןמישימת)ו(

 עידאמין2.
 חק - העתיוךיש'ךת)4(

 בדיר מחמודריב1.
 התחעוררותמרשימת)5(

- 
1 

 מרטיר מוסטפא עליעבדאללה1.

  מדבור הךדאן גלילאחמד2.

 ןש'ם:ג:גבש'"
 גבאינושה 1965( בנובמבר )4 תשכ"ו בחשוןט'
 בפר-קצסמ המקומית למיעצה הבחירוהפקיד 65213ל()חם

 יספז8.11ג תשב"י, כחשוק נ"נ 1284. דמדכ.מים1)ק,ט -426



 ן ,?י."ן,י ,:,,,ן,, ":;ז,,, ";,,,",,,
 מנאר המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הנהירות תוצאות על הוסעה בזה נמסרת 1, תשכ-ה-1963 )בחירות(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1965(. בנובמבר )2 תשב"ו בחשון ז, ביום שקויימו מנאר, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
התקיה-א)1(
 אל - והד!וימה"ענווה1!(
 וכלתי ציון העבודה-פועלי אחדות מפלגת - א-י פועלי מפלגת - ארז-ישראל פועלי לאסדותהמערך)3(

 את -מפלגתיים
 ד - בישראל החדשה הקומוביסטית)%
 י12 - הכפרקידוםו5(
 זחל - )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הגועתגוש)5(
 ל -השתוף)ל(
 מ - מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחרת הפועליםמפלגת)8(
 ג - והשפורהפתוח)9(
 ה",,אות-נד)"ן(
 גה - ""תעייי.ת,1ן(
 סא - 1"שו..ן יחזק)12(
 סך - "ן?,"ה1"1(
 הנגין-ע)14(
 עא - "ניר !חוח)"1(
 עב - יהר5וימה ישתדף,"1(
 צ - ושאמנות היעיך)11(
 "יז.ז1ת-צה"1(
 "ק1י1ן-שה)19(

ק "יתי "י., טי"ית נהמהננענ,ע מזדנבישם ת ב  מ - 
ח194 מגאר המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבותרים של הכוילהמספרב.
1860 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.
83 מסולים שנמצאו הקויות של הכוללהמספרד.
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",יצתיאר "רש.מה;ינוי"ות,י.ה
התמהא

"9 י"י!יין""!גוי"אי
 ארץ-ישראל, טועלי מפלגת - ארץ-ישראל פיעלי לאחדותהמערךאת

125 מפלגתיים ובלתי איון היבודה--שנעלי אברותמפלגת
143 גישראל ההדשההקימוגיטטיתן
86 הכמרקידוםזוף
83 )גת-ל( גישראל הליברלית הממלגה - התרות תנועתגושחל
88השתוףל

89 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאזהרת הפועליםמפלגתמ

87 והשפור הפתוחרשימתנ
"11""ולציתנד
"וו"ת!ייייתבה
"9 י"קי.ין"?זקסא
"1יהצ."הסר
"נו"נניןע
ו"1 "ניר!"י"עא
77 והריפורמההשתוףעב
70 והנאמנותהמערןצ

114"יייייתצה

 "4!. יי' תשג-", נ"4, ס."ן

 ,417 ","11.1."1 ה.1מ1. ןחק.ו נ.ו 4234 הנוב1",ם,,,ים



 אין - המועמדים: מרטימות אחת כל וכתה שבהם המנדמים מספרו.6,*
11
 אין - : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.8

 חאוה'1 אי-חסידעבד ""( נ-יעני ,5 תם-" מש"י-"8
י משר המקיציה ימועט" גנהירותיק.דימ215!75(

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות המשייותחוק
 אל-כרום מרד המקומ'ה למועצה הבחירות הוצאות בדברהודעה

 nT~tran תועות עי "ורעה נו" ניסית ן, תשג-"-5ן1% )ן,.יות(, גמ,ומ,,ת גרש.יות יתוק )א( 71 ,סעיףגגתאס
 נן19(. ג;ונמגר )2 הקנ-ו גרשון ז' נ.וס שקויימו א,-ניוט, מניד גמ,ומיה,"ועסת

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.ש
 אע - יפנו7" "ת,,")ו(ש
 כ - המ:רהי הפועל המורחי, לאומיה, דהיתהזית)2(ץ
 1ק -האחוה)3(א

 חל - ליברלים חרותגוש)4(ן
 נ141 - העצמאית אל-ברום מגידרשימת)5(%
 ע - יהעבורההשחוף)6(1

 עפ - ווה,יא.ם "פועייס)7(
 רא - 1גפהיח גלומה)5(

 ביציהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלהש
 ע - י"ענוזג ""ת,ף עם אע - ,קענו7"ן"קוג

 המקומית המועצה בתהים שהצביעו הבוחרים של הכוילהמסטרב.
1376 כרים אי דמ'ש

1329 הכשרים הקולות של הכוללהמסמר;.
47 פסולים שנמצאו הקולות שי הכוללהממסרד.

 המועמד.ם: מרשימות אחת יכי שרתנו הכשרים השלות מספרה.
 גלויותמשר ירל.מ"נ.נו.אות,יות
27ן י"ע:יי""תוי"אע
156 המזרחי הפועל המזרחי, לאומית, דתיתחזיתב

74"אחיהה%
74 ,יניייס "יי"דשחץ

9"1 העצמיה אל-נרום מדדרשימתמא1
דסב רהצבורההשחוףע
95 והה,ל%'םןיין)יספפ
775-טגוהפתותרא

 המועמדיה:  מרדמות אחת כל וכתה שבהם המנדטים ממפרו.

 גמ;וייםמספר  הרן.מגיינוי"ואיות

 1 ירקניי"""לי"אע
2 המזרתי הפיעל המזרחי, לחומית,  דתיהחיתב
ן וגיבורההשתוףע ןהןדמהוהפתותריו

 ,24. עמ' הסב-ה, יי4,  ס-חן

 ימ1.19;.5ו ת,ונ.1, נחש.: נ-; 1251. "ניס.ס.ם.4180111



ן
 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותו.

 אע - ווענוז" "דקיהמיש.מת)1(
 משע אמין אחז1.

 ב - עויתי "ייי' עיי"י,דש'ש:ציי'ת'
 פיזז,2.

 ".מיי
 ע - והענווה ישהוףמדשינת)3(

ש1 ש  

 רא - והפתח "קימהמישנית)4(
 נור עות'מ%ן1.
 סייד שפיק2.
 ייאמה סונטי3.

 אדלרדב 5"11( ננוגמנר )7 תשנ.1 נהשוןי,ג
 אי-ניוט מנח "מקומית ,מועפה "גוצייותפקיו 5215"7()הס

----- 
 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחיק

 משהד המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה
 הנתירות תוצאות ע, "11עה ג,ה ניירת י, תע:-5%""1 )גחייות(, המבמיות הרשויות ,חוק )א( 71 ייע,ףנ"תאס
 י""1(. ננונמנר )1 הש;.ו TITn1 1' ניוס עקו,.מו משגז, "מקומית,מויי"
 כלהלן; המועמדים רשימותאושרוא.

"י'עוימ"-אצ)י(
 מד -המזיוה)2(
 נ - ו";נ,דה""ויאות)3(
 QD -"תקווה)4(
העמן)1(

 ע - והדקיו"
 רא - והפתו""קיםש(

620 משהד המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

612 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

8 פסולים שנמצאו  הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ן,ו,והמנער דרשייהנ,נויאות,יוה

נ4"יעיי"אצ
5"1ואטווהמד
"" ו"עגוז"החקלאותנ 3""תויי"סם 145 ו"%"וו""1ז=ו! ---

- ;mnanl"עיי"רא
174

 ס-"י
 "24. עמ' תש;-", 1"4,

419 5וי11.1."1 תש;"ו, נחקו1 נ,נ 1234, היזפ,מ.ם'1;ופ



 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספרי'שש9

 "מנימיםמנער וישיירניריאותן.ות?!
2גאחח"מדןש

 1 .הענון"היראותנ1

 ? ון"ן,ו"ג,ומ"ע*

ג,זמ"ו"ית."רא5'
 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.%
 כ,ד - שתיה מרשימת,1(י*
 גיבר ד"לאללה1.?

 עני מרוי2.
 נ - והעבודה החקלאותמרשימת)2((
 אאלח מלימנן4.1

 ,ן - והאחווה הקדמהמרשימת)3(]
 מוחמד מאלח1.ז

 'יסו "סון.ש
 רא - ין;תי" "קיל"יי",ית)4(

 ;;'י ים,?. "ס,יי"יי1.
 סייקליסל.ם נ"צ( ינונמנר )" תשג-ו נחשון,.אן

 משהד המקומית למועצה הבחירותפקיד נ76521()חס

 תשכ"ה-1905 )כחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 עוספיא המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 "נן'רות ת.?א.ת עי חויו" נון ;מסדת ,, תשן,ה-;",1 ):"יר)ת(, ומק.ייית "רק,י.ת ית., )"( 71 יסעיףנהתאס
 5פמ1(. בנובמבר )2 תשכ"ו בחשון ז' ביום שקויימו עוטפיא, המקימיתלמרעצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אס - 1"קייס יעזיי")1(
 UH - )נטר,..ת "לז.ת עור")2(
 את - והבניההשתוף)כ(
 וא -נתקי")4(
 זה - נעוי;יחהקק."יס);(
 הס -מאיווה)"(
 יא - והאחווההשתוף)7(
),(al~rn- סע 
 רא - ,ןנת.""ק.זמ")ו(

 : בינ.הן שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 האהווה פס יא - והאחווההשחיף

 המ -

 5,י11.1.י1 תש:-1. נחשו נ.1 עבו, ד~רס.מינ.ינים420
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1468 עוסםיא המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

1433 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

35 פסולים סנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

מס5,",ויות הרעייהנ.נו.אוניות

,ן
מרשימתהתק,ה-גא)ן(

 מים "ירי1.
 הם - מחווהמימית)4(

 נסיף ילון1.
 יא - ואחווה השתוףמרשימת)5(

 אנרהיס ?,,אםן. :צני:)

 משעןשלמה 5""1( ננונמנר )5 השג-ו נחשוןי'
 יום"יא המקומית למועצה הנתירותפקיד 765241()חם

421, כ90~18.11 תשכ"ו, סחשוי כ"ג 2234, הפרסומיםילקוט
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 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק8

 ין"ירוה ה,?א.ה עי גוועה נוה נירית ן, תש:-ה-3,!1 )נה.יוה(, המקימיוה הרש,,.ה ,"11 )א( 71 ינע'ףנ"תאמש עין-מאהי המקומית למועצה הכח'רוה תוצאות בדברהודעה8
 !ויו(. ננונינר )2 תשג-, נהקין ו. ניצב ש,..ימ1 עין-יא",, ומ,וי.תימוינ"

 כלהלן: המיעמד'ם מית יש אישריא.ש

 אד ועיי")1(5
)2ן

 נו -גאךו"
 דע - ו"אהוג"התקומות)3(

)ו(
 ע - והענון"גאחו"

 כשהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 ס - "וי,"" דקירה עב ע - ואהיהיש.מה

 811 עין-מאהל המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

793 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

D'~iDD' 15 שנמצאו הקולות של הכולי המספרד.
1.
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.ן
 ו,1,,תמער- ורשים"נינ.יאות,י,ת(
!11;ויאאדן !י1גא"ו"ע, "27 1ג%חוגגגתקימותדע ,ן

י2ו"גן,,גסו
82 1ו;נ11""""1הע

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדמים מטפרי.
 המנזטיבשעי ךרשימ"נ.מיאות,יות

 1"עיי"אדן'

 ן וגנחות"גת,ומוהדען

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חבר'שנבחרו האנשים שמותז.ן
 אד - געורג מרשימה)1(ן
 י"נ'ן,וויימר1.1

 ם - דהיהמיש.מת)2(

 :::בשנן:,::
 דע - וגמ"ח" "והקומותמרשימת)3(]

 אסה הבצב ממר'ייונב:)
 ",,ה "ניב %ןןו ח,איו3.ן

 ס "ן?,י:מרקימת)4(

 ננונ:ני )4 הש;-ו נחשוןט'
 דתדחפרח 5ו"1(

 עין-יאהי גזקומ,ת ימוע?ה גנחירותפקיו !21"י7()חם
 %~Z. עמ' תש:-ג, !!4, ס.ח(!

 3מ,18.11.1 ה"נ.1, נהרו נ.1 1234. "ביב,מיבטווס1422



8! "נעירות ות' , ו " )נהירות(, המ,ומ.ות הישוית יחו, ,א( 71 ייעיףנ"תאס
 1965(. בנובמבר )2 תשב-ו בחשון ו, ביזם שקויימו פוריידיס, המקומיתלמועצה

 ונלה. ?יון "עניזה--פועלי ארוות ייינת אר,-,שיא,, !ועיי מפינת - גב::ן2,-ישי"י::: כלהלן: המועמדים רשימותאהשרוא.

ך.
:בבב::בבב::בבכשרים

 ולים
835

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
-

 הישום"בינויאית,י,ת
--- 

 מ!!רהקו,ות
- ------ 

 אר,-ישרא,, פועני מינת - אי,-ישרא, ערערי ,אחזותהמערדאת

 המנזטיסמספר "רשימהניפויא.ת,יות

 צן-קת,, 5ת,, %,ת - צן-שם,:גבבתיאת
3

3 מ!,;תיים ונקהי ?.,ן יענוז"-פועלי אחרותמפלגת

1 ו"ענווה"חייטותלפ

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנש.םשמותז.
 אל - והרפורמה "יושימישימת)1(

 ;'ווזת מרחענ"1.
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 את - מפ,נת,יןוי,ת'
 עוו"נ נונס1.
 !ביי "עזי,"2.
 סיע,3.

 מיחמי
 לפ - ו"ענ1זה יהר,?.תמרשיית)3(

 כמז ",י, מאי, א, ענד1.

 !ליין ינינמני )3נמנ!"ש!'!נ:נ-י
 !ייייי.ס "נ".יי"י:2מי"מיקימיתאיי

 י4!. עמ' השג-", !"4, ס-הי
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 תשכ"ה-05פ1 )בהירות(, המקוביות הרשייותהזק8
8. 
 פק'עין המקומית למועצה הבחירות תיצאית בדבר"ידעה8
 "נתירות הוצאנה ע, "וזעה נ:" ניסית י, ה"נ-ה-ופו )נ".י.ק(, "מק.:.י.ת "רשויוה ,",ק )א( 11 ,ס;.י2"""סון
 1""1(. ג)ויייר )2 תשנ.ו גרשון י. ים ג 'מי שקי 1' ; פק רזייית'תפ8
גש
 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.8

 אכ ן"תי")1(ש

 חק - ,היוו"הפת,ו(ק י - ני"י"י 2;נ"יי"יש"81
 תר -"ריס)"(8

 טע -")אמן)7(
 כא - 1!,נתייס ונקהי )רפה ישרא, פועיירשימה),(
 לב -המשוהרר.ס)"(
 התיו"-ס"מ)11(פ 1 - ""?י"")"1(

156 פקיעין המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
743 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

13 פסולים תומצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימית אחת לכל שביתנו הכשרים הקולותמספרה.6
ש
 הקולותמסור הרשימהכינוי"זה,יוה8

5""אתוהאב* "2דימיןאצ
1" י"ייייית"""י"דפ
11 נירי,, והזון דקומו).וסית"ישירה1

4") ו""ן,נ"""מתחק
37"ו.יסהר

SDנדהנאמן

72 מן,;תייס גנותי )ר!.י( ישר", !זניייש.מתכא

"נ"מש,ירריסלב8
8. 

"5""קי"שם

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 די)זסיםמשי "רן,מ"גינוי"ות,.ות1

 2מתוהאכ

1 בישראל החדשה דקימוניסטיתהרשימהן
 2 1"אמ11ההאמתחק8

 2"ואיןטע

 1 י!,י"י.ס ונקהי )י!.'( ישיא, פסייהייתכא

 1"וצ,""1

 248. עמ' תשב-ה, 455, ר"ח1
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---פ המועמדים: מרשימות אחת לכל עיתנו הכשר.ם הקילות מספרהפ  ך,ו,,תמתיי הרשייהייניי"יתי'יתפ
"זגויזקאחפ ::::::ה:פ
0 בישראל התרשה היימו:'4-יתהרטייהךפ "17""י"סהדין
"11"'ישילע 77ההתעייייתיהש "ת"י"עםש 51 הומ,,ר"יתגעיתצ

פ
 המיעמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
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 1חייואחי
1השגשוגד.ן4!

 2""יין"_הם,פ
1החייםחד:  ן"',עייפ

 ןינ.ייושח

 ורשימה; רש.מח המועצה:מכל חברישנבחרו האנשיםשמות1.
 ןרש'מתיייק-אח,ן(
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 דע,מך".ע!.ג
 חד - החייםמרשימת)1(

 יעיי :יי':ון::י%,ני1'י('. טלגרמה מהמו דזלזז.
 ג2ה - לסימוקמרשימו,)6(

 ?-גיי,ג?,תץ'ה1.1

 איןי' גטן( נסייני )4 העג., נושןס'
 ק,;7,א" י:,וי.ת ,::;;ק ךנת.ר,תעק.ן' ג1?;י7(1"יו

 הכולל הממסר ג, בסעיף כנ"ל, שסורסמה אשקלון, עירית למועצת הבחירות תוצאךת נרבדבהודעה
 ססולימ, שנמ?או  הקולות של הכולל המספר יי ובסעיף "71"13" צ"ל .540,, במקום הכשריה,  הקרלותשל

 "540". צ"ל  "13871"במקום
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