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 תשכ"ה-65~1 )בהירות(, המקומיות הרשיייתחוק
 וצרת עירית ימועצת ךבה'ר1ת תוצאות בדברהודעה

 הנזו" גו" ומסית ן, הן:-ן-ו"י1 )נן'יו,(, ייקימי,ת "ישתית יצוו )"( 71 ייעיףגיתים
 הנ,.ר,ת ת.ג".ת ע,

 נ,"1(. נ:.נינר )י "שנ-ו נושון 1' גיוס עקי"יו שרת, ?יריתין.ע?ת
 כיהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 או - ושיי")ן(
 כ - יע,;ע.יס )נצי דגורי. "מורהי-דנ.ע, ,אנמית, זמת ",ית)2(.

 ",עיומ"-הג)ו(
 וחוש" ",.י.:ינטיתורשימה)1(

,", י - ויי.י"ניטי,י( 1 - נישי",
 ןמ"י"י" "שיעייםמג,;"

 מ - מיינת,': יני",
 צ -הרפוין"),( נ - יןימ"יתוהקייה)זן
)"(

גרנורמ"
 צו - וצור

 רא - ודיתו" ",,זן")"1(

11511 נצרת ע.ר.ת בתחום שהצביעו הבזהרים שי הכוללהמספרב.

11095 הכשרים הקילות של הכוליהמספר1.

415 םסול'ם שנמצאו הקויות של הכוילהמספרד.

 המועמד.ם: מרשימית אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",1,.תלנפך וישיךגינויאוניות
י"4וציי"או
 יאומית, ות"ת"ן.תב

~uTrn-,המורך 
4נ3 מן,:תייס ,נסתי ךן.ר,.

",הו
 ע.!ן"

נ2,
 החוש" ג,ומ.נין?יתהרעימק1

3"41 נישיא,
דון "?עירישע,ף

ו"7 מ:,)ת..ם 1נ,ה' וי"ויזת הלוע,'סמפרתמ
2,3 גע?יא'תךת,'י"1
1"5"ירין"צ
זנו יואייץ!יין"צו
מוו וך5תון",.ימהרא

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

א,ת,יות
 המנזסיסמנפי הרש.ןהנתו.-

7 גישר,, הדושה ",יי.:'נטיתהרשימהן

2 י?ע.ר"יקע,י

1 מן,מ"ן .ננה, דמ"וךות ישועייםמ!,:תמ

י יייתיך"ויין"רא
4  : ורש.מה רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.

 '' 1 - גישרא, ךההך ה,וי.:ייסית מרשיית)1(

 "4!. עמ' ";נ-ה, נ"4, י-"ן

 47~21.11.1 ת'::-1. נן:.ו נ-1 נ:12. ה!ד2:מ'ס'1,:ט428



 פאהום אלגנ'יב4.ן
 דראישה המייעבדול5.
 אמעד אבוחסין6.

- סרונ'נ_ __[-__טובתי _ _ __ __ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  ----- 

 וינאני חנינ1. קי - הצעיר הפועלמרשימת)2(
 אזרן,, יית2.

 כן - מפלגתיים ובלקי המאוחדת הפועלים ממלגתמרשימת)3(
.1

 עזחזועביעבדוי

-סי--חלדי-1-עם------1.י -ו והפתוח הקידמהמרשימת)4( - - - - - - - - - - - -  -------------- 
 עוואדריף-אללה2.
 אחמד אבוסלים3.
 נסקיש גזים4.
 מ."מוחוןע"נן!.

 נאשףמ !",1( נ11נמנר )4 תקנ"ו נחשוןג'
 וצרת fi'1'P ,מעצת ןנןי-)תפק.ו !1!!5ו()ומ

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, הכקומיות הרשויותחיק
 גרביה אל באקה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

ן
 הנעירות הגיאית עי "זזיה נו" ;מיית י, תשג-ן-!ו1% )גוצייות(, המ,.יי1ת "ישייית יחיל 11)א( יצעיף י""אס
 !",1(. נו71מנר )2 תענ.1 נחשון ~' ש,1יימ1נ.וס תרניה, א, נאקה המדיית,מיעלה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 בד - ""צי"",1(
 כל -"תקוה)2(
 גד -"מבזיוי)3(
 גק -הר.סוימה)4(
"תגערות-דע)!(
 נישרח, ",דקה הקומוני;ס.תהרק.מה)5(

- 1 
 והןו1הק"מ")7(

_ 
 ז

 יא - ואתוהעית,ף)"(
 מל - ו"ענוזה"",,או")"(
 נ - "ש.ויון)"1(
 "אחוה-)11(
)12(ollcivn - סג 

 פע - 1"פת1" הננ.ן)14(
 העם-שם)!1(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 גד - המבזוור "ס גק -הי,ןיימ"

 המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
2339 גרביה אלבאקה

2308 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.
31 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 245. עמ' תשנ-ה, 455, 7-הן

429, 5"י21.11.1 תקנ.1. נחשו: נ.1 5!12, "פיס.ס,םי,17ס



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

 ן,,,ותמנרי ורעייהנ.;1.אוה,יות
נד"ה!,""בד
ו"1התדוקבל
,"1"ינז,וי1ד
229"ייפוין"נק
,11""נערותדע
 ןקזש" ן7ומונינטיתהישימה1

92 נישר,,
נ17 ושוק",ומה

;" וזיוהשיתוף'א "21 ו"ענוזהקן,,אותמל
"2ןשייוזנ
1,1היי"נע
;14"ויפיססג
9"וה%.ה1ןעט
UD221 ויצתו"הינ.ן
;"1ק;!שם

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 זמנזטיןינער קרשימהניני%ותרות

ן"מזיקיינד

2"ריעורלןנק
2יתוערותדע
ן יחזק"וין"ו

2 והענ,זההן,,"ותמל
1"ת"י"נע
2 והירחהנניעפע

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנש.םשמותז.
 פע - והפתו" "נו.ןמרשימת)1(

 פאיסהיזן"נ1מ.ך1.

 ירך %נ. מ"יוזן.
 1 ןןש.:;:!.יבירמ.;,2(

 ננגין י;'%נ מוהיז2.

 נע - "%יו" יישימת)גן
 "י,מי,עיון.

 ממרוון ץ:'ןמוחיו1. מי - 1הענ1י" ההקיאותירעימו)4(
 יוקז," מונסוןיק.27.

 ן - ומזק ",ויןירק.מת)נ(
 עו,'7"ת עגז%,י"מני1.

 פע - ,הפתוח ןנניןןישימת)5(
 עתוייהאיגרו.!1.
 עתדתןיודיד2.

 מג. דמכ::ני,"
 ברדוףר' ;5י1( גו,נמנר )7 חק;-1 נחשון..נ
 1רנ.ה ", נאוה הןלימית ימויין ןנ,ירותפקיד 21%י"ו()ים

 21,11.1,41 הש:.1, נ"'ט11 נ-1 י,12. 7יי:,מ'ס,יונס430

ו,
--



 באר-'עקב המקומית למועצה הכחזרות תוצאות בדברהודעהן תש:"ה-1905 )בחירות(, המקוטיות הרשויותחנקן
 הבהירות תיצאות על הודעה בזה נמסרת 1,  השכ-ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 למשיףבהתאםן

 1955(. נ:וברבר )2 תשכ4ו בהדון ז' כיום שקויימו יעקב, באר המקומיתלמועצב

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 וכלתי ציון העבודה-פועלי אהדות מפלגת ישראל, ארז פוסלי מסלות - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערך)1(

 את -מפלגהיים
 לאומית, דהית ח,יה)2(

~rlcn-המורהי 
 2: - מפלגותם וסלתי המורהי

 ג - מפלגמאט ונעתי ודתיים ישראל ההורה-אגודתיהדות)3(
 חל - 1:"-,( נישר%, "ייגר,ית "מן,:ן - ופררת שועתגוש)1(
 כ:א - מפלגתיים ובעתי )רפ..י( ישראל פועלירשימה)5(
 נ1 - מפלנתי'ם ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)6(

 1375 באר-יעקב המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכוץל המספרב.
34 פסולים שנמצאך הקולות של הכולל המספרד. י1341 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ן,י,.תמניד "רשיך"ניניאות,י.ת
 ישיא,, ynR עועיי ממלכת - ישראי ארן ?תיי י""ייה"מערואת

352 ממלגהיים ובלחי ציון העבודה-פועלי אחדותמפלגת

175 מפלגתיים ובלתי המזרחי המורחי-הפועל לאמית, פתיתחויתב:

198 ממלגהיים בלחי ודהיים ישראל התורה-אגודהיהדותג

290 )גח"ל( בישראל הליברליה המפלגה - ההרות הגועתמשחל

יש'מ"כא
115 ל5,;תיים ונותי )רב.'( פיע,"שיא,

213 מפלגתיים וכלתי )מפ"ם( המאוחדת הפוסליםמפלגהמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 ישי%,, %י, !וזלי :'נכת יגר%, %י, UTD~' יעזיי"ממעיךאת

1 מפלגתיים ובלתי התזרחי המזרחי-הפועל לאומית, ותיתהיתב
1 מפלגתיים בלחי ודהיים ישראל אגידח - התורהיהוותג

2 )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החדוה תשעהעשחל

 !וו,.נשימתכא
1 מיי:תייס ,גיתי )ר!-י( .שרקי

2 מ!,:היים וגבהי )::-נ( ימא,"זת "יוריםמ!,;תמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 תיון יתנווה-!ריי %"זנת מ!,:ת ישי%,, %דץ !וע,. י!,;ת - ישר%, "ין !.;,. ,%"17ת הערךמרשימת)ן(

 את - מן,:הייםון,הי
 מיררי"וה2)

 ב: - מפלגתיים ובלהי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתחזית)2(
 זאב מירוטה1.

 ג - מפלגה"ם גלחי ודהיים ישראל אגודה - התורהיהדוה)3(
 גרשדן אבלם1.

 מקל - )גח"ל( בישראל דליברלית המפלגה - החרות הנועתדיש)4(
 אברהם ליבט:שטין1.
 צו:ני1נף2.

 נקא - מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פופלירשימת)5(
 ?סוו:י,עמי?1.

 -מ מיל:תייס ונלאי )ין-ס( ןייוידה ה?ועייסר(.)ת)"(
 "י.ונף1.
.2D'ClITDn 

 רב''ורם 1"י~( ג:יימנר )4 תק:-ו נעשיןס'
 באר-יעקב המקומית למועצה הבהידוחפקיד 765213()חס

 1%נ. ןמ. תש:.", 1"4, ס."י

 יl.ll_l!lr;i 431? ה.:ו.1. גי':.ו ~.1 1"-1. ונוב,מ.נ,,,.ט



 תשג"ה-955ג )כדירוה(, המק.מיזץ הרשויותהיק
 בנימפה המקומית למועצה הכהירות תוצאות בדברהודעה

 ןגק'דות ה11",ת על גוועה ג," :מסרת ,, תשג,ן-:5י1 )גבירית(, דןלימיון מישויות יפוק )ן( 71 ינע,ףגהתאם
 1985(. בנובמבר )2 השכיו בחשון ז' ביום שקויימו בנימינה, המקימיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 זבלתי ציון דעבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלית - ישראל ארן פיעלי לאהוותהמערר)1(

 את -מפלגתיים
 נ: - מפלגהיים ובלחי המ;רהי המורהי-הפיעל לאומית, דתיה טית)2(
 דול - גיח-ל( בישראל דליברלית המפלגד - ההדוה תטעתטש:3(
 כא - מפלגתיים ובלתי )רה"י( ישראל פועלירשימת)4(

1347 בנימינה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

1303 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

44. פסול.ם ~astJ: הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ן,1,ותמסוי דרשימהנקו.אות,יות

 יקרא,, ארז יין,י ין,;ה - .קר", ארז ביעלי לאוזותהמעיואת
515 רפלגה"ם ובלתי צידן העבידה-פולי אחדותמפלגה

184 ממלגתיים ובלהי דמזרהי המזרחי-המועל לאומי" דתיתחקתב
 ויינן,.ת יין,)" - וירות הגועתנגשהל

 נישראי
"," ))ן-י( 23 ממלותייך ובלתי )רפ"י( ישראל פיעלירשימתכא

 המועמדים: מרש'מית אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 ומנזס.סמנוי ,רשימה:ינויאוניות

 ,שי",, "יז עון,י מ!,;ת - ישועי %ין ~יעי' י""יית"יעיואת
4 מפלגתיים ובלתי ציון העבודה-פושלי אתרוחמפלגה

 יבמיה, זלת",יתב
~r:r?-"1 מ",;הי.ס ,לה' "ך,יןי "ך,י

4 );"-,ן ביקי", ו,'ני,.ה המלמה - ההרת תנועת:ושהל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבתרו האנשיםשמותז.
 ייון דענוזה-רעיי א,ן,ת י5,)ת ישרא,, r-s עויני יימן - ישר,, ארן זוע,. י"יזות המערךמרשיית)1(

 את - משלגתייםובלתי

 הנן::!"י:)
 י(יעי - המורחי ,%ומית, זתית חגיהמישירת)2(

 ב - ךיי;תי,נ ו:,ה' "מניה.
 משה )בררה( ברגעו.

 הל - ):ק.,( נ.קרא, ה,'בי,.ה דמן,:" - "הרוה תנועת משמישימת)7(

 "זל קי,נניניק.:.

 5נ1סנ1,ה'יס:)

 משהקטל נ""1( ננינמנר )" השנ.1 נעשוןה'
 בנימינה המקומיה למועצה הבהירותפקיד 755213()הם

 218. עמ' חשב-ה, 463, ס-ח1

 2111.1003 תשכ"ו, בח'2ו1 ב"ו 225ן, המרכ,מ'ם,ל:.ם432
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 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק -1
 ורקא אל ג"סר המקומית המועצה למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 נ",1(. ג;ונמני )2 תש:.ו נחשון ז. גייס שקויימו ויקא, "י ניסר "מקומית.יועצה דג".ר.ת הומות ע, ךוזעה ג," סיירת י. תש:-ן-5""1 )ג".ר,"(, הי,וי.,ת ךרקו,ות .",, )%( 71 ,סע.ףניתפס
)1( כלהלןי המועמדים רשימות אושרוא.נ

 יא - זך",ו" הש.ת,י
 רא - ופיתית "יין)!ן

 המקימיה המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכזללהמספרב.
651 זרקא אלניסר-

620 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.
31 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתת הכשרים הקולותמסמרה.

 ה7יייתמסיר "דש,מהגינויא,ת,.ות
3" י"""יה"ש.תיו'א "52 יפ'תוחצין"רא

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר 1..
אותויות

1 ושן.""ש.תוף'א
6 יריתי"ויין"רא

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 'א - זן"ק.ה "ש'היףמיש.ית,ו(

ענו נואר1.
 רא - 1!.ת,ח ג'ין"ירקיית)3(

 רינן::
 נויע עיפש3.
 חמן%ן ;'ינתן4.
 ינו עפש5.
 האתייק ג'רנאן6.

 מרוךמוסא !"!1( גנונמנר )י תשג-ה נתשתןח'
 ךיסי "מקומית ימ.;צה יג"ירותעין 213;"7ן)ומ

 וישא א,

 "24. עמ' ת"נ-ה, ת!י4',נל

 תשי"ה-965נ )בתירית(, המקימיות הרשוייתחוק
 בי-תקוה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "נ".דזת ת,!%.ת עי ".ז;" נוה נמנית ן, ת"נ-"-,""1 )הפייות(, "מחומיות הי17י.ת ,"ו, )א( 71 ,נעיףג"""ם
 נ"י1(. נוונמגר )2 "ש;.1 נחשון ,' ניון ;קויימו נזי-אוה, "אויית,מזעי"
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 21,תי ציין הענוז"-פ1ע1, ""וזת מן,ות .שר",, ארן ".יי. מן,:ת - 'שי"ג "יז פיעי' י""יית "מניו)ן(

1-------- 
1 י  
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 2: - וגת-ים : ובלה; ומי ה: המזרחי-היועל לאינוית, דתיתהזית)2(
 נדן - מפלגתית בלתירשימה)3(
 חל - ):,-י( גיתך", ",ינר,.ת ו:ן,ון - קצרות תנועת :,ק)4ן
 מ - מן,:היין )נדתי ):?-ס( י:".יזת "יין,יםמן,נת),(
- פ - נזי-תלין 71ייי!!'תון)י(

 בינ-הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 :ו? - מפלגתית נלהי רשימה עם גן - תקוה גני וקידוםפיתוח

1350 הקוה עי המקומית המיעצה בתהים שהצב.עו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1310 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

70 פסילים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המיעטד'ם: מרע.מות אהה לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",ינותישי ירשימךניסי"ות,יית

 ישראל, ארץ בועלי ממלגת - ישרצל אר'ן פוסלי לאהדותהמערךאת
 359 מפלגתיים יבלתי ציון העבודה-פועלי אחדותמפלגת

וף5 מפלגתיים זבלתי ורחרחי המ,רח.-הביבל לז:ומית, רתיתחזית!2

"" מ!,:תית נקהירקימ"גת .1"1 ,:".,( גיטין,. ן,.גר,'ת ן:!.ןן - ן"דית שועת:ושחל

150 ממ"גהיים ובלחי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגתבו

10.1 תקוה גני וקידוםכיחוחפ

 : המועמדים מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנדטיםמספר הרשימהכינייאות,ות

 יטר"ל, ארץ פועלי מסלות -- ישראל ארץ שעלי לאתתתהמערךאתן
3 מסלגת"ם ובלהי ציק מיעלי העבודה.- אחדותמפלגת

4 מסלגת"ם ובלחי המזרחי המזרהי-הבועל לאומית, דתיהח.ת!12

 ן ונית'ין,;,יס )מ?.סן המאוחדת השע,יסיילפתנ,ן

 שמותהאנש'םשנבחרוחבריהמועעהמכלרשימהורש'מה:הן

 יען סינתזה-pTS(1 אחזות ין,ות ישדאי, "ר, ;.עלי י:.:ת - ,קר,, "ר, יזע,' י""ז,ה ""ערך "ישמתט(1
 (!ר1 -- מפלגתייםובלוזי

 היים 7ולנזה רובין1.ש

 ;גצך:::.11
 ב .- מפלגתיים ובלתי המ:רה. המורחי-העזעל לאומית, דתית היתממשימת)2(

 מרדכי וים1.
 "יזמיי"1.2
 מש" 1.471
 שאול אבידור1.1, מ - לן,:ה"נ וג,ת' ,:ן.1( ,יצורות "ע,ע,'ם י",:תמרקיבת)"(8
 "יה ויי7י"י8.2
ן%
 קוישז-דו- 1505( נ:וביבר )5 תשמ-ו כחשוןי'ך
 ינ'-הןיה ךן;וןיה ,מיןןה ":,ירותיןיי 1%!"!1()יםן
ן,
 ן ר(11.11.]2 ה':ן.1. יח'יוו נ.1 ]:11. וניב.ס'נ"ווט434ג.
ןפ
ש!שש6!שאששש4ש



- -  הלפייות ת.1"ות ע, ",תעה נוה שסרת ן, תש:.ה-וי11 )גחיר,ת(, "מןין'ות "ישו.ות יחיו )"( יד יסעףג"""סי דבוריה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהידעהן תשכ"ה--1965 )גהירות(, המקומיות חושויותהזק~
 lnes). ננונ:נר )? תש:.ו ג"שון 1' 2'1ס ש,1..י1 ונור,", הן,ומיתיצוענה

--- --- -- ---------- -- - - - --- --ר----

- - -  

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אנ - """יי")1(
 אס - ושפם ,זן",ן(
 -- - -- - -.וב4-.1: אע - ""וי)1(

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
 ",פותמנפך "רש.מהגינויאוהייות
77"""יי"אנ
34 ושקוסקיי"אס
55פיזאע

ין
75 1"יזי11תההנר"

י" 1יר.פורמ"",זמ"כס 53 ו"!,"יםה!ון,.םע1
""2ןולי"פ
הרי!ורמ"צ

1

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 הרש.מ"גינויאות,.ות

- פ י מ
1 1"!י"ים"יונייםעל
4"מלי"פ
2הר,פוימתצ

 --- -- - - שמותהאנש'םשנבהרוחבריהמועצהמכלרשימהורשימה: ז.. ______
 עז - והי,היס י!ו~,.םמיש.ית)1(

.1nr~sruא,-מריו עגן 
 פ - הממר"יישימת)2(

אנרא"יםן. פז'יי"ייון.
 ם::::::::;,,י:) אנמאעיי

 צ - היי!ורמהמישיית)ו(
יי",""עימי1.  מןיוזמנכהה2.

 רוקסמיך נ5!1( נוונמנר )5 תשג.ו נחשון'.א
 1נ1ייה המקומית ,בועיה שחירותrD'1 !21נ75()חם

,
 "24. ימ' תשג-", 451, ס."

435 נ21.11.195 השנ.1, נישנו נ.1 נ123, ה!יס,מ.ם'כוט



 תשנ"ה-1963 )כהירות(, הכקוטיית הרשויותהזק
 דימונה' המקומית ימועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הבחירוה תוצאות על הודעה ביה נמסרת 1, ח,1ב"ה-"195 )בחירות(, המקומיית הרשדיזת לחוק )א( 91 לסעיףבהתאם

 ,",1(. נ:.:::ר )ע תש;.ו נעשון :' ניו! ש,1,ימו דימו:", שקומיתימנע"

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 יניה. נ.11 וענוי"-פ.;,. אדיית ךן,:ת ישירי, %י, :ין,י מ!,:ת - ישי", "י, !ועיי ימיית "יעיד11(

 את -מ!,;תיים
ומהנ")3( "ה- ב - :!,:ה.ים ונכי המגיהי המיקי-היי;, ,נימית, יה.ת"ן.ת)2(

 ד - מ(,:תייס נן,' ווהייס ישר", אצוות פגעתי התורתי,
 הל - ):ן..( נישי%, ",.נרתית "ין,;ה - והרגת תשעת;וש)4(
 לע - העעמא.ת ה,יני,יתומפ,נ")י(ן כא - מפ.:היים ונתתי )ר!-י( ישיא, פוערירשימת);(
 מ - מן,".יס 1נ,ת. )י!-ס( הן%.חזת ופתניםין,;ת)1(
1.ס. וייופה-צ י.תקימ1)"(  ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואיה

 ונדהי עיון פועני ";נוו" אחזות מן,;ת ישרן,, "ין !י;,' )לן,:ת - ישר", אר, !וע,. ין"זות מערןרש.מת
 צ - 1,ן-:" פיתו" ,מען יש.ית עם את -מעויתיים

6550 דימונה המקימית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמסמרב.1

זו63 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.1

339 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

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

 וןייותמהר הרניין:ינו.אות,יוה
 .שרו,, "י, !ו;,. י!,;ת - ישר,, "י, לימי ואדיית"מייאת

1533 נ,פלגהיים וגלדי ציון העבודה-פועלי אהדוהמפלגת

908 מפלגהיים וכלתי הכזיהי ההאר"י-הפוסל לא,מית, דתיתהיתב

200 מפליחיימ גלחי ידויים ישראל אידת פועלי התורתי,המהנה1-

599 )נח"ל( בישריל הליברלית הממלגה - ההרות תועתגושחל

3!17 ה,;:י'ס וזיתי ,ר!-י( ישרא, !ו".רשימתכא

143 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

173 ר(,;ת..ס ומהי )::-ס( "תוצת ד!ון,י"מ!,:תמ

5ן" 1.מי;ה "'תו",ךע1צ

 המועמדים: מרשימית אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרד.

 דמנן?,סמירי "רשימהנתו.אות,יות

 .שן",, "רן "1:,. מ:,:ת - .שי", "ר, !וו,. י""יית"יעידאת
3 מפינתיים ובלי ייון שצלי - הענודה אאזורמפלגת

2 מפלאיים ובלחי המזרהי המזרדי-השעל לאומיה, דתיתהיתב

 1 );,-י( גיטי%, ן,.ני,.ת דמ!,;ן - הורות תנוןת;ושהל

 3 ך(,:תי.ן ון,הי )ר!.י( ישרא, פיע,.יש.יתכא

1 מ[.גתי,ס ודלתי )ממ"מ( המאוחדה הפועליםמפלגתמ

1 דימונה סיתוחלמעןצ

 248. עמ' תשכ"ה, 465, כ"ח1

1:
 ו((11.1.]2 הש:,1. נחשו נ.1 12%, היוס1:.ם.ירט435



 ורש-מה: רש.מה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 ציון הענווה-פועלי אחוות מ5,;ח ,שיא,, אין רועיי מ!.;ת - .שראי ארן פועיי יא"זית "שיןמיש.מת)1(

 את - מפ,;תייסובכי
 ---- -- --- - - -- ---- ------- ---- --ו.--נ,נגגנר,א, --__.____--

 שיעין קיושי. אמיריע,ג2,
 נ: - מפלגתיים ובלחי המזרחי המזרי-הפיעל לאומית, דהית חזיתמרשימת)2(

 נקב":)
 סי,גאן שטרן1. חי - )נח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תועת גושמרשימת)3(
 כא - מיינתייס 21,תי )יפחני( פרא, !.עי, מרשימת)ה

 עמרם ,רוו1.

 מ - מהינתקן ונית' )מ!.ס( "מאופת "ייניים מיינת מיש,מ"ינן
 !ין.ע,:1.

 צ - זקרנה !'הי" ,יעןךיק,מה)((
 דרי יננתי1.

 ארום' מ'משה 5"19( ננופנר )4 הש:-ו נחשוןט'
 דימונה המקומית למועצה הבחירותפקיד 765213()מס

 תשב"ה-1905 )כהירות(, המקומיית הרשויותחוק
 הוד-השרון המקומית ימועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הנחייות, תי?"1ת ע, "71עה נו" נמנרה ן, השנ-ן-1"19 )נוחייות(, המקיייית "ישו.ית ,"וק )א( 71 ייכףנוהתם
 5",1(. נייני:ר )2 ה"נ., נישען ו' ניזם ש,1.ימי עשרון, "1ד "מקומית,מייפה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלחי ציון העבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - לחי"ל ארץ פוסלי לאהדותהמערך)2ן

 את -מפלגתיים
 ב - מן,;תי.ס ונעתי "מגיחי ויגיעי-ן5וע, ינויית, דתית שית)!(
 ; - יקרא, א;71ת - "תור"ין17ה)"(
 ן - נ.שראי ",וש" ה,1:וני!טיח"רשים")4(
 הל - );תעי( נישר,, "יינייית ":!,;ה - יקרות תנועת;וש)1(
 כא - מפינתיים ונפתי )רפ-י( ישרק, 5ו!,ירשימה)"(
 לע - השיאית היינייית"מ!,;")7(
 מ - מ!,נהיים זניתי )מ!-ס( המא.,7ת ו!יעייסמציגת)"(
 עה -""י")9(

 ----- 6103 - השרון הוד המקומית המועצה בחחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב. -- --

5783 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

320 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 "24. עמ' השג-ה, 5"1, נ-ח1

sl_ll.lecJ 437 הש:.ו, נהשוו נ.י 5י?1. ה!וס.מיס'וגוס



 המועמדים: מרט.מות אהת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.ן

מנ!רן,י,ות "יעיךק:ינו,אות,יות

 ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל חרץ פיעלי לאחדוההמערךאת
 2215 י!,ןהייס 1נ,ת' ן.1, קונוז"-ין;,, אהזיתמן,;ת

572 מפלגתיים ובלחי הרזרתי המזיחי-היועל לאומית, דתיתחזיתב

128 ישראל אגודת - התורהיהדותג

29 בי7:ראל החדשה הקימוניסטיתהרשימהד

873 )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הגועתגושדול

914 מ:,:,יין ונמי )ר!-.( ישרא, פועלייש,מתכא

11" "שמאית ",יניקת"ן!,;הלע
414 מפי;תיימ ונלאי )מפ"ם( המאוהדה הפועליםמפלגתמ

278אחוהעה

 המועמדים: מרש.מות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

אותיות

 ישראל, ארץ מ-עלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותתמערךאת

5 נ.מל:תיים דלתי ציון הסבווה-מועלי אהדוהמפלגת

 1 ין,:ת..! ונתתי הי.רהי "יורחי-ו::?, יאימ.ת, זת,ת "דיתב

2 ):ק-,( נ.ןר%, ך,י:ריית הי!,), - ""רות שועתוישחל

2 רפלגתיימ ובלחי )רפ-י( ישראל מיעלירשימתכא

1 מן,:היים וגעי ):!-ב( המאוהזח הפועייםמ!,:תמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.
 ציון העבודה-שופלי אחדות מפלגת ישראלי ארץ פועלי ממלגת - ישראל ארץ טועלי לאחדות המערך מרשימת)1(

 את - מפלגהייםובעתי
 נוימין אנן1.
 ירח, שפירא2.
 אנרהם פר.ן,י3.
 'חי", נקעתן4.
 משה ,1ינ.ץ5.

 - ומורהי לאומית, זתית חויתמרשיבת)!(
 ב - מ!.:היין יגרתי והיה. יאי,

 סיםותרי1.
 הל - )ן,.,( נישר,, ז,'נייית וו!,;" - החיות שועת גושמרש.ית)נ(

 יהווה".:,1.

 אנרהםגשי!.

 כא - י!,;ה,יס 21ית, )זן,.( יעוא, 15ע,יהיעומת,4(
 נריאלישע1.
 "ז5"מריקין2.

 מ - מל,;ת..ס ונסת. )י5-ס( היפותזת הפוע,יס ךפי:תביעימת)נ(
 ילהקששון1.

 1רט1ךמ' נ"19( ננונינר )7 תשנ.1 נלשוןי-נ
 הוד-השרון המקומית למועצת הבחימיתפקיד ;7eszla))הס

 5"21.11.19 הש:.ו, נהגיו :'.1 נמו. י!זס.ס,מיואט438



1
 תשכ"ף-1986 )כחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 זכרון-יעקב המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 דבחירזת תוצאות על הודעה ברה במסרת 1, תשכ-ה.1965 )בהירות(, המקומיות דרשויות להוק )א( 91 לסעיףבהתאם
 1965(. בנובמבר )2 השב-ו בחשון ו- ביום שקויינוו ומרין-יעקב, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 1נ,ת. ציון "ענוז"-עלעלי ""יי" מויזת ישי"י' "י, !יעי' מביזת - ישי"י "יז סיעי' יריית"מעיר)1(

 את -מ!,;תיס
 ב - מפלגתיים ובלחי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתהזית)2(

____ - __ -_ -- ------ כא - ןן,יתייס גנית, )י!.ל .שיא, "יע,. יש.ןת -)4(-ה חל - );ח-י( גישרא, המינרלית ומן,י" - ""יית תביעת גוש ,ו(ן
 המקומית המועצה בחחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.], ב1 - מפלגתיים ובל"י )מפעם( המאוחדת הפיעליס ממלגת)3(ן

2305 הכשרים הקולות שלללנ.1

101 פסולים 1NS~tV הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה'ש

 ישרן,, אר, !,ע,י מ!,;ת .שרא, "רז (.ע,י י""יית"נעיואתשש

י% י( י,ינייתנשי",,י יי!'"אהשתפיח"יפ

ן
 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים ממפר1.

 "ך;ין.סיייי"יתדית
 ישי"י, "יז פיעוי מסיית - י"י"י "יז "יעיי יתדיית "יעידאת ,ן

5 מפלגתיים ובלתי שיון העבודה-פועלי שחדותמפלגת

1 מפלגהיים ובלתי דמזרחי המורהי-המועל לאומית, דתיתתזיחב:

3 );ה-,( נישר", ך,ינריית הן!,;" - "ןרית תאתת דושחל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמות1.
 . ציון העבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאהדדת המערךמרשימת)1(

,
 את - רפושיםינ,", ,

,י,יע,גן.

:מרוניי"וז"ן. .,-:
::רי.2יס4)

---- - - - --- - ---- - -- --------------- -נ"ןא!ריםנ. ----,,-

נר;מ,נתן:.11 ב - מ!י;תייס ונעתי "יורן. י!11, המ:רךי, - ,אניית זקית "דיתמרשימת)2(
 חל - );ן-י( נישרא, "יינר,ית "מפ,נ" - החרית תנועת :ושברשימת)3(

 זניגרונשסיין1.
 ייונתןוצן2.ן

קר,!יק;ן,יקור.

 קויתייוסף 1"11( גנונמנר )4 תשג-1 ג"ק,ןס'
 זכרון-ייקב המץןמית למועצה הבהירותפקיד)חמ765213(:

 "24. ?ן. "שי-ה, Aasi ס-"ן

ש



 תשכ"ה--1965 )בהירות(, הס-ומילת הרשויותחוק
 הצור המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 קנ"ירות ה.?א,ת ע, זורעך נוה צינרת ן, תק7-"-וו11 )נקיי.תן, דמקיי'ות הרשויות יפוק )א( 71 יסעיףנךת%ס
 1965(. במ:מבר )2 תש:-ו בחשין ד QT'1 שקויימו חצור, המקימיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את -מ!י;תייס ונצתי ?יון luun~-פורי ""זוח מן,:ת ישיא,, אר, י,;,' יאות - .ירא, אר, ייו,' 1""יית"מעיד)י(
 ב - ר!,;הייב ון,תי ד"ר". מורה-"פון, יצורת, דתיתשית)נ(
 1 - ישי", אוזת - "תורהיהזות,ו(
 הל - נפשי", ק,.נז,ית דן;,מ - דייסת ";,;תעש ()[
 כא - מ!.)ה.יס וננהי )דפיי( .מרא, ןון,.רשימת)ו(
 לע - ךע?:אית ןיינרייתןמ!,:ה)ן(
 מ - רי,וךייס )נמי )מ:-ס( ומאחזת ""ועניםמגיזת)7(

14
 ב.נ.הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
א ד,.:י,.ת rj~ecn ""רות, הדעת מש רקיךת עט כ - ךיור"י ון,ע, קיפד"., - ,אנמית ךזתי" דמפ,;"רתימת
וש חי -גישתי 198282 הצור המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

יז[1554% הכשרים הקולות של הכולל המספר1. א118 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

? ן,וי.תיחר ורקיק"נינתיא.ת,י.ת
 ישראי, אר, ".1,. ךן,ח - .(רא, "ר, פו;,. יא"ייתז:עיראת

4[5 ך!,:ה"ס י:ית' יין, "ענווה-!וו,. ארחתמ!,:ת
"11 רן,:תייס .נעי ,תיר:., "מורה-וקין, יאון.ה, ות.ת"י.תב
16 ישראל אגודה - הירהיהדותג

455 ב-שראל הליברלית המפלגה - גהרוח תנועתגושחל

100 מטלגהיים ובלחי )רם"י( ישראל פועליישימתכא
5 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

36 רחלגתיים ובלקי )די-ם( המאוחדת הפועליםמפלגהמ

 המיעמדימ:  מרשימות  אתת כל ,כתה שבהם המנדטים מספרי.
;ש דמ)יס.סמניי "רק.מ";יקיאות,יות
ךאת  ושן", איץ פל. ימיותץ

 .שר",, אי, 115,. ן!,"

? ןי:הייס ) .נהי ןן,רןי ןךור".-ךןי:, ,או:.ת, זת.ת"ן.תב
; ניעי%, ך,י:ר,ית ומן,;" - ך"רות הגועת;וקהל

5,,
ף

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנש.םשמות1.
 את - מל,;תייס,נסת. ?יון ו::.זן-פעי. ""וות מן,;ת יקיא,, אך, פגעני רן.:ת - ישך,, אר, פ.ן,י ,אוזות ך:;רךמרשימת)1(

 כבקבק:)
 ארנינראונן;.
 רקק סיייר4.

1( 
ן. 1(י11.1.ן2 חשרו, נגשנו נ-1 ":12. ו[זנ.ס,ס.,ועם440

מתגם, ,,,ן



ש
1

 ב - "מירז' "ן,ע, ימור"י, - יאומית "זתית "ייגה מרשימת21(
 קמש, זנקו1.
 "תפוזיו דיג"2.

 דזל - בישראל הליברלית המפלגה - ""רוה תנועת ~TUמרשימת)3(
 "יי.הר"21. י,יין,י."י1.
 יעקג יוי,.

 טבולה' 1",1( ג1יגמני )4 תשג-י נחשילט'
 "ן,ר "מ,ון'ת ,מ111" דנ"'רות",'זח 11"71(,חס

 ---- טירה המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה --
 הבהירות תוצאוה על גוועה ננה נמסרת 1, תשכ-ה-1963 )בתירות(, המקומיוה הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבהתחם

 . .. 1565,. כנובמבר )2  תשכ"ו חשון ד ביום שקויית טירה, המעימיהלמיעצה
_ _... 

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ב - מ!,ותייס וגרז' "מורתי המרתי-"זוע, היא)מית, "זעיה""זית)1(
 הל -הישי)2(
 1 - ניערא, ""ושההקומוניסטית)"(
 הד -"ו'וסי,ית)4(
 יא - י"""י"יש,תיף)1(
 כ1 -השבוס)"(
"ימיוייית-לא)7(
 מא - הק?,"")"(

 רצ - הנלון)"ן(
 "1ייר.ס-שע111(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 סא - ""ה"ה ישרת עם לא - הזימוקרסיתדיש'מ"

2750 טירה המקומית המועצה בהחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

2688 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

62 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

ה. יי
~DDt 

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שתתנו הכשרים הקולות

 הקוליתמטפר הרשימהכינויאות,יות

152 מפלגתיים וגלתי המורהי המורהי-הפועל הלאומית, הדהיתהחיתב

1"1"'ישרהל
""1 נישיתי, ""וש, "לימוניוסית"רש.מהן

"7גניוסי"תחד
""" וך""וה"שיתוףיא
",""".יםכנ
29""ימי,ינ'תלא
2,9",?,י"סא
ויו"יי,ע
4"2"ורוןרצ
"וי"היייםשע

441 י~י11.1.ן2 חשרי. נחשיו נ.1 1"12. ו!זסומ.ס,וכס

- - --



 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים ממפר1.ן

 "מוסיםמיסי הרש.:,נתו.%ות,י,ת1

! והאחוה"שיה,ףיא1
 2"ק,יסכנ

 2הו'מ,קרסיתלא
 2"הע"המא
 ן"ניוע

1"ינ"11רצ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 יא - ו"אחוה "שיחוף מרשימת11(

 סאיקרןי,נו'יגןנו%.1.

 גאמ.2.
. עייפיי ,וסי

 כנ - ,a~irnיי".מת)2(
 מוסתר ראוי א, ענונ1ו,,ה1.
 עדייי יסעור 'וזףיופרז!.

 לא - "וימו,רט,תמנרשי:")2(

 סיסיה רתמן א, עגוסקס2.

 נקער" מו"ןזעאז,3.
 סא - "דצי""מרשיית)4(

 וץנר טת", ", ענןמוהמו1.

 גיינ "ן:ן רען א.;נו2.
 ע - יצדקמרשייה)3(

"י1אני"יסמננ,ר1.
 רצ - דנ?".ןמרעמת)"(

 פוילי "יןיגו1.

 א:מ'נס'מ נ"ן1( נןונןנר תע:.711 גןש,ן'-ג
 טירה המקויית למועצה הבחירותפקיד 785213()הם

 תשכ"ה-1965 )ההירסה(, המקיכיות הרשוייתחיק
 מנחירית ת.?"ות ז, "יזען גוה כינרה ן, הש:."-ו"י1 )נחיר,הו, "ןלי:'ית "רשויית ,"ו, 171"( ,נעיףנסתים ט-רת-הכרמי המקומית ימ,עצה הנחירות תוצאות בדברהודעה

 1953(. בנובמבר )2 תשב14 בחשון ו' ביום שקויימו טירת-הכרמל, המקומיתליועצה

 כלהלן; המועמדים רשימות אושרוא.
 ובלמי ציוץ העבווה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלדת - יעראל ארץ מוילי לאחדוה המערך)1(

 את -מפלגתיים
 ב - מסלנתיים ובלחי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דהית חזיה)2(
 ך - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודה פועלי התדרתי, הממה)3(
 זלל - ):ה-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תנועתגוש)4(
 כ:א - מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)3(
 ל7נ - העצמאית הליברלית"מפלגה)6(
 נן - מפלגתיים רכלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)7(

 המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
6024טירת-הכרמל

 248. עמ' השב-ה, 465, ס-חן

 11.1943.ן2 השב-1, גינו, נ.1 1273. יני:1:.נ,,ו,כ442



5819- - - - -- ----- הכשרים הקלות של המספרהכולל -גר______ יי

---------- 

205 פסולים ~TNSQJT הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 "קולתמסנר "רשים"נתויאות,יות

 ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פיעלי לאחדותהמערךאת
 2063 ממליתיים ובלחי ציון העבודה-פועלי אחדותמפלגת

7!" י!י)תייס ,גנתי המ,ריי המרה.-היון, ,".מית, זתית"דיתב
321 מ!,;תייס ננהי וותייס ישר", ";יזח יעיי "תורתיוו";"ך

1!11 )ות-,( גישר", ה,.נר,,ת "מיינ" - "חיות תנועת;ושחל

414 בינתיים ונכת. ,יפ..( ישרא. פועלייש'מתכא

1נ1 "עצמאית "יינר,יתהמימהלע

670 מפלגתיים ובלתי )מפ"ט( המאוהדת המועליםמפלגתמ

 - המועמדים: מרשימות אתת כל זכתה שבהם המברטים מספר1.

 המנזסיסממררצין"אות,י

 .שר",, אר, נוע,, מפיזת בשר", r-r !ועני י""ןותמערךאת

1 ביתתי ונפתי "מוריי המורחי-ן!1ע, ,אומית, זתית"ן.תב

ר .מ-,( גיצי". ך,יני,'ת ימכו" - ההרות nPIJrY;ושהל

 ישראי !.רלייש.יתכא
1 מ!,;תייס 1:,הי )ר!-י(

2 מפלגתיים זבלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםממלגתמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ציון העבודה-פועלי אחדות כפלית ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאהדוה המערךמרשימת)1(

 את - מפלגהייםובלתי
 עזרא לניאדו1.

,- - --- ט::רט:)
 --- --- - ---- - -- ------ --- --- ---- - ,ייגר11ז 1.

 נ: - מפלגהיים ובלת' המזרחי המורהי-הפועל לאומית, דהית הזית מרשימת)2(
 משה פרנוסן1.

 אליאס כרמל1. הי - )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות הגועת נזשמרסיסת)3(
 אליהו קדוש2.
 ניסן לוי3,

 כא - מ!,;ת.י! זנקתי )ר!-.( ישרא, !.עלי מרש.מת,4(

 מ - י!י:תיי! ונצתי ):פ-ב( "י".,זת ה!וע,.ן י!,;תמרשימת.נ(
 ארנ,,יאוגי1.
 ;סים יגון2.

 וינטראהרן נרו( נ;ונמנר )4 תשג-ו נעשוןס'
 הכרמל טירת המקומית למיעצה הבחירותפקיד 765213()הס

443 21.11.1065 תשנ"ו, בח.12ן ב"ו הה12, הפרסימים.לקוט

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



 תשכ"ה-1953 )כהירית(, היקומיות הרשויותחוקן
 יבנאל המקומית למועצה הסחירות תוצאות בדברהודעה

ן
 "ו7;" י~" :יסרת ן, ";:-ן-1,"1 )נ".רוק,, "ן,ומי,ת "רשייות ,",, ,א( 11 יעיף נותסס

 "גערות ה11"1ת ;,
 1965(, בניבלבר )2 השמיו בחשון ו' בידם ש-ויימו יבנאל, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 ובלחי ציץ העבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, איץ פועלי ממהגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערך)1(

מפלגתיים
 את -

 7. - מפלגתיים בלתי ודתיים יסראל אגודה פועלי התורתי,המחנה)2(
 זול - )גח"ל( ביסראל הליברלית המפלגה - החרית תנועתגוש)3(
למעןבקעתיבנאל-ל)4(
 פועליישראלרשימה)5(

 כא -- מפלגה"ם ובלתי )רם-"
 מ -- מפלגתהם ובלתי )מפ-ם( המאותרת הפסליםמפלגת)6(
 עד -- דתייםתילים)7(
 פש - מזרח עדות ובני ספרדים הגועת הצעירהישראל)8(

 בינ-הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 עד - דהיים ע,ל.ם עם את - מפלגתיים ובלתי א-י פועלי לאחדותהמערך)1(
 י - יבנאל בקעת לשן עם כא - מפלנתיים ובלחי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)2(

722 יב:אל המקומ.ת המועצה בחחים שהצביעו הבוחרים שי הכולל המספרב.
591 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.
31 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אח.ת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ו,,,יתינני דרשייןגי:,.אות,י,ת
 .שר",, וי, :ועלי מלח - ,;ר,, "ר, סו;,. יאיית"תי7את

186 מפל:תייס ובל"י צ.ון העבודה-ס1עלי אהדותמפלגה ת.
7מחנ"

7 מפלגתיים ב"י ודוץ" יקראל פועלי התורתי,

74 )גח"ל( בישראל הליברל-ת המפלגה - החרות תנועתגושהל

80 יבנאל נקעתלמיןי
", רזית-ס ,:,חי )רן,ל לוע,ייקר".יק.:תכא
8 מפלגתיים דבלתי )מפ"ם( המאוהדה הפועליםיעלותנ?

55 דתייםעיליםוגן-

195 מורח עדות ובגי ספרדים תמעח הצעירהישדל1[1ט

 המועמרם: מרששות אחת כל זכתה שבהם המנדמם מספרה

 "י:זטיסיניר------------------------------------------------"ית,יית
 יקר",, ארז :ת,. מן,:, - .קר,, אי, סמייך:ייןיא"7ותאת

2 מסלגתים ובלי צ-ץ פועלי .- העבודה אהדותמפלגת
 ן מן-,( גיק-,, ",.געית דמפ,:" - וירות תמנת ישחל

 יננא, גפת,יע,י
1

 יסראל מיעלירשימתכא
1 רמלגתתם ובלתי )רפ"י

1 חסיםעוליםננד
" רויה ען,ת ו:מ סלרזיב תקעת "ימי","ר",פש

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו חאגים שמיג
 צין העבוי(-פופלי אחדות מפלגה ישראל, r-a מיעלי ממלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדות המערך שרשימה)1(

 (ות - מפלגתחםובלתי
 ,ך,קסמש.ב
 נדםי"מר2.
 "24. עמ' תש:.ה, ""4, נ-הן---------

 הש:.ו, נתקוו נעו י2ב ":ובמיסי,1,ס444
 9%ב1ב1י

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



1
 חל - 11י-,ן נישיאי ",,נרצית "מ?,)ך - החיות תנועת ;ושמרשימת)2(

 "גרמסיועמיס1.
 ' - יננאי נקעת .יעןמרשימת)נ(

 א,יוניוניסן1.
 כא - מפלגתיים דבלתי )רפ-י( ישראל פועלימרשימת)4(

 גגי נחמי1.
 עד - וה"ה עסיסמרש.מת)5(

 נמוק ט.יסו1.

 פש - מזרח עדות ובני ספרדים הגועת הצעירה ישראלמרשימת)6(
 שלמה בן-2ltTW. העיןיש"י"י1.

- -- - 
- --- -- - - -- -- ------ --- ------ - סיןייחן--1. - -  

 שולמןצבי %,1( מ.מנר )5 "נ-ו %יןי'
__ יבנאל המקומית למועצה הבחירותפקיי 765213()חם

 תשכ"ה-1965 )סחירות(, המקומיות הרשויותחוק

 יבנה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה
 הבחירות תוצאות על הודעה גזה נטמרת ו, תשכ"ה-I~GG ]בחיר,ת(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבהתאם

 1965(. במגובר )2 השב-ו בחשון ז' ביום שקויימו יבנה, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 וגלתי !ינן הכנרזה-!,עיי אאות י!,1ת ישרני, "י, ייעי' מ!,;ת - ישר", "רץ יעי. יא"זותהמערך)ב(

 את -מ!,;תייס
 ב - יא.ן.ת זתית "ו.תמבז-י,)2(
 נ - יקי", אווזת "תור"."וזת)ר(
 ותל - )!ח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הנועתגוש)4(
ל מפלגתיים ובלחי )רפ"י( ישראל פיעלירשימת)5(  כא 

- לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)8( --
 מ - מפלגהיים יבלתי )מפ-ס( "מאיהדת המועליםמפלגת)7(
 נצ - צבורנאמני)8(

____3094 יבנה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב. -י_

2908- הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

128 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ",.,~תיסקר "יקימונינתיא.ת,י,ת
 ישרא,, 'y-R יונני מלנת - ישרני ארן !.עלי י""ייתויעיראת

7,1 מן,נתייס ונתתי ציון הענ11ה-!,עתי ""וזתי!,;ת
 ____-__ 984 ---- -- ----- - חויתדהיתלאומיהמפד*ל,ב--

279 ישראל אטרת ההורהיהדותג

174 מח"ל( בישראל הליברלית המפלגה -- הארות תנועתגרץחל

 פועליישראלרשימתכא
42נ מפלגתיים ובלתי )רפ""

121 הע?ן%ית "י'יייית"מסיי"לע

115 מפלגתיים ובלתי )מפ-ם( המאוחות הפועליםמפלגתנס

372 צבוריאמנימב

 ~24. עמ' מ"כ"", 455,, ס"ת1

 השר" נקש" ניו 12%. "!וסומיםי,וומ
445 9%נונ21

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

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



ן
 המיעמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדמים מספרר.

-מס! ורשים"ניני".ציות  

 ,שר",, "י, ?.על. הלית טי", "ח יי;4 ,""ייתפעיואת

4 י".ן.ת ותית "י.תינו-.,ב
 1 ישראל אצית "תורהיידית1
 1 "?נגרנאינ.נצ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבהרו האנשים שמותז.
 וכלתי ציון העבודה-פועלי אחדות ישראל, חרץ נועלי מבגח - ישראל ארץ פועלי לאחדות המערך מרשימת)1(

 את -מפלגתיים
 נב;::)
 ,"יין ישי,.

 ב - ,%.מית דתית "דית יעז-י,מרשימת)2(
 סקי" מ,נ1%.

 נ"1גיי1י1;ף4.
 1 - ישר". אסיה יתרי" יעזותייקיית)"(

 '?"ק נרנ"1. יצ -נש,ב:::::ייי)4(

 סבר" !י1%( ננ1נמנר 31 הש;.1 נעשוןח'
 ישך ך:,ומית ,מ,;ןך ך:"ירותן,.ן ;21;"7()ךמ

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, הכקומיות הרשויותהיק
 יהוד המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

ן )בחירות(, המקומיות הרסויות לחוק )א( 71 לצעיףבהתאם א ש  ;"1%(. ג:1::גר )2 תש:., נהין ן' גרס שעיין. ירון, המ,,ן.ת ,;ן"ים הבהירות תיצאות על הודעה בזה גמרה 1, 

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 ובלתי צירן העבידה-פועלי אהדות ממל:וו ישראל, ארץ היעלי ר?לגת - ישראל ארץ כועלי לאחדותהמערך)1(

 את -מפלגתיים
 ב: - מפליתכם ובלתי הירחי המזהי-הפועל לחומית, דתית חוית)2(
 ותל - )נחיל( בישראל הליברלית המפלגה - חוורות תנועתגוש)3(
 כא - מ?לנתיזם ובלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימה)4(
 מ - מלגתתם ובלתי )מפ-ם( המאוהדה פועליםמפלגת)5(

 3549 'הוד המקומית המועצה בההום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

3457 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

152 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרש.מןת אחת לכל שניתו הכשרים הקולות מספרה.

-
 ן,1,ותמנפר ךרשייהנין,יא,ה,י.ת
 '"י"י, "יץ סי;י' יריית - ,ךי"י איו ניעי' יתדיית"יעיואת

84נ2 מפלגתיים ובירי ציק העכורה-פוסלי אהדותממלגת
74ש מסלגתיים ובלתי המזרהי המזרחי-הפיעל לאומית, דתיתחזיתב
14; ):,.,ן נ.שר", ן,'נר..ת ימ",וה - הגרפת תקעת11עהל
186 כפלגתיים וכלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימתכא
389 ממלכתיים ובלתי ;יפ-ם( המאוחדת הפועליםמפלגתמ

 24%. עמ' תק:-ה, נ"4, ס-תן

 נ""11.1.וי ה"נ-י, נ"':.ו נ-י :":1. "נ1:וס.נ.,;.ס446



י  המועמדים: מרשימות אדח כל זכתה שבהם המנדטים ממפרו.

אופיי
 ישך",, %רן !ין,י מן,)ת - 'שרא, r-r "ין,י ,"הזותגחייךאת

- ---- ----- הקבווה--סיטליצעןובלתימפלגתץם -מפלגתאתרוח --- ------------ ך -  

_7---- -_____ - - - .  - - -  

1 מפלגתיים המזרחיובלתי המזרחי--הפועל לאומיה, דתיתחףת,ב

2 )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה .- דהרות תנועתיושחל

1 מפלגתיים ובל"י )מפ-ם( המאוחדת הפועליםממלגתנו

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי ומבחרו האנשיםשמותנ
 !יון ד;2וו"-!ובי "הזזת מאית ישר",, "רן יועצי מן,)ת - ישי", ארן !,עלי ,"חזות "מעיך מישירת)1(

 את - מפלגתייםדבלתי
 סעדיה התוכה1.
 גבריאלק,רוביצקי2.
 יהודהאדלר3.
תקומייצחק4.
 אהרוןהלינגר5,

 ב - מ!,)תיינ .ניחי דן.רח. "שרן-ן!.1, יעמית, זתית חמתמרשיית)2(
 אכריםפוסלגסקי1.

 דול - )גה-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועת גושמרשימת)3(
 שלמה שסיגל1.
 רפאלמיני2.

 מ - י!,)תי.פ .:.תי ,ן!-ס( דמ1%"זת וי.;,י" מ!,)תבית)1(
 מרדכיליניק1.

 .ן,ז ,ימי" ,ן "ין'ייתיק'י)ו2:1"ל

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המק,מיית הרשויותחוק

 ירוחם המקומית למועצה הבשרות תוצאות בדברהודעה
 גנחייות ת.?".ת ע, שדעה נ," נלנרת י, תשג-"-;"11 )נהירתו, דלק,מ.ות כרשתיות ,".ק )א( 71 ,!עיףנתקלס

 1983(. בנובמבר )2 תשכ"ו בחשון ז' ביום שקויימו ירוחם, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 וכלתי ציון העבווה-פועלי אהדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערר)1(

 את -מפלגתיים
 ב - ממלגתיים ובעתי התזרחי המורחי-הפועל לאומית, דתית",ית)2(
 ד -  כבלנהיים  בלתי  ודחייש ישרשל  אגודח פועלי התודחי,המחנה)3(
 דול - )גת-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגוש)4(
 נבא - מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)5(

-
2252 ירוחם המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

1800 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

115 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המסמרד.

 248, עמ'  תויב"ה, 3"4, ס-ח1

447  1903_2111 חשמ"ו, בתשו, מ'ו  3?12,  הפרכומימילייט



 : המועמדים מרש-מות מהת לכל שזיתנו הכשרים הקולות מספרה.

 "קולותיצפר "רש.ן,:יעיא,ת,י.ת

 ישראל, ארץ פועיי מפלנח - י'1ראל ארץ עועלי לאדרות"מערךאת
 05ע ךפלגתיים ובלס. צידז העבורה-פועלי אחדותמפלגה

840 מפלגהיים ועלתי מורחי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתחזיתנב

98 מפלגהיים בלחי ורתי.ס ישראל אגודת פועלי התורתי,ממחנה,-
י10 )גה-ל( בישראל הל-בתלית המפלגה - ההרות תנועתמשחל
420 מפל:היים ובלתי )רפ-י( ישראל פיעלירשימתכא

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטיםמספרך.
אות,יות

 ישראל, ארץ פועלי מפלגת - יסראל ארץ תיעלי יאחרותהמירךאת
 4 נ.פלגתייס ובלתי ציין פועלי - דעבודה אחדדתמפלגת

2 מפלגתיים וגלתי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתחזיתנב
3 מפלגהי,ם דבלתי )רפ"י( ישראל פיעלירשימהכא

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
 ג.ון הענ.דק-15Y?S אצוות לכנת .שקא,, "ש, פגע,. ין,)ת - ישר", אר, !.ע,. יאפיות המערךמרשיית)1(

 את - מפלגתייםובלתי
 מנהם )מוצ:יק( מענית1.
 מיכאלאברמן2.
 יהודהזוביב3.
 אליעזרנבאי4.

 ,"ומית, הית "ן.תירשי:ת)2(
 ב - ).נ,ה,.ס ונקה. ויוי"י ":וי",-דויי

 נסיםבודרהם1.

 כא - י;,;ת"ן ינ'ת' ,י!-'( נך:: :ךש'ג:::ןיין בתה5רז2.

 בליפאאבוטבול2.

 ,וסףיין3.

 אלברטמרציאנו ניידן ננונינר )7 תק:.ו נחשוןי-נ
 ירוחם המקדמית למיעצה הבחירותפקיד 763213()חס

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות המשייותחוק
 כנרת המקומית המועצה חברי שנ-חרו האנשים בדברהודעה

 כדלהלף הודעה מזה נמטרת 1, ה,ןב"ה-1965 )בחירות(, המקומיית הרוסדיות להדק 40 לסעיףבהתאם
 מוע:ך.ס רשייה וישה ;יין(, נץנ::ר ,2 תש:-ו נמין ו' ניונ י"ה;יין שעמנו נרה המ,.:.ת ימתצ"י:".רות1.

 והיא; בלבדאחת
 לכ - ננרחיגן

 ינ' יעי, דיייינ'ם ה"נש'ס עי נאין י;ימ'ני ,י ה'ג,י 'i?;ra י' 12:ןי:ךבנ:;:::ג::'מ .2
.ייי",.שייא,ן.
 חייםנצני2.
 אנידםנוסנאוס3.
 "יר.נען4.
קורזחייסי.

 נורת דן7ון'ת ,יזעו" "ן"יייתפדית ידיי;(,"מ שסרןקירה 5"!11 נ)ונמני )2 תש:-ו נעשוןו'

 248. עמ' תשב*ה, 465, ס-ח1

1 הי21.11.1 השנ.1. געשנו ב.1 בעו, הנוס.ס.ס.,,וט448
ה

ש



ן
 תשמ"ה--1565 )%חירות(, המקומיות הרשוייתחוק
 יונה כפר המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

ן
 הנצירות תוצאות ע, הושה ג:" נמסרת ', תשג-ן-51"ו )גניות(, המקומ.וה "רש,.ות ,"יק )א( 11 ,סעיף 2"תאפ

 1"19(. נוונינר )sen 2'-ו ששון ו' ניון שקיימו .1:ה, גרר המקוי.תיצוע?"
------- כלהלן: המנעמדים רשימות אושרוא.---

 את -מפינתיים .נצתי ציון הענית-!ועפי אקז1ת מפלה ישרא,, אי, !,ערי ין,נת - ,שיא, ארן פועיי יא"זית"מעין)1(
 ב - מ!.:תיים ונפתי "מגיצי "שר"י-הסת, לחומ.ח, זהרהן,ית)2(
 הל - ,:,.י( נישר", הייגר,ית "יסב" - ההרות ת;.!תגוש,3(
 כא - מ!,:ת,ים ונותי )יפ-.( .שרא,פגע,,)4(

 ---1237 יווה כפר המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחר.ם של הכולל המספרב.._
1155 הכשרים הקולות הכוללשל המספרג.

84 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המסמרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שגיתנו הכשרים הקולות מספרה.

מ!פר"ק.,.ת הישימהניניי".תויות
 ישרא,, ארן סון,י מ!.ות - ישר". ארן עועי' יאהדותהמערראת

7;5 מן,:תייס ונעתי ייון "ענוזן-SID(~ איזנתי!,;ת
וו3 יי,:ת.'! ונותי היפיפי ומרחי-דיון, ,".יית, ות.ת":יתב
ו"1 ):"-.( ג'קרא, ה,.נר,ית הזי,:" - הירוה ~nwTifiוישחל
75 מן,:תייס ונותי )יפ-ל ,שי", פועלייש,מתכא

 המועמדים: מרשימות אחת כל נכתה טבהם המנדטים מספר1.
יוירומווסיס הרשייהנתויחות,יות

 ישי"י, "י, !יעי. יציית - ,שי"י "יז פיעי, יאיית"איואת
י י!,נתיים ונותי ?יין פ.ע,' - דןנוז" %"וותמן,;ת  יאומ.ת, זתית"ן.תב

 המויני-השעי
3 מישותיים ונית. "יורה.

1 );,-,( ניקרץ, ך,.ני,יה הס!,;" - הגרמת תנועתגושהל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותו,1
 את - מ!,:תיים1נ,ת. ?יון "ענוז"-!.ן,י אחזות מ!,:ת .שי",, וין !וע,, מן,;ת - ישי", איז !יעי, ,""וגת "מערךמישיית)1(

 יצעקא.ש-שיום1.

 יי,ג!ריז,ר2.

 ..!ףשינן3.

 ,2",הררי4.

 יג",אוס:נרג5.
 ב - מן,:תייס ונטי המאר"י ד::ר"י-יפתע, יאוי.ת, זתית חניתמישיית)2(

מ%ויייא,ן.

ור,ן,שרומ.ס3:
 חל - ):תעי( נ.שי"י ה,יני,ית הין,:ה - ""רות סיעת נושייש.מת)"(

 דוימש"1.
 בן-פורתי' 5",1( גנ.נמנר )3 תשנ-ו נחשוןה'
 נעי-'ויה "מקימית ימוע?" "נ".י.ת!עיי 751217()יי

 "24. עמ' תשנ-ה, 455, ס,ת'

449 21.11.1955 השג-ו, נחשו: ע-ו 12:5, שיסופיםיגבס



 השכ"ה-1965 )כחירות(, הכקזמיזת הרשויותחוקן
 שמריהו כפר המקומ.ת ימועצה הבחירות תוצאות בדברהודעהן
 הנן'רות ת.%ץ,ת ע, ך.זעה נגה :מסרת י, תש:."-"י11 ):ך.רית(, ומליניית "ישויות ,"71 )א( 11 ינע,ףניהרסן
 !"11(. נמ:ינר )2 השג-1 נדשין ו' ניוט ש,ויימ. שיריצו, נפר המהייתייוינ"1

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.ן
 יני". ?.ו1 המון"-!ועני אחזות מ!,:ת ישרתי, %י, ;יעלי רן,:ת - .שין, אי, ;יעצי י"תזי" "מיין)1(ן
 את - מפ,:ת.יסן

 הל - ,ח..( גישר,, ",ינר,.ת "מ!,:ה - ןחי1ת תועתרוש)ט
 כש - טייחי "יימ1)3(
 ר - שיר "יזוב יינן.תרשימן)4(

 בינידן: שהתקשרו המועמדים רש.מותואלה
ישומת,י(

 זנית. ?יון פיעיי "ינווה ""יי" .גיא,, "י, פו;,. מתללן תסי%,, ,ין 3.ע,, .,"7," תתערי

 "יון" מרן,ית רשייך עם הל - ):ן',( גיורא, ו,.:ר,ית דמן,;" - ""ריח ה:1;ת :ושרשיךת)2(
 ר -ונפר

 המקומיה המועצה בתחום שהצביעו הנוהרים שי הכוללהמטפרב.
588 שמריהוכפר

579 הכשרים הקולות של הכוללהמספר:.

9 פסולים שומצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל שיתנו הכשרים הקולותמסטרה.

:ינ,.אוה,י,ת
 לקויותיספר ךרשימ"

 .שר%., %ר, ;י;,. יניית - .שיפי "יו פיעי' יתדיית"מעיואת
ור1 ר!,;תיין .נחי צ.ון ךענוו"-!ין,י %"זוחימות

"" ,:"-,( נ.7ך%, "..ני,.ת "יל,:7 - ""רות תתהוישחל
;וו שמי."י יפייסע:כש

1~2 ךי!י יי,יייס  ייייי"יש,ן"ר

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 המ:זס.ייניר "יש.מ":':.י%ותעית

 יקיא,. "ר, !יעזי ר!,:ת .שרן, rna עלי ,""י"ימיןאת

1 ,ו"-.( נישר", י,יני,ית ימ!.:ן - "הרות שועת:ושחל

י שייי"י ימי,יעןכש
" 7:יר ,ק'ז.ס מינקתרקימ"ך

 ,24. ;מ' תשנ.ה, וי4, נעהן

 ג(ל21.11.1 הש:-1. נחשי: ג-1 ב:12. ה!רס.י,ס,כוט450



 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו הששיםשמותז.
 ציון תנודה-חלי אתדות מפלות ישראל. ארז פועלי  מפלזה - ,קו", "יץ פוע,, ,אפרות "מערךמרשמה)1(

 את - מפלגתייםנבלתי
 . וו,י,גרוך1.

מרשימת)2(

 ריי 'או
 תל - ):י-ל( פיטרול הליברלית ומפלצה - ות

 שיגרונה1.

 כש - שמריסו נפי ימעןמרשימת)7(
 אפ,גוס"י:וירמ.1.

 - הכפר לקידום מרכזיתמרשימה)4(
 ך4

 י;ניק:ג":) ישרחי דתיקי1.
 מייסבז' 1965( בנובמבר )5 השב-ו בחשון.י'

 שמייהד ניר היקומית ימועצן "נציותפקיי נ21;!1()חם

----------------]----

 כפר-חכור המקומית המועצה חברי שנבחרו האנשים בדברהודעה

 __ _ - ____ __________ - ___ _ __ - - נ,ך,ן: הורעה נוה :יסרת י, הקם-ה-"",1 )נ"ייות(, "מקומיות "רשויות ינוק "4 ,סעיףנהתאנ --

 חגרי ! ג".רת ,שם 5"11( נ:ונמגר )2 תשג-ו נהש,ן 1' ניזם יךתקייס שעמיו נפי-הנזר "ן,ין,ת יייע?הינח.רות1.

 לב - נפר-תנויימען

 נפר-הנור: "מומית "מ1ע?" ,סנרי שננחרו רא:שיס נעי ,",ן "יפורט.ס החשיםע, !"י1( נ:,נמגר ,2 תשנ.ו נקוץ 1' ניוט ונרי, הנ".ר~ת, ,עזה דעת ע, נפר-תגיר, היקומית .מ,עןה ה2".רותפקין2.

 דוד:וידמע1.

 יסודהנהן2.

 מרדניקויקך3.

,רני%.מיזנ,4.

 ראוגן1.1!.

 ועקמןיוסף !יוד( נ:ונמנר ,2 תש:.ו נחשון1'ו
 כפר-תבור המקומית למועצה הבתירותסויר  181213()חמ

451 5(21.11.19 תשב"1, בחשון כ"ז הה12, המרס.טיםילויט



 תשכ"ה-1955 )בחירות(, הכקוביות הרש,יזתחוק
 כרכור המקומית למועצה הבה-רות תוצאית בדברהודעה

 הבהירות הוצאות על הודעה בזה נמסרת 1, תשכ"ה-1983 )בהירות(, המקיריות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףגהתאם
 ees]). בניבדבר )2 השב-ו בהיכון ,, ביום שקויימו כרכור, המקומיתלבועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 זבלתי ציון העבודך-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פיגולי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערך)1(

 את -מסלגתיים
 ב: - מפלגת-ם יבלתי המזרחי המזדהי-הפועל לאומית, דתיתחזית)2(
 חל - )גח"ל( בישראל הליברלית המפלד - החרות תנועתגוש)3(
 גיא - נופל:תיים ובלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימת)4(
 לע - היעמאית דליניל'ת"מפלג")3(
 בז - מפלגהיים ובלחי )מס"מ( המאומדת הפועליםמפלגת)ש(

1504 כרכור המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכוילהמספרב.

1474 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

30 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
 ך17,,תמנתי "רשיתןנינייאיתויית

 .שרץ,, ארן !ין,י ר!.:ת - ישי", אי, שעי. י""ייתאמעיןאת
156 מפלגתיים וכלתל ציון העבודה-פ.עלי אחדותמפלגת

139 מפלגתיים ובלתי היירהי התזרחי-המעל לאומית, דתיתחוית2:
9ז )גה"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תגיעתגושותל
123 מסלגתייס וגלתי )רפ"י( ישראל פועליהשימתכא

22 הטצמזוית הליברליתדמפלגדלע
343 מפלנריים ובלתי )מפ-ם( המאוהבת הפותליםמפלגתמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 "מנוסיםינקר ורשיתןגיתי"ותליות

 .שר",, ארז !.נ.. ר!.;ת - .שך", "ר, ,t~tTD י""זיתהיעיךאת
1 ךן,;תייס ,גלת. ?יין שנוזי-!.ע,. א,התמ!,:ת

1 מסלגתיים רכלתי המזרחי המזרחי-דמוטל לאומית, דתית"זיתב
1 מסלתיים מלתי )רעיי( ישראל פועלירשימתכא

2 מפלגהיים ובלהי )מפ-מ( המאוחדת הפועליםמפלגתנו

 ורשימה: רשימה מכל המועפה חברי  ותבחרו האנשיםשמותז.
 ציין  העגררה-מרךלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פ'עלי רפישת - ישראל ארץ מעלי לאחרות המירךמישימה)1(

 את - מפלגתייםובלתי
 אברהם שץ1.
 שמואללוי2,

 ואבהנדלר4.

 שמשוןסגליביץ5.
 מ - י:,:ה.ינ .:,:' ,ןן-ן, י:"קזת הההלים י!,:תמרשיית)ט

 ןיןיס".ך1.

 רומתםמוקדט2.
 ב: - מפלגתיים ובל"י המורח. המורהי-מועל לאומית, פתית הויתמרשימת)3(

 יעקבטריילן1.
 :בא - יפל:תיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלימרשימת)4(

 הייםלוק1.

 הייםהס 1965( בנובמבר )4 תשכ"1 בחשוןט'
 כרכור המקימית למועצה הבחירותפקיד 155213()חם

 "21. ;מ' תש:.ן, ,ר4, ב-"י

 תש:.1, נחשו נעו 1215, הנוב.סיס,,ווט452
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י  תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרעיותחוק
 ציון מבשרת המקומית ימועצה הבחזרות תוצאות בדברהודעה

 הבחירות הוצאות על הודעה בזה נמטרת ו, תשכ"ה-1965 )בהירוה(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1963(. במברבר )2 השב-ו בחשק ז. ביום שקוהמו ציון, מבשרה המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ,גיתי ייון וענווה-iPTD' אתות מאית 'שי"י, "יז !שיי ידיית - ';י"ל "יז !יעי' יאיית"יעיו)י(

 את -מ!,:תיי"
 ב: - מפלגתיים ובלחי המורחי המורתי-הפועל לחומיה, דתיתחזית)2(
 ג - מפלגהיים בלתי ודתיים אגודת-ישראל התורה,יהוות)3(
 דן - לירושליםמכשרת)4(
 דזל - )נחיל( בישראל הליברליה המפלגה - התרוה תנועתגוש)3(
 כא - מפלגתיים ובעתי )רפ-י( ישראל טועלירשימה)6(
 לע - מפלגתיים ובלתי העצמאית הליברליתהמפלגה)7(
 ב2 - מפלגתיים ובלתי )מפעם( המאיהדת הפיעליםמפלגת)8(
 ,2הצ - ציון מבשרת העצמאיתהרשימה)9(

 ביביהן! שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 ח - לירושלים מבשרה עם תל - )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הגועתגוש

 המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
1532 ציוןמבשרת

 ------1475 הכסר'ם הקולות טל הכוללהמספרג. --,

57 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 "קאותמסאי "רשים"נ.וו."ית,יות

 .שיעי, "רן ",;,. ן!י:ת - ';י"ל "יז ןיעי' י""ייתןןעיואת
 ___ ___ 890. מפלגהיים ובלתי ציון הטבונה-פועלי אחדוהממלגת

401 מפלגתיים ובלתי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתחזיתב

69 מטלגתיים בלחי ודתיים אגירת-ישראל התורה,יעוותג

109 לירושליםמבשרתרז
י"1 ):".,( ניירא, "יינר,ית המ!,מ - ""רות הרעת:ושהל
121 מפלגהמם ובלתי )רפיי( ישראל פועלירשימהגיא
132 בפלגתיים ובלחי ושעצמאית הליגרליחהמפלגהלע
113 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאיהדח הפועליםמפלגת.מ
38 ציון מבשרת הטצמאיתהרשימהשע

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מסטר1.

 "יפוייסשיר "ישים"נינו.א,ת,י,ת

 ישר",, "ר, !,;,י מעקת - יירא, "י, !וע,, יצטיית"יעילאת
2 מפלגתיים ובלחי ציק העבודה-פועלי אחדותמפלגה

4 מפלגתיים וצלחי המורחי המזרחי-הפועל לאונוית, דתיתחית!נ
2 )גח-ל( בישראל הליברליה המפלגה - החרות תמעחגושחל
1 מפלגתיים ובלתי העצמאית הליברליתהמפלגהלע

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חכרי שנבחרו האנשים שמות1.
 ציון העבודה-isle~ אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדות המערךמרשימת)1(

 ז1ת - מפלגתייםובלתי
 צבי אברהם1.ש

 "יים יינף ;:נור2.
ן

 "21. ;מ' ת"נ-ה, נ"4, נ-"
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1

 ב - י:.:ת.יס ינ,". "יני,, ויין, - ךמוי"י יעמית, זתית שית מרשימת)2(י
 ים ניצני1.2 יעי.מ."שי1.1
 %יייהמעים1.3
אסיאון,.מון1.4

גמגם:. חי - ):,-,( נ.שין, ךיינר,ית ין!,נ" - הזרעת הזיעת ;ושמרקיית)3(
 לע - ל!,;ה,ים ון,ת, הע?מא.ת הי.נר,ית יי!,;"מרשימת)4(

 קימה נגוסנן1.

 מצאא' 1""1( ננונמגר )4 השדו ג"שוןט.
 ?,ון מנשרת "ןק.:ית יךוןוה ךנ"ירות!,.ז "21;י7()וי

 תשכ"ה-1965 )בהירוה(, המקשיית הרשייותחוק
 שדל המקומית למועצה המחירות תוצאות בדברהודעה

 נ,,1(. נמניגר )2 הש:.י ג"שון ו' ג.1ס שק...מו מ;1,, ךמ17מ.ת,יועם ךנהירות תיאות ן, הודיה נוה נירית י, ת7:-"-1",1 )נ,.רו,(, "יק.זיוה הר?,.ות ישק )%( 71 ,יי.ףנהתאס

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
)1(

המערי
 את -י!,;תייס ונפתי צ.ון ייג71ה-פ.;1י אחזות יאות יירא,, איז יון,. מן,;ת - ישר", "רן פיע,. יא"ז,ת

"גי.)2(
 בא - מווי

 ז"ל - ):ק-,( :ישר%, ",.נר,.ת השיו, - ההרוה ת;1עתוקש)"(
 לש - "שנון,מען)4(
 מ - י!,מייס .נותי )יפ-ב( דיאו"זה "פועיי!מעות)נ(
 פמ - מגז,יתוה)"(

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 1ג,ת. ?יין יע:.דה-!ועל. ",ן,ת מלות יריתי, אין !1!,. ין,:ת - ישרא. אי, עועי. יא"ן.תומערד)1(

 מ - י(,:היי! ,נמי )יפ."( דמא."זת ד")ע,.ס ין,;ה עט את -יע,;ה,יס
 חל - )נח-.( נישר", ך..ני,.ת יי!,:" - והררת תנועת :וש עס לש - השנון,יען)2(

295 מנדל המקומית המועצה בההום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.1
257 הכשרים הקולות של הכולל המספר,.
8 מסול.ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 : המועמדים מרש'מית אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ד,1)והל"ו דרשימ"ניטיאות,יית

א
 דינ מזיפחת
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141 מן,נה"( זנח. -ון '

נ2 בנן,אנך,בא
25 ):ן-י( נישרא. "י:ר,ית דמ(,:ק - מרות הזועת;.שחל
"" השננןייעץלש "3 י!,;תיינ 21,תי )מן'ס( "יחוחזת "פ.עייםךן,ותמ
 מגז,פתוחפס
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ש
 המועמדים:. מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מטפר1.

 "מנזקייינקיגיןא,ה,י1ת

 יקרא,, "ין יעיי חיגת - .קרצי "רן !1ע,י ,שיותהמערראת
3 מפלגתיים ובלחי ציון פועלי - העבודה אחדותמפלגת

2 השרוןיינולש

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ?יון הענוז"-!.עלי אעוות מ!,:ת ישרא,, ארן 15ע1י מאנת - .קרא, איז !ועיי יא"זות "יערךמרשימת)1(

 את - מ!,נתייסונסתי
 שיואישיי.אר1.
 גיימן אכריס!.

 -- - ------- -- - --- -- - -- -- -- ---------------- - -,ויישקכ'ו, - ----
 לש - "שנון ,מעןמרשימת)2(

 שמע1ן1.היי1.

 נר,ננינ לארמון( אנר"ם2.

 סנליביץ ר'. ;""1( ינ1נמ:ר )נ השנ.1 בעשון.'
1 מגדל המקומית למוטצה הבחירותפקידת 165213()חס

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

 תשכ"ה-1965 )בתירית(, הטקימייה הרשויותהיק

 העמק מנדל המקומ.ת למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 געירות הוכחות ן, "וזעה נוה שסרת ,, תשג."-נ,,1 )ננסייות(, "מ,וךי,ת הרשויות יחנק )"( 11 יסעיףג"תאס
 ;"11(. ננ1גן:י )! תש:-1 גרשון ו' גיס 1,,יייי זעך,, מנן, ומקומית ימוע?",

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלזי ציון העבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי ממלת - ישראל ארץ פועלי לאהדותהמערר)1(

 זיז -מפלגהיים
 ב - מפלגתיים ובלהי המזרהי המזדהי-הפועל לאומית, דהית חזית)2(
 ג - ישראל התורה-אגודתיהדות)3(
 חל - );".י( נישיתי ה,ינייית המ!,נ" - "הרזת תשעתרוש)4(
 כא - מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פדעלירשימת)3(
 לע - הטצמאיה הליברליתהמפלגה)ס(
 כ, - מפלגתיים יבלהי )מפ"ם( המאיחדת הפיעליםמטלגת)7(

 בינ'הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 ובלתי ציון פועלי - העבודה אחדות מפלגת ישראל, ארז פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערר

 בג - מפלגתיים ובלתי המורהי המזרהי-הפועל לאומיה, הדתית המפלגה עם את -מסלגתיים

 3239 העמק מ:דל המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
3117 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.
122 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 "24. עמ' ת"נ.", נן4, י.הי

455 4(21.11.19 הש:.ו, נחשו ג.נ ;1:3, ה!ו!ומ.!')ווט
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 המועמדים: מרטימות אחת לכל שנ.תנו הכשרים הקולות מספרה.

-
 "קויותמניי ויקי:,בי)., אות,יות
 ישראל, ארז פועלי מפלית - ישראל חרץ פושלי לאחדותהמערךאת

?149 מפלגתיים ובלפי צ-זן העבודה-פועלי אחדותמפלגת

 נוות - ץיה_'ן1
iu~s-ma .זיינת-ס יניתי וי,' ד 

1"%
759 )גה-ל( בישיר הליברליה המפלגה - ההרות תנועתגדשותלי

331 מפלגתיים ובי!תי )רפ-י( ישראל פועלירשימתג:(1

175 העצמאיה הליברלותהמפלגהלננ
55 מפלגתיים ובלתי )מפ-ר( המאוהדת הפעוליםמפלגתמ

 המועמדים: כרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטיםכנספרן.

 המנדטיםמספר הרשייהבינויאות,יות

 ישראל, ארץ מועלי מפלגת - ישראל ארץ פיעלי לאהדיתהמערךאת
5 מבלוחיים ובלתי צ-ון היבובה-פועלי אחדותמפלגת

ב - )נח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תניעתגוש11ל
1 רפלגתיים ובלתי )רן-י( ישראל פיעלירשימתכ:א

 : ירשימה רשימה מצל המועצה הברי שנבתרו האנשיםשמותז.

 ציון העבודה-פועלי אהדות מפלגת ישראל, ארץ פיעלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדות המערךמרשימת)1(
 את - מפלגתייםובלחי
 אלדרוטי צגי1.

(:
 :;:נקיי

 חל - ):"-,( ג'קי", י,.גו,.ת ":!,;" - ו"י.ת תנועת משידוה)2(
 מרדכיקריסטל1.
 מנחםפלד2.
 ויקטור בן יוכףועקנין3.

 כא - מ,,)הייס וגלתי )ר!..( .שר"י ".;,.מרשימת)1(
 שמעוןבר-אילן1.

 ר111ב1'1שמואל 1"11( נ:ונמנר )4 תשג-ו נעשוןמ.
 העמק מגדל המקומיה למועצה הבחירותפקיד 781213()הם

 תשכ"ה-1965 )בהירית(, חטק.כיית הרשוייהחוק
 מזכרת-בת המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הגהירות הון".ת ע. ".יעה גן" הינית ן, ןן:.ן-!",ו ,גה.ר,ת(, דמ,ומי.ת הרשויות ,"י, 171א( ינזיףג"ת"ס
 1955(. נובמבר )2 ד.וכ"ו בהעון ו, בתם עקייימד מוכרת-בתיה, המקומיהלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלתי צען  יריירה-יימלי אחדות מפלגת ישראל, קרץ פועלי ממלגת - ישרתי ארץ פוילי לאחדותהמנרך)1(

 את -מפלגתיים
 יגורתי, - ,אתית זתית "הית)1(

 ב - י(,:תיי! וב"י "::רהי ירותי
 כב - יצתי"קייין)נ(
 - מטית-נתי" ,מ.41(

 5נ1פ111.1ב תשכך, בחשון כ"1 1235, הפרמ'טיםילק.מ456
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 2 - מוברת-בתיה למען עם כ:ב - ופתוחקידום

 המקימית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
376מזכרת-בתיה

357 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

9 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתם הכשרים הקולותמסמרה.

 הקרלותמספר הרשימהכינויאיה,יוה

 ישרחל, אר? פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאהדותממערןאת
 1פ1 מפלגתיים ובלחי ציון העבודה-פועלי אחדוהמפלגה

2" )נרי( 5w~rta ן,'נר,'ת "י!,)" - ""ימת הננעת1,שהל
114 ופתיתטייפכב

"י מינית-נת'הימעךנ
 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנדמיםמספר הרשימהכינוי'אוה,יוה

 מן,נתי,ע,יאר,ישר" גשר", אין פתי י""זיתשיערראת

1 );"-י( נישר%, הייני"מ הל!.נ" - "הרת תנועתמשהל

3 ישי"ו.יי"כב
,ן;ומייית-נת."נ-

-- י- -----

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חבר'שנבחרו האנשיםשמותז.
 ר.יו "חיי"-שיעי. %"יות מעננת ישישי. אין !יע,. מבגת - ישיא, אין !יעל. י%"זית "יעירמישימה)1(

 את - מפלגתייםוסלתי
 עמנואל הלזנר1.
 אברהםברג2.
 הרס מיי".
 י"ו7"זו"נ4.

_
 הל - ):ן-,( נישי%, ",י:ר,.ה "מ!,נ" ווי"_- ___...ש___"ח'ןת:וןתננז"

 .1י:,איתן1.
 כב - ועתות עייםירשימת)ו(

 רפאלסויטה1.

 אגדהם%ביעזת2.
 ישראלבלנקו3,

- --- ב מזברת-בתיה- למעןמרשימת)4(
 חייםלוי1.

 שניה-נהיה 7יק,ן,ת לנוע'נה ונהוריתתקיז ו21וול)"מ

זל4 המפג.21.11 ת"כ"ו, בחשו: כ"1 1235, הפרס,מיםינקום



ן
-  תשג"ה-1565 )בחירות(, המקוייות הרשייותהיקן

 מטולה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הוזע" גו" ורירת ו, הש:-"-נמו )שירית(, ":,ון.ות "י"י.ית י"וק )"( 71 יסעיףייהאס1
 "גוצייות תוצאות ע,

 ו(י1(. ננונ::ר ,2 תש:.1 גהשון :' נינן שק..ימ1 מ?1,", ון,.ייחימיע~ה

 כיהלן: המועמדים רש.מותאושרוא.
 י2ית' שיי "יניי"-!יי" ""יית מקנת 'קי"" "י' הייי. יוי:ת - 'שי"' "י' שנ:י"יוייי'ין(
 נס - מסי" נאמו,)2(

175 מטויה המקומית המועצה בתח.ם שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרכ,

170 הכשרים הקולות של הכוללהמספרי.

8 פסולים  שנמצא. הקולות שי הכוילהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ך,ו,.הממר "ענין"נינו.אי",י,ת
 .שי",, ארץ ןון,. ri~et .קר", ארן ן%' .""ייתמעךאתן

ווי יסו,"ואן:,נמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל נכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "יק,ן"נ.יו.אית,.ית
- ,

 "יניט,ס מן:.

 מרות .קרא,, ארן :יעני י!," - יוךחי 'ilrTD y-a~ .אחזות"מעיךאת
2 ין,:תייס וגרי י.,ן "עגון",1ע,י",ן,ת

ן מסי,"נ,:ו,)מ

 ר.11 "?:.ין-:ועני ",זוח יאות .שראי, "רץ גון,י דן,:, - .קרן, y-a י1ע,. ,"חוות "מערךמרש.ית)1(ן ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.1
 את - ין,ותיינואתי
 ,1.ןאנגר1.
 ינקרזוז2.

 1מ - מ?1,ה ושנימרש.מת,2(
 ~D'T )ומן(שרי"1.

 רוי,יונף2.

א"י3.
 ~רנ,, )ארנ:ס(

 קובייעקב נן"1( נווגיגי )4 תש;.1 נעשוןס'
 ימי," יש,ימית יגיען" גנ",ייתק.7 21נ71( ר)"מ

 ,24. עם, תש:-", נ"4, ;-"י

 ני1.19נ.21 יש:.1, נתשו כרו 5~12, הניס:ס.ס,בלס458



 תשכ"ה-1965 )בחירותכן המקומיות הרשויותחוק
 מנחמ.ה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ההירות תוצאות על הודעה בזה נמסרת י, תשכ-ה-1965 )בהירית(, המקימיות הרשויות לחוק )א( 71 למעיף.בהתאם
 1965(. בנובמבר )2 חשכ"1 בחשון ,' ביום שקויינ.ד מנחמיה, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 חל - ):ח-,( נישר", ו,.ני,ית דמן,:" - "חרות תיווית ;יש)ו(
 למ - מ"מ," ,יען21(
 שנ - שיניי)ג(

239 מנחמ.ה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

233 הכשרים הקולות של הכולל המספר;.

6 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותמספר הרשימהבינויאות,יות

 );"-י( נישרתן ",יני,ית ה:5,;" - יחרות תניעת;ושהל
ירע,למ

 מנהמי"
ג2

 המועמדים: מרטימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
--

 המנזמיםמנ"ר"וה,יות

4 );ח-י( נישרא, ך,ינייית "ן!,:" - וירות תנועת;ושחל

1שיניישב

י  ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 היינרל.ה המפי:" -  התרוה הנועה מש מיש.מת,ן(

 ומשראי
 הל - 1;ה-ל(

יל.מאייין1. ..
א:רהסנרןי2.
מל:המייבי!.

. . .- - . .  -------4.--לבניי - 
-- - - - - -  -- - ------- - -------- - ---- 

 טנ - סינימרשיי)2(
תניזרשמיון1.

 צוריאליהו ין1%( ג;,גמ1ר )5 תשן-ו נןשוז .
 מנהמיה ון7ומיה  ליועזר הבזירות!עיי  !1!!75ן)תם

-1 
 215. ןמ. הזג.ן, 455, ן-תי

 תשכ"ה-1913 )שנירוה(, המקוריות  הייויותחוק
 מעיליא המקומית  למועצה הבחירות תוצאות בדברהורעה

 ",זע" נ:" נמנרת ו, תשג-"-נ5י1 )ג"יוות(, ין,ין.ית "ישי,ית ,"י, )א( 71 ,נע.ףיסתקס
 ננסייות הווסות ע,

 1951(. בנובמבר )2 תשכ"ו בהשכן ז' ביום שקויימו מעיליא, המקומיתלמושצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 הל - הפרטית הרשימה)1(
 - - - ן - בישראל החדשה הקומוניסטית הרשימה)2(
 1 - האור)3(

ג
 ס4"

 248. עם. תשב-", 485,

459 21.11.1965 השב-1, בחשוז מ"ו 1233, הפרכוסים'לקוס



ש
 עם - 11"מ:ות ".סיף)4(1

 עט - ו,.זמ"תסי")!(
 עפ - וךקק,א,סון,!ייס)((

 רא - וזית."קיומה)"(
 של - ו",':וזואסו")9(

 ביגיהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 עם - ו,יןן" החיא !ס דא - י!'ת,חויין"

713 מעיליא המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.1

647 הכשר.ם הקולות של הכוללהמספר1.

65 מטולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ן,ויותמנכר "רש.ך"גיייי"ית,יית
!4 ד!רטית"יק.:,"הל
 "קוש" ו,.יו:ינטית"ישין"1

14 נ.שי",
!י""ור1 עם

שיתוי
"( ,:"יכת

ין 1,.זמ"""י"עס
1נ ין",,".םי!1;,'סעפ
::ו "נ,,,:ונטצ
":1 יצתי"עין"רא
 ו",ינ.ו"ח"ו"של

"7
1  המועמדים: מרשימית אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 המנדטיםמסטר הרשימהניסויאות,יות
-- - - -- 1""ירנ

1 ,:אמנותשיתוףעמ
י 71'יי"s'rnעס DU1 ורחקלציםהפועליט
2 ":י,יסינתצ
2 יפתו"עין"רא
] 1"י.גוז"ן;1"של

 ורשימה: רש.מה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ,יגף ניליי. 1 - תאוימישירת)1(
 עמ - ו:אן:ות שיתוףמרשימת)2(

 ו'רי.ס עמ1.
 05 - ו,'זמ" תת'אךישימת)ר(

 זנאף,גי1.
 עפ - וד,ק."יס ך!ון,יסידשימת)1(

 ווי! עראף1.

 צ - ":יי יסונתמרשימת)נ(
 וגריסא,.אס1.
 י;קוג ענאף2.

 י"19.]21.1 ת:ל:.1, נחשו נ-ו י:2]. ו[ז!:ס.ס"קוט460
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 ----ן
 רא - ופיתו" ,יזירמרשימת)"(

 ךייני,אורגי":1
 של - יהי.ניי "ארו"מרש.מת)7(

 י.ויס,ניי1.
 א1אז'אןעזרא 65"1( גגונמנר )ו תשג-ו נתקוןי-ז
 ג21ג"7()"מ

~?e
 מעי,יא המקויית ,שעצה הנשרות

----י---
 תשנ"ה-י196 )בתירות(, הטקוטי,ת הרשייותחוק
 מעלות-תרשיחה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהגדעה

 "נצירות המגאות ע, "1ז;ה בן" ומסית י, -ן"19 תשנ-" )נן'י,ת(, היק.מ.ות וישו.וה יצוק )א( 71 יסעיףניתחם
 ג,י1(. ננוניגר )2 תש:-ו נעשון 1' נ..ס שמייך, מעות-תרשי,", המקומית,מנעצה
 כלהלןו המועמדים רשימותאושרוא.

 את -מן,נתיין ונגחי ציון "ענוז"-!,עיי אחזות מאות ישמי, "ין !ואי יגיעת - ישרא, אין פ1ע,. ,%יזוח"יערו)ו(
 ב - מ!,;ת.יס וניתי "מרתי ומריי-"פין, יאומית, זתית"וזת)2(
המרו")1(

 %היות "וו,. התורתי,
 ישרתי

 ד - מע,נתייב גלתי ,זתייס
 1 - גישרא, ויזקה "לימיגיססית"רשימק)4(
 חל - )וו-,( נישי%, ",יגר,.ת "ימו" - "חיות תועתנוק)5(
 למ - ימית-הרשיי" למען "עצמאיתרשימה)6(
 לע - ועצך"ית ומיגרצית"יייגה)7(

 לת - והשרך ןאןונהרשימת)"(1
 מ - D"nj~St וגיתי )י5.ס( "מפוחות "יועייםממות)"(
 טת - ""וימת "ישים")"1(

- ביניהן: שהתקשרו המועטדים רשימותואלה
 עט את - ך!,ותייס ויית' ציון -ייעלי ד;:1זן ארזית ין,ות איי, ע"ע,. ךי,;ת א-י, פומי יץ"יות"מערד)1(

 לת - ודבירך יפיופהישירת
 מ - מפ,נתייס וגותי ויאותות ו!1ע,יס מן,)ה ע! למ - יעלות-תרק'"ן ימין ;?מפיתיש.מ")2(

 הטקומית הטועצה בתהום שהצביעו הבוחרים שי הכוילהמספרב.
1941מעלות-תרשיחה

1827 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

114 פסולים ושמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

מס!ר"לייית "יקיך"ניסויא,ת,'וה
 ישי",, "י, עימי יפית - ,שין, "י, !ועגי י""יות"מעידאת

466 ןילנתייס זנקתי ציון הןגווה-5,ןיי אחיותמדגת

י5ן מ!,וח.ים וניתי ומריי, המנרה.-המע, י"ומית, זתית"ןיתב
"14 מ!,נת"ס גלת. ווהיים ישרא, אווזת פועני "ת,רהי,המהנהד
 ""וש" "קומוניסויתהרשייה1

י4 נישרא,
 _______נ6 .נ.שה11ןתה"רוה=ען,ןהה,יכריית.ניערא,)נת.1(___.. הל------

464 מסות-תיקייה ,מע1 עין".תרקומןלמ ""7 ותיערך ""מוג"רשימתית
151 מעינתייס וניתי )מי-!( "י"וחזת "!ועסיסמפיגתמ

"9 ועורפיתהרשיו"מת

461 ((21.11.19 תש:-ו. נחשון נ-ו ון:1, "פוסומ'ס',ונס



 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדט.ם ממפר1.ן

 "יוזטיסישי "רשייךגרוי"ות,יות

 .שרא,, ארז !'י,. מן,:ת - .שר", אר, ין;,. יצטיית"לייז'את
ן י(,:ת.יס ונות. 2..ן !,ן,. - ןינוזה אחוותמ!,;ת

1 ל;,:תייס ונתתי יגוייי ךמורחי-ן:.ע, ,אומית, זתית"ן.תב
1 י!,:ת.יס גיח. .ז,י'ס ישר". אתות !.;,. ושרתי.יין:"ד
י ךן,ות-תיקיך" ימען ען:א'תרש'מ"למ נ והמעיך יאיו:ךרשילתלת
1 י!,:ת..ם ,נעי ):!-ס( ייניות ך5ועייםמן,:תמ

 זהש'מה: רט'מה מכל המועצה חבךי שנבחךי האישיםשמזת1.
 ציון יערו-ה-לועזי ""זוח ךיי;ת .שר",, "רן !,;,. מן,:ת - ישר%, ערו 9.ע,י .%חזות "יערךמרש.מת)1(

 את - מ!,ותייסונתתי

 711אוח.ון!.

 "נרדםמן3.
 ב - ין,:תיין שיח. ":ורצי "יזיח,-ויוע, יאומית, ותית "זיתירשימת)2(

יערתיש,וס1.
 "מן;" מרש.ןת,;(

 ד - ין,:ת.,ם נות, ,והיים ,שר", "וזת רועתי "הורתי,
 אוי נלעיס1~

 למ - תוית-תרשי"" .יען עגלאיתמישימה)1(

 ית - והמערך וזמונךירשימת)5(
 זרז1.

 מיזעיי
 אדחס

 ך:" "יז2.
 מ - ר:י:תיים יגרת, )מן,ס( יל%וחזת "!1;.יס ימותמרעיית)"(

 עואר זק.ור1.

י  צב'פדן ;"י1( נו,גלנר ); הש:-ו נ"1'ן"
 ןע,יה-תיש."" "מקין." .ןו;ע" זנ".ייתיעז 213;"7()"מ

 תשס"ה-1963 )מה.רות(, המקומיות הרשויותהזק
 מצפה-רמון המקומית למועצה הבהירות הוצאות בדברהודעה

 ינ".ר,ת ת);א.ת ע, הוזעך ג'ק מורת ן, תשג,ך-;",1 )נ,יר.ין. "ן,.ן.ות ירקניות ,",ק )"( 71 ,נעיףגךת"ס
 ניו,(. נ:ינייר )! תשן,י נחשון ו' בי,! שקו.ימו ל"!"-ריין. המקויית,ייען"
 ביהלו: המועמדים רשימותאושרוא.

,ן(
ילעיי

 ייית. ציון ךינ.ון-נוען. אךז.ת י!,:ת .שר%., "יז !.י,, י!,;ת - 'is1U אי, !ין,. ,רעיית
 יצמית, ות"ת"ן'ת,!(

 ב - מן.:ת..! יננתי המורחי "יגיעי-"שעי
 חל - )מ.,( נישי,, ך,ינר,ית ךי!,ו" - דירות תנועת:יש)"(
 כא - כ5,;תייס ונסתי )רעיי( יקיא, 5וע,'רש.לה)1(
 מ - מ!,:תיים יגרתי )י!.ס( ין"י"ית ך!י;,,סין,ות);(

-1 
 "21. עמ' תשג-ן, ;,1, ס."1

 3"11.19_1: השנ.ו, נהש.ו :"ו י7?1, הנזנ1כ.ס.וו.מ462



8
 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 כא - מ!ינתייס ותתי ,י!.'( ישיאי !,ן,' יע'ןת :ס הי - ונק-,( נישר", ",יניית ימן,:ה - "חרזת הנוות:וש

 --ב.~---
 571 מצפה-רמון המקומית המועצה בתהום שדצביעו הנוהרים שי הכויי המספר

535 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

33 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

ו  המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתגו הכשרים הקולות מספרה.

 ",ולותמסנר היייה" ניניי- -אותיות

 ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערךאת
נ34 מפלגתיים דבלתי ציון העבודה-פיעלי אחדותמפלגת

ש9 מפלגתיים ובלחי המורהי המזרתי-הפועל לאומי" דתיתתויתב

"3 )נח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הגועתגושוזל
ז4 מ!,;הייפ גניתי )י!-'( .שי", !י;,.ישייהכאן

18- מפלגתיים ובלהי )מפ-ם( המאוחדת הפועליםמפלגת - -בו-

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שכהם המנדטים מספר1.
 השוסיםמנעי "רשים"בינויאוה,יות

-- .שראי, "י, פורי יביית - 'שרא, "יז פיעי' יתדיית"מעיואת-
6 מפלגתיים דבלתי ציון פועלי - העבודה אחדותמפלגת

1 מפלגתיים יבלתי דמזרהי המזרחי-הפוסל לאימית, דתיתהזיתב

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חבר' שנבחרו האניש'םשמות1.
 ?יון "ענון-!וע,. ""יוק י!ינת .שר"., אר, פון,י מן,:ת - ישי"י אי, !.;,י יאפיות המעיך מיש.מת11(

 את מחלנת-םיננתי

 עני "211.

 שישין "סי.7.

 ,ו%נ( ,1יף נ71נננ%וס4.

 יתהים ;יעל.5.

 לנ אני6.

 ב - ין,;תי." זניתי השיחי "יורה.-"לשי ינויית, פתית חויתמיש.ית,י(
 צון "ינו1.

 ויסוקרראובן נ"1%( ג;ונינר 41 ת"נ., נעשוןס'
 ןןי"-רמו, המ,1:ית ,מ1ע?" "נדיירתיעיי "1121()ים

 מונוסון אמרים נוה המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה
 תבתירות חוצחות על הידעה בוה  נ:סרת 1, הע'כ"ה-1563 )בחירוח(,  המקומיוח הרשריות  7'הוז )א( 71 לסעיףבהתאם

- -- - - -- - 1965(. בניבמבר )2 חשב-ו בהיוון :' ביום שקויימו מונונון, אפרים נוה המלוייתלמועצה -  - - 

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 ובלחי ציון העדודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי ממלגת - ישראל ארץ מועלי לאהדותהמירך)ו(

 את -מפלגתיים
 !: - מפלגתייב ובלתי המזרהי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתחוית)2(
 ךזל - ):ח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרוה תנועתגוש)ב(
 1 - הנו",יען)4(
 ע - "עצמאית"ישיא",5(

 "גי. ען תשנ-ה, ;46, ס-חי

463 1,י21.11.1 השן-1. נישו נ-1  נ3?1. הנרסימיםיירט



 ב.נ'הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה

 ע - "ען?א,ת "ישימה ;ס נ - "יי",מעי
 המקומית המועצה בתתוב שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

465 מונוסון אפריםנוה
457. הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.
9 פסולים שנמצא. הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
 הקולתמסיי דרש,מ"נ.:ו'.אבהויות

 ישרא,, אין !שיי י!,1ת - .שרא, "דץ !,ן,י ,אחזותדמעיןאת
174 מסלגתיינ: ובלהי ציין העבודת-15r?s אחדותמפלגת

88 מפלגתיים ובלחי המפרחי המורהי-דפועל לארמית, דתיתתוית2:
9ב )גח-ל( וישראל הליברלית דיפלגה - התרות תניעחגושחל
96 הנוהלמעןנ
112 העצמאיתהרשימהע

 המועמדים: מרש'מיח rr:N כל וכתה שבהם המנדטים ממפר1.
 "ן:דס.סaa~' ורשי:"ניריאות,י.ת
 .שר",, "ין י.:,. י"ג" - יאי". איו פיטי יאייתדיעיראת

8 מפלגתיים ובל"י ציון כוילי - העבודה אהדותמפלגת
2 ה:1"ין?ןב
2 ד;ייא.ת"רשים;ע

 ורשימה: רש-מה מכל המועצה חברי שנבחרו האגשים שמות ,ז.
 ציון השוו"-!1;,. אקזות מפעת ישך%,, "י, ;.;1. ריאת - .שרץ, אין פועלי .""וזת ויעיךמרשיית)1(

 את - מ5,:תייםונבתי
 :ביס:)
 ומסיי ננימין3.

 נ - שוה ,יעןמישימת)2(
 משהמועלם1.
 ריייסנתן2.

 ע - "עציאיתמקיק.י")נ(
 יצדק".ש-קירגיז2)

 :ומולינ,סקיחסם ירי,( ננוגמנר ,4 הש:-ו גיצןס'
 מונוסון אפרים נוה המקומיות למועצה הבהירותפקיו 765213()הם

 תשכ"ה-1905 )בחירית(, המקומיות הרשויותחוק
 נחלת-'הורה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "גררות תון"ות ;, ההייה יזה !מסרת י, השג-"-נן,1 )נזירו"(, "מק.י.ות היש.י.ת י,., 171"( ,סיףג"האס
 1955(. ב:ובמבר )2 תש:-ו בתש-ן ז' ביום שקדיימו נחלת-יהודה, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלתי ציון -פ.עלי העבודה אחדות מפלגת t~N-TY ארץ פיטלי מפלגה - ישראל ארץ פועלי יעדיההמערר)1(

 את -מפלגתיים
 י ב: - מפלגתיים ובלתי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דחיתהזית)2(

 244. עמ' השב-ה, 465, מ"ח1

 י21.11.1% וח:-1, נישפו ר1 מ:1. ד!רסש.ס,ירטא4



-

-- -  ש- התורה,אגודתישראלודתייםבלתימפלנתינם-גיהדוה )3( 
 דתל - )גח"ל( בישראל מליברלית המפלגה - התרוח תנועתגוש)4(
 נקא - מפלגתיים ובלחי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)5(
 מ - מפלטל.ם זניתי )מפ-ב( "מאו"זת הפ11,.םמפ,;")6(
 צש - שניןצע'יי)7(

 1120 גחלת-'הודה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1079 הכשרים הקולות של הכוללהמסטרנ.

41 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה. יי

 ",יידהמופר "רשימהניניא,ה,י.ת
 ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל y-K טועלי לאהדותהמערךאת

284 מפלגתיים ועתי ציון העבודה-סוקלי אחדותמלגת

 "ן י",;תייס ונחי היורח, "י:ך"י-רעוע, ,%ומיה, י;'ת ",.תב
81 מן,;תי,! ננהי וותיים צוות-ישי%. "הורי,יהווה1

2"2 );ן-י( נישרא, ן,'נד,'ה "ןן,נ" - "ןךות "נעתוישחל
בי מ!,נתייב 1נ,ת, )י!-,( .שיפי חייתיישיןתכא
י12 מפ,;תייס ונבת, )ן!-!( "מיופות "!ועריסמן,;תמ
246 שנוןועיייצש

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 היתסיסמשר הרשמהנ'נו.%ואיות

 ישי",, .r~a י.ע,י מן,;ת - ישרא, ארן פועלי ,"קוותהמערךאת
3 מפלגתיים ובלחי ציון דפבודה-"ועלי אחדותמפלגת

2 )גח*ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושחל

1 מ",ןתייס ונתתי )יפ-ס( ןמ%.חןת הפועייםמןי;חמ

י שיוןצעיריצש
 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.

 ?יון העגווהוע,י אצוות מדילת .שלי, ארן שוי. מן,;ת - ישראי ארץ פיעי. ,אלות ממערךמרש.מת)ן(
 את - מפ.;תייסוביתי
?מ.רא,ימיך1.
 ונרי"שקוס3.

 חל - );"-י( נישרא, ה,ינר,,ת "מ!,נ" - ",רות תנועה נועמרשימה)!(
ושננק"פיא,1.
 מרוניצמי2.

 כן - מפלגתיים דבלתי )מפ*מ( דמאוחדח הפיעלים מפלגתמרשימת)3(
 מנשה "נגל1.

 צש - שגון צי.ר.מיש.מת)4(
 ירזנ' סקו1.
 ?,ון "יאפי!.
 ~pns מויןן.

--- 71965 בנובמבי תשכ*י)5 בחשון י' --- -----  - - - - - - -  -------- - -- - - פפר כו' 
 נחלת-יהודה המקומית למועצה הבהירות פקיד 765213( )חמש

11
465 5(21.11.19 תש:.1, נקשנו נ.1 5"12. "11ב.מ.םירוט



 ,--ן
 תשכ"ה-1905 )בחירוה(, המק.מיות הרשויותחוקן

 נס-צתה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה
 גו" והרת ן, חק:-"-ווין ):,.יצת(, "קי:',ת "רקמות ,"י, 71)"( ,ה.ףנ"ח"ס

 הנהירות תון"ית ן, הזען

 ניינן. ::,:דני )2 הו:-r?na 1 :' ניגס 1,7יייו ;ן-?יצן, כמקולית,ך,ין"
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 מ:,:" - ."יקי r-~f !יע,. ""יי" "יעיי,ן(
 .נסתי ציון ךענון"-פועיי ""זוח יריות .שי,,, "י, !י;,.

 את -ךן,ותייס
 "ן.ו"י-"!ועי ,%,מות. ותותחוית)2(

 ב - מ!,:היינ ,נאי יתר".
 הל - );"-,( נישר,, הייגרי.ת "יעיו" - וחרות תנומת;,ש1נ(
 כא - מ?.ותיי! 1נ.ת. )ר!.י( ישרן, יועצירשימת,4(
 לע - ןענמאית ה,.נר,ית"ופינה)נ(
 מ - רנ,;ג"" .:,ת. )ן!-ס( "מאווזה הפועליםלן,נת)ר(
 ק - :ן,מ.יס .:,חי ה.קר"יית קק,מ1נ.נסיתימן,וה)7(
 רז - "ת'ך:ים י.נ,ראררן),(

6059 נס-צ.ונה המקומית המועצה בההום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

ן1. א 5816 הכשרים הקולות של הכוללש

273 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

:'11.",ת,יות
 ן,1,ותמ"ר "רשים"

 ."י%,, "1, ערערי ן!," - -7ך", אי, עז;,, ,""יית"יעודאת
נ,"! מ!,:,יים ונע. %.זן "ענטזה-!ון,י ""זיתיוצגת

711 מ!.)ת,.ס 1:,"' ויורןי "קויתי-ך(71, ,"ומית, זת'ת"זיתב

1214 )ו"..ן נישר", ן,ינר,ית ך:!,:ן - ן"ר1ת הנעתותשהל
712 לל,:ת..ס ,גסתי )ר!.י( ישרא, פירייש.יתכא

227 "ע?מא.ת ",,יייית"ך!,י"לע

1!4 ין,ותייס ופתי )ן!-ן( "מאויות ה!1י,יסמפרתמ

"!1 מן,;תי.ס 1:,תי הישרא"ת ",ויווינסית"מפ,:"ק
י11 "תכניס %יייי"יניורן

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם a1D~lan מספר1.

 "מנזטיסמנפר "ר7ימןגינוי"ית,.ות

 .שן%י, "יו פיחי י!,:ת - .שיקי איז !יעיי י""יית"רעיואת
4 ין,חייס ונעתי וין כון,י - ךינ,זן איזנתמכפנת

1 ין,גתייס 1נ,"' הורה. "מטרה,-ך!ון. ,אנמית, ות'ת"ו.תב

" );"..( iK-T'1 המיגרצית "מינך - ""יות תלועהוישחל 2 י!.ות.,ם יי,תי )ין,י( ישין, ייע,.יש.מתכא

1 יי,:תייס וקהי )דן-זן "ך".חות ה!1ע,'סין,יתמ

 ורש'מה: רש.מה מכי המועצה חברישנבחרו האנשיםשמות1.
 צ.1ן יען,זה-רוע,. ץ"יות יאות יקר"., ארז י.:,' י!,;ת - .ש-,, %י, סו;,. ,חורזות "פערךלי".מת)1(

 את - ל!,נה"ב1:,ת'
 יירון",.הו1.
 ת,סוג,,ת2.
 סעיף" בנ"י4.

 ב - ין.:תייס 1:,תי ייפיתי "מ,רן.-"ן,ע, ,"ייית, זת'ת "1.ת מרששת,2(
 ,יימש"1.

 נ(21.11.19 תש:.1, גח':11 י-ו 12%, י!יסוס'ס'1;.ט455



י  הל - )ו,.,( נישר". היינריית ים!,:" - החרות תנועת וושמישימת)1(
 זאב נהמן1.
 עתניא, נימן2.
 יצעק סרגו,ון3.

 כא - מ!,;ת"ם ומתי )ר!-.( ישיא, עועי.מרשימת)4(
 ע,גזיה נחשון2. ייזוי1.

--- ----- ---- - - - --- מ - מ!.:ת,ים שיתי )מ!-ס( "מא."זת ה!ועי,פ מפירמישיבת)נ( -- - --
 אריה ניוצר:1.

 מנרשלום 1"11( גנונמנר )4 תש:.ו נישעןס'
 נו-ציוחת "מקקיה ,ןוע?ה גנה.ריתן;יז 1213"7()חם

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, הכקומיות הרשייותחוק

-
 עלית נצרת המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 וגררות הו1א.ה ;, היזעה גו" ;בנוה ן, השן,ן-I~GG )נ"ייוה(. "יקומ.יה "זקו..ת ,".ק )א( יד ,7;'ףנקריס
 1",1(. ננונמנר )2 הש:.ו נעשון ו' נינם ש,ויימי ינית, שרת "ןלי:'תימוע1ה
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 ונדתי ייון הפנוזה-!ועלי אחזות מרכת ישרני, איץ יועי' מן,:ת - ישרני ארן !י;,' י""יית"מערר)1(
 את -מ!,:ת,יבן

 ב - יע,:תייס ונצתי "ן,ריי "יוריי-"!י!, ,אומית, והיתח,.ת)2(
 חל - ,מיי( נישך". "ייגריית המ5,:ה - הירות שועת:וש)3(
 כא - מ!,ותייס ,נדהי )ר!..( ישיא. !וע,.יש.ית)4(
 לע - "עצמאית ",יסרניתךיע,:ה)1(
 מ - מ!,:תיין וניתי ,מ!-ס( המפוחזת ה!.ע,,םמ!,:ת)"(

4522 עלית נצרת המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
--- - - המספרהכוללשלהקולותהכשריםן.-

4515
- - 

 -- --- - --- --- - המספרהכוללשלהקולותש:מצאופסוליםד.--
207

- --

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הלולותמשר הרשימךנוויאות,יות

 יקר",, ארץ !.ן,. מ!,:ת - ישרא, "יז !יעיי י""ייתהמערראת
2566 מפלגתיים וביתי ציון העבודה-פועלי אחדותמפלגה

- י!,ןתייס יננתי המירי. ומורח.-ן!וע, יאומית, וחיתהו.תב
7"7

' )מיי( נישר", ה,ינריית "מ1,;" - וחיית סיעתוישחל
311

1"2 מ!.;תייב וניתי )רע-.( .שראי !ומירש.מתכא
121 "עןמן'ת ג,יירי.תהמ!,:הלע

341 ן5,נת"ם ונ,"' )מכיס( גלץותזת "עוע,'סל5,;ממ

ו.
~DDn 

 : המועמדים מרשימות אחת כל זכתה שבהם הטנדטים

 המנדמים מסמר הרשימה ביזויאות,יות

 ----- ישרא,, ארץ עועיי מן,;ת - ישראי ארן זועקי ,""זית"מעין את- --
8 מפלגתיים ובלתי ציון פועלי - העבודה אחדותמפלגת

2 טפלותיים ובלתי המזרחי המורתי-הפועל לאומית, דהיתהזיתב

1 מ!,:תיים וניתי )מכס( "מאוחזת ה!ועייסמציותמ

 "24. עמ' ת"נ-ה, 451, ר.הי

467 21.11,1966 תשכ"1, כחשון כ"1 1235, הפרסוטיטייקיט



 ורשימה: רש'?ה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.
 זיו וענניה-!.7,' ""יפת מריית יציעי, "יז !'ע,. יקי" - 'שי"י "יז !יעיי י""יית "יעירךיש.מת)1(

 את - מפ,והיםונבתי
 א,יןייזני1.

 יאוןהיפיין4.

 1!.יהורר.ו.

 עיוס"7:י".

 מנוי"גרפס". רש"אמוראי7.
 ב - י,:ת..י ,רי דז.ייי דמ:ידי-ןנ1ע, ,",:ית, דת.ת שיתמישימת)2(

 מניזף גיטוןנ.
 ויאויזת יי.;,.ס מ!,:תיישתת,3(

 מ - מ!י::ייס ,נקהי 1:ן-סי
 שיייה ,ג,1.

 א"נשטיין" !"!1( נ1,נינר )4 תשנעו כישנןס'
 נגרת-ייית ימקו:ץת יי1ע1" הגרירותישי 213!ו7(דם

 תשכ"ה-1965 )בחירותכן המקומיות הרשויותחוק
 נשר המקומית למועצה הבשרות תוצאות בדברהודעה

 נו" נמצרת ן, חק7-"-נ",1 )2יין,ת(, הן,ון.ות דישויות יקי, ,"( וו יגי,ףנ"ת"ס
 דנ"'יית תונ"ות י, יוזעק

 ג",1(. נ11נמנר )2 תש1-7 השון ,' ניוט ק7ויירו נשי, די7ויית,מיען"

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא. ןו
 את - י!י.ת..סו י יניתי צ.יו ועניה-!יעיי ""יית ך!יית .שיקי, "יז !יעיי מחייי - ישי"י "ין ייעיי יאיית יתירד,ן(

 ב - ל!.:תייס וכת. ומרי. המוין'-וס.ע, יאומית, זת,תח:.ת)!(ן
 ד - מ:,:ת.יס נכי ,והיים ישרא, אתות יועצי כורתי,ימ:")!(1
 "יינריית המ!,:ג - "חרות תנועתווש)4(ן

 נ,קראי
 חל - ):ת-.(

 כא - י;,:ה.יס ובפת, )רי-י( יקרא, סועדיזש.ןת)ג(ן
 לע - "עגראית ",'ברייתדיגלה)"(1
 מ - ין,.תי.ס תניתי )ין-ב( "מ"והזת "עי;י,סמ!,:ת)7(1

 ק - מ!.:הי'! ונותי דישר",ית ",ומוו.ן?.תגמ;,;ה)"(

 בימהן: שהתקשרו המנעמדים רש.מותואלה
 ד - מ;,:תייב דתי וזתייס ירי,, ",.ות פון,. ית.רתי, די,:" עם את -מ!,:ת.יס זלתי ניון דענווד-!1ע,י "חן,ת מנכת ישר",, ירן !,ן,י י!,:ת - ישי", אד, !וע,. .אחזתימערך)1(
 לע - ייומאית די'נריית דיל,:ד עט ב - י;,:ת..ס 1:,תי גמוריי דיר".-דמוע, ,אומית, זת'ת,,'ת)2(

4790 גשר המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוילהמספרב.

4528 הכשרים הקולות של הכוללהמספרי.

172 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 ,24. עמ' תשג-ה, !י4, י-"ן

d~sי"י21,11.1 השנ.1. ייפו נ-ו ג"?1. ד(יי:מ'ס.,:.ט 



ש
 : המועמדים מרסימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקילוחמטפר הרשימהכינויאדת,יות

 ישראי, %רן ישי, מפלגת - 'שיקי איז יי!י' יא"יית"מעידאת
1976 מפינתיים ובלחי ציון העבודה-פועלי אחדותמפלגת

310 מפלגתיים וכלתי המזרחי המזדהי-הפועל לאומית, דתית"חיתב

-]
259. מפלגתיים בלתי ודהיים ישראל אטרת פועלי התורתי,המחגה

1114 )זה-י( ייקרא, ",.נרתית "ועינה - התרות תנועתנגשחל
--211 -רש.ית;יע4,שי",)רן-י(וניתי~;,,תוםכא--- - - - - -  

4!1 העצמאית היינר,.תה"ן,נ"לע

183 מפלגתיים ובלחי )מפ"ט( המהוהות הפועליםמפלגתמ

!!1 מ!,ות..ם .גיח. ה.שרא,ית ",וי~ני"סית"מפשהק

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מטפר1.

 הרשימהנ'נוי"ותבותן

 .שראי. %ר, סריי מעבת - .שראי ארן פועיי יא"יית"מעידאת
6 מפלגתיים ובלתי ציון העכורה-ותועלי אחדותמפלגת

נ מפלגתיים  ובלתי הגתרחי  המ,להי-הפועל לאימיה,  דחיהקויתב
4 )גת-ל( בישראל הליברלית המפלגה - התרוה הנועהגדשחל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האנשים שמותז.
 יוסי!"וי. את - מ!יותייסוניח. ציין העבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת -  ישראל ארץ פועלי לאחדות המערךמרשימת)1(

 ננימין ורשנסקי1. '!קי נתן2.

 אתיים שוי,4.

 חניוןח1ניה". יי,ניששיו%י1.
__ ב: - מפלגתיים ובלתי המזרהי הפוסל - המזרחי  לגומית, דתית חזיתמרשימת)2(

 אברהכזיגלר1.

 הל - )נק-7( ניסר", היינייית ןיסינה - "חרזת הנ.ןת גושמרקיות)1(
קוייסישיא,[.
 .וצףאורו3.
 מיכאלגרינגרג3.
 א,יע:ר,ניען4.

 יליןמאיר ע"י[( גנונמנד )" תשב-י נחשוןי-1
 נשר "ן,,מית ימוע!ה "נחירתה!;'ו 1[!1"7()"מ

 תשכ"ה-1985 )בחירות(, האקוטיות הרשויותהיק
 נתיבות המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הבהירות תוצאות על הודעה בזה נמסרת ע תשם"ה-1983 )בחירות(, המקומיות הרשויות להוק )א( 1ד למעיףבהתאם
 1965(. בבובמגר )2 השכ"ד בחשון 1' ביום שקייימו נתיבות, המקומיהלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלתי ציון היבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארז פועלי לאחדות המערך)1(

 1: - מפלגתיים ובלתי המזרחי המורהי-הפועל לאומית, דתית חזיתיל את -מפלגתיים
 ז4 - מפלגתיים בלתי ורחיים ישראל אגורת פועלי התודהי, המחגה)3(

 248. עמ'  חשב-ה, 3"4, מ"ח1

469 113985[2 חשכ"1, בהשכו כ". 235ג, הפטומים,לקוט



 הל - )".,( ניקיתן ",ינר,.ת "מ;,;ה - "חרות תקעתגוש)4(
 י - ת)יהך ימען"ישינה-;ש")ו(
 כא - מ!,:ת..ס וניחי )ר5-י( ישר". פקענירש.מת)ן(
 נע - העצמאיתנתינ.ת)1(

1711 נתיבות המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכוללהמספרב.
1663 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.
48 פסול.ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותמספר ורשימהכינויאוח,יות

 .שר%., "י, ניעיי י5,:ת - .שי", אי, פיחי יתדייתהמעיואת
241 מפלגתיים ובלחי תיון העמודה-פועלי אתחחמפלגה

!וו י!,;תיים ונצת. הז~רהי כורחי-"יון, ,%ומית, זהרת"י.תב
' 

121 ין,:תיין נותי וות..ס יקר", "עזת ;יערי "תיית',"י"ג"ד
יו1 );ק-,( ניקר", ",י:ך,יח "מ!,:" - "חרית ת:יעת;ושחל
1%1 תורתך ,מקןהישיגה-;ש"י

י"2 מ!,:הייס וגבהי ,ר(-י( .שר%, 710,.ישימתכא
ו19 ;!מ.תחיגותנע

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
-!..אות,יות

 "מנוט.םמנפי קרשיו"

 .שר%,, %ר, פ.ן,. מנכת ישר", הרץ יועצי י""ן,תהמערךאת

 המורח.-דלן;, יאויית, זתית"ליהב
4 ין,:תייס ורה. וחרקי

1 תורהך .מ;)".קינ"-עשן

1 י?,:הייס וגיזי )יפ.'( יערא, פחי.רשימתכא

1 "ע?ן"ית:תיבותוע

 ורשימה: רש-מה מכל המועצה חברישנבחרו האישיםשמותו.
 ?,.ן "n1TIU-15;י. "חזות ין,:ת 'שר"י, ארל !1;,. ין,:ת - ישר", %י, !ו;,. ,חוות זרעיךמרק.יח)1(

 את - מ!,:ת.ים21,תי
,ו:ס.יקשנר1.
 י?",נונ.נ.ן2.

 לאומית, דתית חויתמרשימת)2(
~ritr-המורוי 

 נ: - מילגתחם ובלחי המזרתי
 "ייס אר.הגן1.
 שמעון.!רן2.
ירן"..ןר.
 ננימיןנשר4.

 ' - תורתך ימען "ישיבה-עק"מרשימת)ו(
 עירםאגיין1.

 כא - ן?.:ת..ס מניתי )רן..( ישרא, 5,ע,ימרשימת)4(
 1!ת,יינויי1.

 נע - ע?י%.ת ותיגרהמרשימת)נ(
 ?יוןנהן1.

 אב'עםמשה נ"19( ג:וניגר ), תשג-1 גרשוןי'
 נסיבות 'המקומית למנעצה הבתירותפקיד 765213(1חמ

 45"21.11.1 תקד., נהש.ו נעו 1215. יפיבומ.ם.וווט470



ש
 תשכ"ה-1985 )מחירות(, המקומיות הרשויותחוק

 עפולה - עיר-יזרעאל המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 היקומיות הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבהחאמ
 )בחירות"

 הבהירות תוצאות טל הודעה ביה ;ממרת 1, השכ"ה-1955
 1905(. בנובמבר )2 תסכ"ו בהסק ז' סיום יקויימו עמולה, - עיר-יורשאל המקימיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ונותי ייון וינ11"-פ.ן,י אחזות יאות ישי",, אין 11:,י מן,;ת - יקי". y-K !.;,' ,""זקתהתרן)1(

 את -מל,:תייס
 - ין,:תיים .נתתי ימוי"י ומורחי-"ין;, ,אשיה, זתיתהן.ה1!(
 ג - ממלגתיימ בלחי ודהיים יייאל אגודת - ההורהיהדות)3(
 לקל - )גח"ל( בישראל הליברלית המטלגה - ההרות תנועתגוש)4(
 2בא - מפלגתיים וסלחי לרפ"י( ישראל פועלירשימה)5(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)6(
 בו - מפלגתיים וכלתי )מם-ס( המאוהדת הפותליםמפלגת)7(

 המקומית המועצה בההום שהצב.עו הבוחרים של הכוללהמספרב.
7531-8- עפויה -עיר-יזרעאלן - - -  

7244 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

310 מסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותמספר הרשימהבינויאוה,יוה

 'שיא, "ין "יעי. "יינה - 'שיעי "ין ייעי' יאיית"יעיואת
2!ז2 מ!.:תיינ יניתי ן.ינ ,r?~?i-תייקי ץן11תי,,,ת

38פ מפלגתיים ובלתי דמזרהי המזרחי-הפועל לאומית, דהיתהויתב

169 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל התירה-אגודתיהדותג

,"11 )ו"-.( נישר", ן,ינר,ית ןןן,י" - ן"י.ת תועת;ישחל
1519 מפלגתיים וגלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימתמא

,נו יעןן,.ת ".'ניצית"ןן,י"לע
857 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוהדת הפועליםממלגהמ

 המועמדים! מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 ה:נזליסמניי "ישין"נשויא.ת,..ת

-
 'שר",, "י, ".ן,י ןיי;ת ושר", ~r-R יולי יץתןותממעיזאת

2 מפלגתיים ובלתי הר1רהי המורהי-הפועל לשמית, דתיתהזיתב

2 )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושהל

2 מסלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא

1 מפלגתיים ובלתי )מפ-ם( המאוהדת הפועליםמפלגתמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ןי,ן יענין"-ן,;,י אחזות מן,וה יקרא,, "י, נ.ן,י ין,;ת - 'שר%, "ר, ל.;,י י""זות "מערךמרשיה)1(

 את - מפ,;תייבונסתי

 ::קיץ:)
 ",ירי; ייי".
 "',זן זון1.

- - - - -- - --- --------------- -- ----- ------------- 
ן

 ,ry, .24' יש;-ה, 5"4, ס-"
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1
 ב - ןן,"'ין .י,ה' "::דן, ןךוו,'-ןן::, ,און.ה, וה.ת ין.הןןק,לת)?(

צני7)ינ1.

 נך1פנן?.
 חל - )".,( :י", נ. ודיויזית דך:.)ה - "ירות "מעת VTlמרשיךה)ן(

 ט.נ.שחון1.

 כא - ךן,:תיינ ,נדתי )ר!..( יקרא, פקעניירויית)1(
מ"יראמהי1.

 מ - :,:תייג ) ונקהי )::.ס( ין".ךות ון,;,.ס י!,;תמרשיית)2ן
)ישון7ייין7י1.

 תירוששלום נ"1%( נ;ונינר )4 תק:-ו נעשוןט'
 עיר-יזרעאל-עפולה המקומית לפועתה הבחירותמקיד 765213()הס

 תשכ"ה-1965 )בצירות,, המדומיית הרשיייתחוק
 עתלית המקומית למועצה הבהירות הוצאו'ת בדברהודעה

 יו11(. ג:ונינך )2 חק:-ו נישען ,' גיוס ו,ו..יו זה"ח. ו:ןוך.תי:ויזך הבחירות תוצאות על הודעה בזה המסרח 1, תקב."-3"19 )נה'דיה(, דמקךיי,ה הדטזיוה לד"ק )א( 71 לסעיףנדתאם

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ינית' ג.י1 דענייה-:י;,. "תוית י%,ת .שי",, "י, (יז,. ינית - .שי", "ין !וע,, י""ליתכיעיך)1(

 את -ין,;תייי
 ב - מןל;תחם ובלחי שזרחי המורחי-המועל לאומית/ דתיתהוית)2(
 ך,ל - )גה"ל( בישראל הליברלית היפלגה - התרות שועהגרש)3(
 'מ - אייי - נ")4(
 כא - ך:.;תיי: ונכת. )ר!..( יורא, נוי,רקימת)5(
 לע - "עצמאית ",ינר,.תדין,וה)"(
 עת - י!,)תייס ונותי עתיית יתן ירשיע")7(

 בינ-הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 עת - עתי'ת ייעז "יש.מ" ים את - !.? ון:וזד אדוות "-' 5,;,י מ!,;ת - אחי !.עצי יץ,ן,תהמעין

 הכוליהמספרב.
1014 עתיית המקומית המועצה בתהום שהצבי'2ו הבוחרים שץ

978 הכשרים הקילות של הכוללהמספרנ.
C'~:CD 35 שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 : המועמדים מרשמות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ן,ייותמהר "רש.ייגי;..".ת,יות
 .לר",, "י, י.;,. ין,:ת - '"י". 'r-K עין,י .""יית"יעיךאת

274  נימלגהיים ובלהי  ציוו העבודך-פ,עלי שהדותלפלגת

 1,1 י!,;תי,ס וגעי ולרך. ךהר"י-ך:.ץ. ,".מיס, ות.ת יניתב
1?2 ):ז-,( ג.שר,, ו,.ניי'ת "ינק" - ותרות הנטת;ישהל

4" ")ייי -נ"'מ 50 הפלגתיים ובלחי )רפ"י( יטראל פיטלירעימתכא

?, ךעציאית גיינדיית "ך5,;"לע
ו,1 יי,:הי.ס וגנת. ;תנית ין;ן "יש.מןעת

 1%!. ע"' ת"נ.,, ;"1, נ-חן
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 8- המועמז-ים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.
 המנדטים-----8 מספר -- --- - ביציי-הרשימה---- - - --- - אות,יות - -------

 'שי"י' "יז !יןי' לדיית - ישי"י y.w ליעי. י""יי""יעיואת
3 מפלגתיים ובלחי ציון העבוד"-פועלי אחדותמפלגת

2 מ!,:תיים יננת. תוי", "יני".-"!ין, ,"ימ.ת, ותיר"ן.תב

2 1:"-י( נ.ויאי ה,יני,ית וי!,:ן - הירבת תנועהוישחל

1 וע?ן,ית ה,יניי.ת"מ!,)קלע

1 מל,;ת'ים נעי !תנית ייןיין.:"עת

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.
8 ציון דעגויד-פועלי אדדוה טמלנת ישדוף, ארק שזעיי וכלנת - ישראל ארץ פופלי לאחדות המערךמרשימת)1(

 את - מפלגתייםובעתי
כזיעקב1.
 מרדכימרקשייד2.
 משהזמל3,

 ב - מפלנתייב וגלתי המזרחי הכזרחי-העועל לאומית, דתיוזהזית)2(
אמריוסף1.
 שינםאייי."2.

 ייינ,-ין"1י. !ן"ייי!יי. חל - )מ.,( נישי,, ה,'ני,.ה "ין,,:" - וזירת ת)1;ה1,ש)נ(
 יע - ךן?מ"ית ג,יגי,'תימ!י:ה)1(

 ,ייג"גן117.
 עת - ךעי:ת"ם ,נ,ת' עקבית ,ייןורשיי",נ(

 ש!יי%?ניו,נ1.

י  רמוסלע ני"]1 נניגזני )ן ת"נ.) ג"ש.ן"'
8 !ת,.ת ומ,ין,ת ."יענן ונ".ייתלקו ן2נ"7( נ)"מ

8

----- - -- -- -- -- --, - - - - - - - - -  

 תשכ"ה-1905 )כהירות(, המקיטיות הרשיייתהוי
 פרדס-הנה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "רן" נו" )::רת ,, השדה-נתין )נערית(, "יקימיות הרשויית .",, ,א( 71 ,ידףגידם
 1נ".רית rTX27n ע,

 1955(. בנובמבר )2 תשכ"1 נחשון ז' ביזם שקומ:י פרדס-חנה, המקומיהלמיעצה

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
_____. 

 זקת -מפלגתיים 8 --- יבלתי ריוז העבודה-פועלי אהדות משלנת ישראל, ארץ פיעלי בפלוין - ישראל ארץ פועלי לאהדותממירך)1( .
 8. נב - מפלגתמס ובלתי המזרחי דמ,רחי-המועל לאומית, דתיתחוית)2(
 7זל - )גת"ל( בישראל הליברלית המפלק" - החרות תנושחגוש)נ(
 כא - מפלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)1(
 לננ - העצמאית הליברליתהמפלגה)5(
 מ - מפלתיים ובלהי )מפ-ס( המאוהדת הפועליםמפלגת)5(

 4640 פרדס-חנה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכולי המספרננ.

 4399 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

 8' ---- 241 --- -- - --- - שנמצאו-מסולים----- "קולות של הכולל המספר - -ד. -------
 248. עם. תשם-ה, 465, ס-חו
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 המיעמדים: מרשימות אחת לבל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.ן
 ד,.,.תמניר וודוייךנ.:,.אית,יות
 .שידי, r'r פיתי. ינית - .ליקי "י, !יני' יניית"יריואת

1674 רפלגתיים וחלתי ניון היבודה-פועלי אחדותמפלגת

 321) מ;,ות,יס וג,ה' ד:.ר"י, היחרה.-יסיע, ,"ימ.ת, ז"." ",."נ

 - הקרות שועת:ישחל
1"1 ):"..( נישר", ן,י:ר,.ה ךמ!,;,

"21 ן!,;ת"נ ינ,הי )ר!"( .קרץ, זועתירקימתכא
211 ויגך"ית ק,.נר.'ת"ן!,:ילע

171 מ!.:היי! .נסי ,מ!-ג( י:"1"ית "!1;,.סילפתמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכהה שבהם המנדמים מספר1.
"ות,

 ישראל, ארץ פועל, מטלגת - ישיאל ארץ פועלי לאהדותהמערךאת
5 לפלגתייט ונלהי ציון מועלי - הטבורה אחדותמפלגת

4 מפלגתיים ובלתי המורהי המזרחי-הפועל לאומית, דהיהחזיתבג

2 ):,.,( ניקר", ך,ינר,.ה המ!.:ן - ""יצת תועתוושחל

 ורש-מה: רשימה ככל המוצצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 את - י!י:תייס.נטתי ן ?יון ךענ11ה-vie(1 חין.ת מ!.:ת .שר",, אר, ייעלי י!,:ת - ישרץ, אי, !ועי. ,"חוות למערךירשימת)1(

שט-היייי",2) . .יטף!ינקי4.ן ""יז עוי'יור.ן

,יי:ייייו,ת1.,ן
 - מפלגתחם ובלחי המורהי הטיעל - המזרחי לאומית, ותיוו הויתמרשימת)2(

 דודשטוב1.

 יצתתייס2.

א!רתיי,יף4. ש,""ג.ד:נא,ס3.
ייייייושי""ן.,. חי - ):ן-,ן ניורא. י,.נייית ךמ!,:ך - ההיות התעה :.שירשיית)1(  פרידמן" נרע( גנ)נמנר )T-1VO 1 ששי:"'ן .יעף יעיש2.'.
 !רונ-ה:" ךיקומ.ת ,יותך "נחירות!,.ו וו2י71()יי

 השכייה-1903 )כהיי.ת(, המקימיוץ הרשויותהיק
 פרדסיה המקומית למועצה הבה'רוח תוצאות בדברהודעה

 הנחירות תוצאת ;ל דוויה גן, :מפרת ן, ה1:.ך-;י11 ):"ירית(, "י,.ן.,ת "רק,יות ,ירק )א( 71 .נעיףנךה"ס
 נ1195. ב:ובךבר )2 תשב-ו בחשון ז' בימם שקריימו פרדסיה, המקומיתלמועצה

 כלהל,: המועמדים רשימותאושרוא.,ן
 יננתי 1.1) ";נון-15yTe אחות י!,:ת .שי"., ארץ ?';,י י:,:ת - ישיג, %י, sle~1 ,%חורהמירן)1('ן

 ב - )יפן.,( ין,:תייס רנותי ,י:ר"' "מורתי-הרע, ,"ומ.ת, והיתיו.ת)2(,ן את -מן,ותיין
 ג - מפל:היים גלתי ודתיים ישראל אגולח התורה,יהדות)3(ש
גש

 "24. עם. הב-ה, נ"4, ן.")

 1.11.1%1נ חשר.. מ"ג: נ-ו ~2ן "!ינוס,ס.1,.ס 474.י
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8. ב'נ'הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
8 ישראל אגודת התורה, יחרות עם 2: - )מפד-ל( מפלגתיים וביתי "מזרחי הפועל - המזרחי לאומית, דתיהחזית

 ג - מפלגתיים בלתיודתיים
449 פרדסיה המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
419- -- המספרהכוללשלהקולותהכשר'ם1.
30 פסולים שלמצאו הקולות של הכולל הממפרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שצתנו הכשרים הקולות מספרה.
- י;1,.תמנ"ר "ישימהגרויאות,.ות
 'שר%,, איז !ועלי י!,;ת - ישר%, "ין !יעלי ,""ייתתעידאת

180 מפלגהיים זבלתי ציון העבודה-?ועלי אהדוהמפלגת

165 )מפד-ל( מפלגתיים ובלחי המזרחי המ,רתילהפועל לאומית, דתיתחויתב
1'7 מסל;תיים בלתי ודתיים ישראל אגודת התורה,יהדות3

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים ממפר1.
 ורשיו"נינתיאוה,.ות

- י ל ז מ

 ישר%,, "ך, !ו;,י מן,;ת - ,ירק. "י, ללעסי י""ייתליעיראת
3 ביתק. ובלתי ציון הענויה-פיעלי אחדוהמפלגת

3 )מפד"ל( מפלגתיים ובדלהי המזרחי המזרהי-הפועל לאדמיתז דתיתרזיתוב
1 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגורת התורה,יהדוהג

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
8 ציון העבודה-פועלי אחדות מפלגה ישראל, ארץ פועלי מפלגה - ישראל ארץ פועלי לאחדות המערךמרשימת)1(

 את - מפלגתייםובלהי

 השעי - השיק. יתומיה, זתית יקהמרשימת)נ(
 ב - )מסן,י( ין,;תיי[ ונ,ת' שורן.

 שמריה )"הייי(אח..2. ""וי"?יני1.

 בניס );ן.,( אררןגן".
 ן - יע,;תייס נדתי ,זתיי[ ישר%, ";ימת התורן, יון,תירשימת,ר(

 ימת"..ס1.

 כברתינווב:יה 1053( בנובמבר )4 תשכ"1 בחשוןט'
8 פרדסיה המקומיה למופצה הבהירוהפקיד 705213()חס

----

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקימיות הרשויותחוק
 קדימה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 8 הבחירות תוצאות על הודעה בנה נמסרת 1, השכ"ה-1053 )בהידוח(, הנ,קימיוה הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1953(. 3נוכמבר )2 השב-ו בחשון ז. ביים שקויימו קדימה, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ונתתי ציין כענווי-יין,י אחזות י!,;ה ישר",, %רן גוע,. מן,;ת - ישר", %רז !יי,. ,""11תדחדו)1(

 את -מע,;ת,יס
- =-נ: דמזדהדובלתי-מפלגותם לאומיהידמזרהי=י;פועל חויו7דתיח)2( ---- - - -  - ----8------ 

 בק -בוני-קדימה)3(
 חל - )גח-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנחתגוש)4(
 כא - מ!,;תיים ,נוה. )ר;-י( .שר%, יזע,.ישיבת)5(

 "24. עמ' תשן.", ו"4, י.ח1
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,("17 קדימה ו,מק.מ.ת ה)ויעצה בהףיפ שהצביע. הבוחרים של הכולל המספרב.

?15,1 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

118 מס)ל.מ שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: נורש.מןת ההת לכל שניה:ו הכשרים הקולות מספרה.

 וקתותמנור ירעיי"גיתי%,איות

נ,4 ין.;ה.'! יניק' 11.1 "מיון-slr~1 אקו1תמ!,;, יעי"י' "יז לי7י' יזיין - 'עיזי "יז ניזיי י%דייהדנ7יואת

נננ י!,;תייס 1:,תי יפוייי ימרתי-:!.7. ,;ןמית. יתית"זיתב

ונ1 ,וייןנו;.בק

":נ );".,, ניעי,, ו,'ני,'ה וין,;ן - וירית עוותנישחל

נ11 )'ן,;היין .נעתי )י!..( ישר", עיע..ישיתכאן

 המועמדים: מרשימות אהה כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.ן
- ---- -- - - - - -  

-
 ":עסיסיעי ,רעייןנסוי%.ת,.ות

 יעי"י' %יז :יריי :ינ' י - ":יעי "י, עיעי' י"תיית"יעיואת
 נ ך;,;ת'יס ינ,". 3.י1 "עיי"-!ין., אחזותמאי"ן
 4 לל.ת"ן יי,ת, "::שאן. "ך.י"'-יין, י"ימ.ת, ית.ת",.תבן

 1בוני-קדימהבקי

 2 ,:".,ן ניעדן. ומינרלית ור!,;ן - ""רות הזיעת;יקחלן

 ] ךן,"יין יניתי ,יד-.( יער", פון,.יש.ךתכא1

 ורש.מה: רש.מה מכל המועצה חברי שנבהרו האנשיםשמותז.
 י.ון וינוון-ן.ע,. ""יין מ!,:ת .קי",, y.s לי;.. י%:" -- 'שי%, "י, יגן,. ,""יית "יריומיע'מת)1(

 שמואל מרשוב1.ן

 ב - ין,:ת'יס ,:,,' י:וי,י ונגן, - ורזיתי ,"ייית, זהית "יי"ךרעימת)2(ן
 שלוםנלאם1.

 אברהםאבוקסיטש,1
 יוסףא.רלן3.
 רוומזהבן4.

 כק מ:.-קן.יג ;רשימת)גן

 הל - ),,-,( ג.עי", ק,י:ייית י::,ין - ןי.ת תביעת ביק מרעימת)ן(ן

 כא - י:,:תיינ ונ,ת' ,ר!.'ן 'עד", י);.' מיששת)נ(ז
 ישעיה. אריה1.

 אדיךשכואל 3"19( כנובמבר 41 תשכ"1 במעוןט'
 קדימה המקומית למועצה הבתירותפקיד- 213מ78(מסי

 ","1,1].21 תע:-ו. נאוו נ..ו נשח. ינו:.מ.ם,י.:ס475נ
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8
--- - 

הו-

 8---- תשכ"ה-1065 )בחירות(, הטקומיית הרשויות
 קריה-אונו המקומית למועצה הבהירות תוצאוה נדברהודעה

 רגעייות nTNSTn עי "וזע" גו" שיית ו, ת"נ-ן-וו,"; )ניין,הו, וי,,ן.,ת "י"י,ות ,",, )"( ו: ,עייףייתלם
 נ"פ1(. בנ,במנר )2 תשכ"ו בהשון ז' ביום שקויימו קרית-אונו, המקומיתמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 וניה' עיון "גנוזה-פגע,. %,זית מ!,:ת ישיא,, ארז !.ן,י י!,;ת - ישראל אי, ייערי ,""וחתדמערך):(

 את -מ!,:תייס
 2: - מפלגתיים ובלחי המזרהי המורהי-הטועל לאימית, דתיתח,ית)2(
 ך - גישראל החרשה הקימוניסטיחהרשימה)3(
 וך! - אתו קרית למען)1.(
 חל - )גהיל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגוש)3(
 בו - סמלגתיים וגלתי )מפ"ב( המאוחדת הפועליםמפלנח)5(
 ,1ב - לאחוהההנועה"( סע - קריה-אינואחדות)7(
;::: :ב - קרית-אתו לחיתהרשימה)פ(

 מ:ב4ן:יךזי
 ק - יוי:ת"ס וזית,

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 וסלתי ציון פועלי - העבוט אהדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפגת - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערך

 8 ' מע - קריה-אינו אהדות עט את -מפלגתיים
5296 קרית-אונו המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
5056 הכשרים הקולות של הכולל המספרן.
230 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.
 : המועמדים מרשימות אחת לכל שנתו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותמטפר הרשימהכינויאות',יות

 ישיר,, r-e ס1ע,. ין,:ת - יקר", אר, !,ע,. יתדיית"לעידאת
2153 מפלגתיים ובלתי ציון העבודה-פועלי אהדותמפלגת

853.8 מפלגתיים ובלחי המרחי המזרחי-הפועל לא,מית, דהיתחויתב
- נישיא, ""ושה ",.מ.;ייט.תהישים"1
"42 קרית-".:וימעןזח
ר"4 ):ה.,( נישרץ, ו,ינר,.ת הלן,;" - דיר.ת תנועת:.שחל
ן24 י",מיינ ונהי ):!-ס( הן"1"ות ו!,עייבמענתמ

244 ,ריח-".:ו"ן17תסע

"24 קר.ת-"ו:, ישיתהיש.ן"צ
ר4 מן,:תייס .נזחי דישי",.ת "קייו;.נס.ת"ן"י:הק
נו2 היי"-"'גי יצתי"יגוייסרל

-------------------8--------- -
 המועמדים: מרששות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר ה
-

 "שפסיסמנתר "רשימהגשו.%.תקות

 'שרא,, r-R י,;,י י!,:ת - ישך%, "ר, !ועלי ,אמות":ערןאת
6 מפלגתיים ובלהי ציון פועלי - היבודה אחדותמפלח

2. מכלגתיים ובלהי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דהיתחזותב

י ויזת-"יעי,מ,וח
 "24. ען' ת"נ-", יו4, ס-"ן
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 ורשומה: רשיךה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמות,.
 ?יגן "ע"ז"-נ1ן,י ""וות ךי,:ת 'שר",, %י, הייי לנאת - יחי,, 1%, נו:,. ,%"7,ת היערך יישמת11(

 את - לפלגהיימיבלתי
 יעקב כהן1.

 יונף נמי"4.

 מנחם גזית5.

 וי"ין'ייוי.
 ב - ממלגהיים ובלחי הךזרהי המזרחי-הועל לאומית, דתית הויתמרשימת)2(

 ;11nirIvi.ן
 יחוקאל דאר2.ן

 זח - קרית.אונולמען)5(
 ן אלחנן שטיינגרטן1.

 1-דז:ג:וךי' 1965( בנובמבר )4 תשב-ו בחשיןט'
 קרית-א,נו המקומית למועצה הבחירותפקיד 755213()הס

 השפ"ה-1963 )כהיו,ה(, הב-.מיזת הרשויית"זקן

 קרית-ביאליק המקומית למועצה הבדירות תוצאות כדברהודעהו
 "ווו" גון :עוית,מןען;ן::;:מ:ן;];;;י:.:;]7;ינ,,,ןןןב,ו1%ן,

 "ניירות "יעות ן,

 כלהלן: המועמדים רשימוהאושרוא.
 ארי מועלי מפלגת - ישראל ארץ פיעלי לאהדותהמערך)1(1

 ובעתי ציון העבודה-מועלי אחדות מפלגת ישראל,
 איו -מפלגתייםן

 הל - );ן.,, נען,, ו,יני,,ת "לנען - ימיית תנועת:וש,נ(ן ב - ין,:,ייס ,נבי ו:,ן,י ון,ר"י-PTsn( ,"וצית, שיתןויק)2(
 נ:ן1 - מסלנתיים ובלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימה)4(ן

 ל - קרית-ביאליקלמען)5(
 לע - העצמאית הליבמיההמפלגה)6(
 מ -- מטלגקיים ובלחי )מפ"ם( המזויהדת הפיעליםמפלגת)7(
 ק -- :'בלנהיים ובלתי הישראלית הקומוניסטיתהממלגה)8(

 בי:.הן: שהתקשרו המועמדים רשימיתואיה1
 הפועלים מפלגת עם את - מפלגתיים ובלתי ציון הבודה--פיעל' אחרות מפא"י, א-י, פועלי לאחדותהמערך)1(ן
 בן - מפלגתיים ובלתיהמאוחדה?
 לע - ךליך,ית ן,יגן,ית קמן,:ן עג י - ,י'ת-נ'%,יל,מע1)י(ן

 המקומית המועצה בהו,ום שהצביעו הבוחרים של הכוליהמספרי1
6162קרית-ביאץ'ק

6006 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

155 פסולים שמצאו הקולות של הכוללהמספרד.1

 ,1נ. עמ' תשן,ן, ג,1, נ-"ן

 11.1063.ן" תשכ"י, בהשוו ב"ו 73ח1, הפרמ,כויםילקוט478



ש
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותמספר מה וישיכינויאית,יות

 ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פיעלי לאחדותכמערךאת
1519 מפלגתיים ובלחי ציון העבודה-פיעלי אחדותמפלנח

584 מפלגתיים ובלחי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דתית"זיתב

569 )גה-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות הגועתגושחל

831 מפלגתיים זבלתי )רפ-י( ישראל מועלירשימתכא

"11! קרית-נימי,,מע1ל

3"2 "1?:%ית ו,.נריית"ממנהלע

"!4 מ!,;תייס ונותי 1מ!.נ( המנוטות ו!ון,.םממנתמ

"י1 מל,"ייס ונוהי ".שראוית ",י:1;יססיתוממנהק

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 הממטיסמשי הרשים"נימיאבהויות
-

 'שי%, "י, !יוי' ביית - ישי"י %י, !יחי יצטיית"מעידאת
3 מפלגתיים וכלתי ציון הענודה-פועלי אהדותמפלגת

1 מ!,;תיין ונותי ואר"י ומורי-ידוו, ,"שית, יתית"י.ת 'ב

1 );ח.,( נישי", ",ינר,'ת "ן!,;" - וחיות רועתי1שחל

__5. קיית-ניא,יק.מע1י

1 מ!,;תייס ונותי 1מפ-ב( ומ1%"ית י!יעייבמרייתמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 ?יון "ענ11ה-!1ע,י אעוות מ!,;ת ישר%,, %י, !יעלי י!,;ת - ישי", ארן !.ן,י ,%ןל,ה דן'נרךמישימה)1(

,י: י.

-. 
ת  

 ב: - מפלגתיים דבלתי המזרחי הפ,על המ:רהי, לאומית דהית חזיתמרשימת)2(

 ----- - - - - - - -- -- --- זקק - ):ח-ל( ביסראל הליברלית --המפיה החיות תנועת גוס מרטימת)3(-
 רנ"ו1א,:ן:לר1.

 ל - קיית-גי",יק ין:1ירש.יה41(
 ,וגין הרברט ,ר,י;י1.
 קמחא, פיי, "יישמן2.

 מרמורושר",4)
 "ימ;ט'ין "'יל!.

 כן - מפלגתיים ובלפי )מפ"ם( המאוחרת הפועלים מפלגתמרשימת)3(
._.. - . .  -- -- - - - - - - --- - - שלמי 1..ענבי 

 יציבר' 1963( בבובמבר )4 תשכ"ו בעשוןט'
 קרית-ביאליק המקו:,ית למועצה הגהירותכקיד- 3213"7()חם
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 תשכ"ה-1965 )כחייית(, המקשיות הרשויותהזק
 קרית-גת המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

יךת%ן
 ,נעיי

 נ,,1ן. ::ימ'ני )נ ה'::-1 נתקין ו' ניוט ש,ו,.מו קרית-זה, ומ,וי.ת.:,עתה ויקידות ת.ן"ות 7, רוע, גוה ומרית י, הו:.ה-ו,,1 ):,ויר,"(, דן,.ן.ות חרשויות ,הי, )%( 71
 כלהלן: המועמדים רשימותאושריא.

 .נ.:. י.ון ואוזה-!ו;,. %רוית ין,ות ,לך,., ,ר, !,;,' ין,ות - ,שר%, "י, !יע,. ,""זית ואיד,1(:
 ך - י!.:תיין ונדי ":ויוי ומניי.-ויון, ,אוית, פתיתין.ת)2(י את -מ!,;תייס

 - התורתיךיךנ")ו(
 ד - :,והיין : נותי וותייס יקר", ":.ות רון,,

 הל - 1:ן-,ן ניקי%, ",.נרוית דמן,:ך - ךךרוה הנקתרוק)1(
 כא - :(,אה"ס יננת. )ר!.ה .שי%, י71..י7'ןת)נ(
 לע - ןןוך%.ת ה,ינר.'תומע,;")"(
 מ - מן,וה.י" ונותי )ידן( ":%.רות ךיו;,יניעות)ו(

 ביגיהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 את - ל!.ןת..ס ,זנת, :.,ן ",7,. יי:,זי- בית,, מ!,:, .די,,. "י, נוע,. .לי%,-מאח אר, !יעני יתדייתויערר

 מ - מנ,;היינ ,נפתי )ן:-ן(, דן"וחות "!ון,יס י!,;תעג
"637 קרית-ות המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחר.ם שי הכוללהמספרב.
5131 הכשרים הקולות של הכוללהממפרנ.
247 כסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש,מית אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",ירותמשי ורשימה:,נויאות,יות

 .שר%,, %י, !.ן,. ו.ן.:ת - ישר,, אר, פיעיי יתדיית"מקידאת
"2,1 מ!,:תייס ו:,,י :.ון וננוון-ltTe~1 אוזותמן,:ת

77" ו)ן,:ת"נ .נעת. ך::רך' גמורה.-ך,וו, ,אושת, ית'ת"ן.תב 1"" מן.:תי.נ נתת, מיהי-ס ישר,, אוזת !וע,. - התורתיה:,נ"ד  ך:!,1" - החיות תנועתי1" .חל
"27 ,:,.,( נ.קדא, י,ינר,י,

"וי ל:,:היין ונחתי )רן-.( 'שדא, ייעלייש.רתכא "111 וייר".ת ד,.ני,.ת"ין,;"לע
?Z3 ו!,:ת"ס ,ן,תי )מע-ב( יזאוהזת ךיוע,,סמן,ותמ

 המועמד.ם: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 ךמנזטיסמופר דרשתהגיתי.%,ת,יות

ן  .שר%,, %י, !,עני מ!," - .שר", ארץ !,ע,. ,"יווןניערךאת
 "תזותמפכת

5 ו!,;תי'ס 1:,תי זיון סיע,. - ורוז"
? ר!,ות.יס ,ננהי תורן. ותרח.-דמוע, יומית, זתית",.תב
1 ך":ת'יס .ניחי )דפ-.( ,קרא, לוע,,ישיתכא
3 ך;ן:א.ת ה,.ני,.ת"ן!,;"לע

 ורשימה: רשיןה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ייון ייג.זה-!,ן,י %שות מזימת .;ר%,, %רץ סולתי ךן.:ת - .שי", ארץ !.עזי ,%קן,ת"מערךמרשיית)1(

 את - מ!,;תיינזניתי
 . "ריו מציר1.

 ע:נומ%יך4. 2::1שך1"י:]
 רני כרו,.ת,.

 ,24. ;י' תק:.ן, נ"4, ס-"ן

 ",1.11.15נ ת'ןנ.1. ני'נוו נ-ו נ:12. ה!זנ.ס.ם,,,וטנ48



ש. 2: - מפ~גתיים וכלתי המזרחי המורהי-הפועל לאומית, חתיתחוית)2(
 אברהםלהיאני1.
 עמוסחדד2.

 כא - מפלגהייכ זבלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימת)3(
 נלברט ללוש1.

 לע - ןעןי"'ת ך,.גר,,תךןןי;ה)4(
א,נזשלי,,1.
 יויףשגיוסי. שינסוייומן2.

 קי'ת-;ת "ן,יי.ת ,עועיה ונ"ייותי,.י 113"7(,"מ כהןיעקב ;ויו( ננונינר )4 תש:.ו נעשוןס'

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיית הרשייותחוק
ש. קרית-תרושת המקומית למועצה הבדוירות תוצאות בדברהודעה

 הנחירוה הוצרות על הורעה בזה נמסית 1, תשמ"ה-1965 )בתירזה(, המקונ,יוה הרשויות לחיק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1993(. ננונמבר )2 חשב-ו נחשון ד כסס שיויימי  ירית-חרושת, המקומיהלמעצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
-

 את -מן,;ת.'ס
 חל - 1;".,( ניקר", ",ינר,ית "לן,נה - שרות תלעת;וש21(

 - --קרית-חרושת -- המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוליהמספרב.
100

-----

92 הכשרים הקולות של הכוללהמספרש.

8 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתת הנשרים הקולותמספרה.
 ן,ויותמסוי רוש,:"גינוימותניות
 ,קרא,, ארן פון,. יבעת - ישרץ, "ר, לועי ,""זית"מעיךאת

 ",,נרי." ומנין" - ווזות שועתגושחל-
15 );ן,י( ניקר",

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 'שיתי, "יז "יעי. יניית - ישי"י "יז ייעי' י""ייתדיזיךאת
4 מפלגהיים ובלתי ציון טועלי - העבודה אחדותמפלגת

1 ):ת"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושחל

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ציון העבודה-פועלי אהדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פועלי לאהדות המערךמרשימת)1(

 את - מפלגתהםובלתי
 קי,י'נ הקזוס1.
 גתן,3,1.
 מנן.,;,ר4.

 חל - );ך.1( ניירא, ה,'נר,,ת "ן:1;" - הדרות תנועה גושמתי;,ת)2ן

 לאופרא' נ"י:( ג;ו7יגר )3 תש:.ו נעשון"'
 חרושת קריה המקומית למיעצה הבתיריתפקיד 765213()חס

ש  248. עמ' תשג-ה, 463,ס-ת

C1_ll,leGJ 481 תש:-ו, נקשרו נעו ין:1. ו(יב.מ'ב',,,ט
------ - - -

-------- 



 תשכ"ה-1955 )בהזרות(, המקומיית הרשיי,תחנק
 טבעון קרית המקומית למועצה הבח.רות תוצאות בדברהודעה

 ",וע" גוך ~שרת ן, תשג.,-;""1 )נה.רוח(, יז;ומי,ת וישויות יצוק )%( 71 .נעיףנסתרס
 ונ,'ר,ת ת,נ,,ת ע,

 ;"11(. נ:ונזנר ,2 ה7:.1 נעשון ו' ני,נ ש,.יימ, סנדלן, ,ריח :nlalvtn,משזה

 כיהלן:- המועמדים רשימותאושרוא.
 ובלחי צינן העבודה-פועלי אהדות מפלגה ישראל, ארץ פותלי מפליח - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמערך)1(

 את -מפלגתיים
 ב - לנסין נקיית ןית"" רש.מת21(
 ןץל - )גח"ל( בישראל הליברלי, הממלגה - החרות תנועתגוש)3(
 כא - מפלגתיים ובלחי )רפ-י( ישראל פועלירשימת)4(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)3(
 כן - מסלגת,ים יבלתי )מפ"ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)5(

 ק - מפלגהיים ובלהי הישראלית הקומוניסטיתהמפלה)7()
 בינ-הן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה

 לע - העצמאית הליברלית המפלגה עם כ:א - בלנהיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלי רשימתן

 5111 טבעין קרית המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

4959 הכשרים הקולות שי הכוללהמספרג.

152- פסילים שנמצאו הקולות של הכויל המספרד.ן

 המועמדים: מרש.מות אחה לכי שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
 ן,ו,ותמניי ירקין";יקיאות,יות
 %י, !יעי' יתדיית"יעיואת

 ייי"י' %י, !יעי' יעי" - 'עיזי
 2754, מפלגתיים ובלתי ציון העבודה-פועלי אחדותמטלגת

90מ טבעון בקרית הדתייםרשימתב:
ח60 )גת-ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרוח בניעתגושדלל)

499 רפלגתייס ובלהי )רפ"י( ישראל פוסלירשימתגנא
353 העצמאית הליברליתהמפלגהל:נ:

414 מפלגתיים ובלתי )מפי( המאוהדת הפועליםממלנחמ1

49 מפלגתיים ובלהי הישראלית הקומוניסטיתהמפלגהק

1.ן
~DDn 

 המועמדים: מרשימות אחת כי וכתה שבהם המנדטים

 "זניסיסיסיר ךי:יז"נירי%,ת,י,חן

 ישראל, ארץ פועלי ממלגת - ישראל אר'ן פיעלי לאקדוחהמערךאת
7 מפלגתיים ובלהי ציון העבודה-!ועלי אחדותממלגת

 1 טבטון בקרית הדתייםרשימתב

2 )גח"ל( כישרה הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושחל

 1 מפלגתיים גבלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימתכ:א4

1 העצמאית הליברליתהמפלגהל1.31

 1 מטלגתיים ובלתי )מפ-מ( המאוחדת הפועליטמילגתמן

 ורש.מה: ר.2ימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים,ןכווועז'
 ויין ךענוו"-יעי. %הוזת מזזות ."ר%,, y-x י,;,י י!,:ת - .שר,, %ר, !ו;,. ,%"זוח ימעיךמישיזת)1(י
 (1ר1 - משלנת"מובלתין

 אברהם כנעני3.

 ,21. ;ן' השנעה, נ"4, נ-חן

1
 נ(,21.11.1 תש;.ו. נגשנו נעו י422 י!ונ,מ,ס,ירט482י
4- 
4



 יפהק ?)י גן". .וירי "רן".

 ישף .ע,1נ1ג.ז7.
 ב - סיון נקייה "זה"במרקימת)!(

 דיים פוי.גי,1.
 הל - ):,-,( נ.שרא, ו,,נריית המעקן - ונרצת שוות ;.שמרשימת)!(

 ":! נשר1.

 כא - ייי:תייס וג.ת. )רן,י( ישי", י,ע,'מרשיית)4(

 "י:ס:זר !.סוק1. ע י - ןע?מ".ת ה,י:י,.ת המשלוהמרש.2)ו(
 מ - D"nl~ea עיתי )מ!.סן היאנחות "פ,ע,.ס מפרתמרשימת)"(

 קיר?מ,:ו,"1.
 ר.11כר1משה :",1( ג:ונמבר הש;.1)4 נושתןס'
 טבעון קרית המקומית למועצה הבחירותפקיד 763213()הם

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

 הבהירוה תוצאות טל הודעה בצה ממסרח 1, חשם"ה-1955 )בהירות(, המקומיות דרשויוה לחוק )א( 71 לסעיףבהתאם

 !"י1(. נ:ונמגר )2 תשג., נעשון ,' ניגב ש,,י.מו ,ריו-ים, חיקויית,י);?"
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 סיע -מפלתיים ובלחי ציון העבודה-פועלי אחוות מפלגת ישראל, ארץ CID~' מפלגת - ישראל ארץ פוסלי לאחדותהמערך)1(
 ננ - מפלנהיים ובלתי המירחי המזרחי-הפ.טל לאומית, דהיה חזית)2(
 חל - )נחיל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תנועתגוש)3(
 כא - מפלגהיים ובלתי )רפ-י( יסראל פוטלירשימת)4(
 לע - הכמאית ן,,ניייתןמן,:ה)!(
 מ - מ!,:תייס ונתתי )ן!-ב( המנותזת "פועי.סיפעת)"(
 בתיהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואיה
 לע - העצמאית הליברלית המפלגה עם כ:א - מפלגתיים ובלתי )רס"י( ישראל פועיירשימת

7102 קרית-ים המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים שי הכוליהמספרב.
6824 הכשרים הקולות של הכוללהמממרג.
278' ' פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מסמרה.

 ",וכת משי "רש.מ" ;ינו'אמתויות

 'שיאי, איז !וו.. מפכת - ישי", ארן !1ע,י יא"ז.תהמערךאת
"ן"" מ!,:תייס ונחת. %.ון השיזה-יין,. אחוותמייפה 762 מפלגתיים וגלתי המזרהי המזדהי-המועל לאומית, דתיתהזיתב

1129 )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושחל

 מ;,:היין ונעי )רן-י( .קרא, פועי.רשייתכא
!ו" !,2 הן%י",ת ",.נריית"מן,:הלע

- -- ---מ;,,תן!1;,'בהיץיחיה)מ;-1(.1ני.ת,.מפ11מובמ - -- י"6  - -  
 "24. ;מ' ת"נ-ה, 5"4, ס-חן

483 """21,11.1 ךל:-,. lbv~1( נ.1 "ן12. הפוסעים',,,ס



 ; המועמדים מרש'מית אחת כל ,כתה שבהם המנדטים מסטר1.

 "י;זן.נינזר זרשי:ןנתויאותיות

 יטראל, ארץ פיעלי מסלת - יש-"ל ארץ פועלי לאהדותהמערךאת
7 מפלגהיים וכלתי ציון העבודה-פועלי אהדוהממלגת

1 מפלגתיים ובלחי המרתי המזרחי-הפועל לאומיה, דהיתהזיהב:

2 )נחיל( בישר1;ל הליברלית המכיה - ההרות תשעתגושחל

 1 מפלגתיים ובלתי )מפ-ס( המתוהדת המושליםמפלגתמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ציון האבודה-?ועלי אהדות ממלגת ישראל, שרץ פועל' מבלנת - ישראל ארץ פועלי לאהדות המערךמרשימת)1(

 את - מפלגתייםובלתי
 בנימין אסרת1.
 בנימיןפנל2.

 אליהוביטם5.
 ב::1,ני

 ב - מפלגתיים ודלהי המ:רהי הפיעל - הכורחי לאימיה,' דתית הזיחמרשימח)2(
 צביאקר1.-,

 הל - )ך-,( :'שי", דיני,., ד:!,מ - וסרסה הנעת ;ושברש.ית11(
?יידהיה)ןה2;

 מ, - מפלגתיים ובלתי )כ?-ך( המאזהרת הפועלים מפלגתמרשימת)4(
 ז-ר,רנ;וניין,1.

 ש'יר'אברהם נ"11( נ:1נ:נר 41 חק:-1 נןש,ןט'
 קרית-ים המקיצית למועצה הבחירותפקיד 765213()חסן

 תשע"ה-1985 )בהירות(, הלקדמיים הרשויותחוק
 מלאכי קרית המקומית לכועצה הבהירךת תוצאות בדברהודעה

 הבהירות תוצאות טל הודעה ב,ה נמכרת 1, תשכ"ה-1965 )נהירות(, המקומיות הרשויות לחוק )א( nlya~ 71יהתאס
 1963(. בנובמבר )2 תשב-ו בהשדן ז- ביום שקויימו מלאכי, קרית המקומית לכועצהן

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.-
 ובלתי ציון העבורה-פוסלי אחרות מפלגח ישראל, ארץ פיעלי מילגת - שרחל ארץ פועלו לאחדותהמערך)1(ן

 את -מפלגתיים
 נ. - מפלגתיים ובלעי הרזרהי המזרחי-הפועל לתוכית, דתיתחזית)2(1

 ג - 'היים מעל בלתי ודתיים יעראל קודת התורה,יהדותנ3(
 7' - מפלגתיים בהי ודהיים ישראל אמות מועלי התורחי,המחגה)%ן

 חל - ):ת"ל( בישראל הליברליה המפלגה - ההרות הנועתגוש)3(
 כנא - מאלוהים ובלחי )רפ-י( ישראל פועלירשימה)6(
 בו - לפלפיים יבלתי )מם"ם( המאוהדת הפועליםמפלגת)7(

 המקומית המועצה בההום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
 2917 מלאכיקרית

2779 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.ן

138 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 215. עמ' תשביח, 5"4, ם-ח11

 :ן,,11.1.ו: ה'::-ו. נה':ון נ-1 ין:1. :נונ:ס'נ"ונס484



ש
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

מי!ין,.,1ת תישיי"נינייאות,.ות
","1 מע,:ת.'! ונ,ת' ?יון יעגון,-ig1D? %יריתי!,;ת ישי"י' "יז ניעיי יריית - 'שי"י "יז סיעי' י""יית"יעיואת
12" י",;ק"ם ון,ת' המירקי "י,יהי-הע"ע, ,",ן'ת, זקת",.תב ---1,- יי,והייס- גיתי ישרץ,,ןהייס ";,ות ךת1רו,,"יפתנ __.___ - -  
;11 מ!,;תייס גיתי 1ותייב יקר", אוות פגע,, ךת,רתי,ויהנהד
"!4 )נח-,( נ.קי", ך,.נר,ית ךך!,;ה = ",רות תקעת;ושחל
";2 י!,ות"ב ונ,ת' )י!.'ן 'וי%, !ועי.ישימתכא
1,2 ן!,;תי.ם ,נותי )מ!-ב( ןן"והזת ו!1ע,,סן!,;תמ

 המועמדים: מרש.מוה אחת כל וכתה שנהם המנדטים מכפר1.
 הממסיסמגיי%,ת,י,ת

 "י, !יעיי י""יית"יריואח
 'קר",, "rT י,7,י ךייית - יקירי

4 מע,;ת.י! וגותי ?ינן "עגמה-גועי. "חן,תיעמת
2 מן.:הייס ונצחי "י"ר". קמויך-SPIDn .,יי.ת, רת.תהיתב
2 ):ב.,( נ.שר", ",.נרתית הין,יה - ך,יות nP~lr1;.שהל
 ישרני סון,יישים"כא

1 ןן,;הייב 1נ,ת, )ר!..(

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חמריש1בחר1 האמשיםשמות:.
 ציון הענווה-!ועי. "ךז.ת י!,;ת .שר",, "ר, ".ערי ייונת - .שר", T-R !,עתי ,%"ן,ת "מערךמרש.ית)1(

 את - מן,;היי;ונסת,
זוזא,ינ;ענ1ז,1.
 7רניין,יקרקסיי2.
 ע"סאנרךיי4.

 ,".ן.ה, זתית ח,יהמישיית)2(
 ב - מן,;ת.יס ונתתי ואר"י יחיך'-ישעי

 ירש':ח)וו
 ימיני 1ך';ן

 הל - )ו,.,( נישר", ך,'גר,.ת ומן.;: - רות
 %יווי:ימין1.
 משה שושן2.

 . ..-__ כא - ןן."יין גנאי )רן,י( .שרפי יגעיימרשיית)4(
_____ _ _  

 ע:ר"מוי"י1. --
 ?פךעמינדב ;"ר1( ננונמנר )4 השב-ו נחשוןט'
 ן,"מ ~רית המ,ון.ה ישען" ןנהירו,?,ין נ1ו;"7()הם

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

 ך:ק.רות הין"ות ע, יוזעק נזק ימ!רת י, תשן,ך-;"י1 )נך.רות(, המ,ון.ות הרשו..ת ינוק 71)%( ייעיףנהח"ס
 ;".1(. גנונ:נר ): תש:.ו Ivsn1 :' ניגס ש,וי.יו מ,?,ין, קרית הן,.מית,מנעיה
 כלהלז: המועמדים רשימיתאושרוא.

 את -מ!,גת"ם ,נתתי ויון וענווה-!יע,. %חוות מ!,:ת ישי",, ארן !ין,. י!,:ה - 'שי", %י, !יעני י""זות"מעיו)1(
 חל - );ן,י( גישיא, ה,ינר,ית ומ!,;ה - ההרעת שועתגוש)2(
 סו - מןוןןת והיתרעימה)"(

 ,24. ין' השיתק, ""4, 7-"י

455 הו"ו.21.11 ה'ן:-1. נה':.ו י.1 ה"12. "!יס.מים.,רוס



ן
 כא - י:,:הי.ס ונגהי )ך!-י( ישרא, !וצי רשימת)4(
 לע - הע!ן"ית י,ינר,יה "מ5,;")י(
 מ - מ!,;ה.,ס זנותי )י5-ס( "מ%,"ות ייוע,,ם י!,;ת)ו(

 המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.!
7013 מוצקיןקרית:

6784 הכשרים הקולות של הכוללהמסמר;.ן

229 מסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.ן

 : המועמדים מרשימות רחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 "קויותמשר "רשימה:.:ויאית,.ות

 .שר"., "ר, 5ון,. מ!,;ה - .שרא. %י, 5וע,. י""ז1תומעיךאת
""ן4 ר:.:תיים ,:,תי ניון ךעניזה-!וע,. אחזותבענת

"!7 ):".,( נישרץ, י,יני,'ת גן:,;ן - שרות הגועתנ1שחלן

117 י"1"זת דתיתדשי:"סי!

יו4 לז,;,"ס 11,תי )י"..( .קר", שע,,ישמתכאן
27" יעומ%יה ",.נרפית"ן!,נהלע
21( י!,:היין ונמי )ין-ב( המשיות י!וע,יסב5,:המ

ן מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.י א ש  

 דינזס,במחי כרשימהנינתי".ת,יותן

 'שי"י' %י, !י!י' י!.:ת - 'שיחי "יז 5יעי' יתדיית"יעיואתן
7 מצחיי! 1ן,ת' ו.11 5וע,, - הןנוןה איזנהך!,;תן

2 ):ן.,( נישר%, ן,ינך,'ת ןן!,:ך - ן"ר1ת תקעתנ1שהל

 .1 מאוחדת ותיתרשימהסך

1 י:,:ת.,ן ,נות. )יפ-י( "ך"י"זת "!ועייםיגיעתמ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.1

 ישר%, אר, !י?.. יא"ז1ה כיתיו מרשימת)1(ן
 ?יון דענווה-!1ע,י %חזות מ!.;ת ישר%,, ארן !.ן,י ייננת -

 את - מפלגהייםובלחי
 שנזום א,ק.'ב2]

 ייסף אנו,!!י"4. ,א" איג?:זר,נין".ן
 "ר." עריז,יך5.

 ג::נ:]י
 חל - ):ה.,( נישרו, ומינרלית י:!,:" - התרות הרעה ץש מרש.מה)2(ן

 מינרוי!:'"2]ן
 ט. - באינות זנית מרשימה)נ(ן
 אי,1'עע'"י1.ן
 מ - מ:.:היי! ינקתי )ב!.ב( "יא.חות ו!.ע,י" י!,:ה מישיית)4(]
 שבהאי כסט בן1.י

 קי'"-מלצק'ז המקומית למיעצ" הכזיויתפקיי 765213(ים שוירמןבנימין 1935( בנובמבר )14 חשב"ו בחשוןי-ט

 י4[1.1ן.11 תשנ.1. יחשל: ג.1 נו12. ה!זב.מ,ס'ינוס4486



8
 תשכ"ה-ל156 )בהירות(, המקשיות הרשויותחוק
 עקרון קרית המקומית למועצה הבהזרות תוצאות בדברהודעה

 הבחירות, תוצאדת על הודעה בזה נמטרת 1, תשכ"ה-1963 )בחירות(, המקומיות הרשויות לחוק סו( וי לסעיףגהתאם

 5ן,1(. ננוניני )ו תשג-ו 2"ש,ן :. ביוב ש,ו,ימז מרון, קרית "מיזמיהימנן?"

 המועמדים רשימות אושרוא.
- כלהלן:-

 את -מ!,:תייב
 ב - מ!,:תייב ונסת, ומורחי "מזיי-ן!,עי ,"ימית, ותת"י.ה)2(
 חל - ,;ן-,( גימד", היינריית "נ!,;ה - פרות תנועת;וש)ר(
 כא - מפלגתיים ובלחי )רפ"י( ישראל פועלירשימת)4(
 בז - מפלנתייס גבלתי )מפ-ם( המאוחדת הפועליםמפלגת)5(
 פה - המקוםפהוח)6(

8' 1803 עקרון קרית המקומית המועצה בחחים שהצביעו הביחרימ של הכולל המספרב.
1732 הכשרים הקולות הכוללשל המסטר;.

71 פסולים. שמצאו הקולית של הכולל המספרד.

-- המועמדים: מרשימוה אחת לכל שמתנו הכשרים הקולוה מספרה.

 "ליייתמנוי "יש'מ"ייני%ותויות
 י"י"י' "ין עייי' מדיעת - 'שי"י "יז ייעי' ,"ציית"יעיואת

431 הפלגתיים ובלחי ציון העבודה-טוטלי אחדותמפלגת

 379 ממל:תיים ובל"י המורהי המזרחי-הפועל לאומית, דתית חזיהב

5,7 );ן.,( נישיתי ה,'נר,'ת "י!,:" - "ירוח הניןת;,שחל
84 מטלגתיים ובלתי )רפ"י( ישראל פעלירשימתכא

194 מפלגתיים ובלי )מפ-ם( ומאוחרה הפודליםמפלגתמ

1,7 "מליסע"י"פה

.1

-DDD 

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים
 ד";יי,סייני"י",,ית

 יציעי, r-r עיעי' מתיכת - 'שיל "יז !יעיי י""וית"מעיואת
2 מפלגתיים ובלתי המזרחי המזרתי-הפועל לאומיה, דתיתחזיתב 8 --- --3 מפלגתיים ובלתי זיון נועלי - מעבודה אחדותמפלגת - --

4 )גת-ל( בישראל הליברלית המפלגה - החרות תנועתגושחל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
8 ציון העבודה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ פוסלי לאחדות המערךמרשימה)1(

 את - מפלגתייםזנלהה
 יחיאאהריגי1.
 שמואלשמואל2.
 זכריהגלעדי3.

 בג - מפלגתיים ובלתי המזרחי המ,רתי-הטועל לאימיה, דתיה תויתמרשימת)2(
 8 - משה לבי1.
 שלמהמרחבי2,

 וזל - )גה-ל( בישראל הליברלית המפלגה - התרות הגועת גושמרשימת)3(
 יצחק קטבי1.
 שלוםצברי2,
 שלמהכחפי3.
 רצונן;נו,4.

 פרשנ'צבי 5",1( ננוגמנר )4 תשנ.ו נחשכןס'
8 עקרון קרית המקומית למועצה הבהירותפקיד 765213()חם
חן  "24. עמ' חרי, ח4, 

----

el.ll,li~a 487 השנ.ו. גחיו נ-ו 1235, "!וסומי'1,,ס



 ןן
 תשכ"ה-1965 )כהירות(, המק.מיזת הרשויותחוקן

 קרית-שמונה המקומ.ת למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה
 זווע" נון שירת ,, הן:.ן-גו11 )נ"ירוה(, ":,וציות "רקי.ות ,הו, )"( 71 ין;.ףנדתכם

 הנצירות תינית ע,

 ג,.ו(. נוונ:גד )2 תל:-. נדשין ו' :.וט שקויימו חיית-ומוו", "מחימית,סיע?"
 וביתי ציון "ענוז"-!יע,' א"ז.ת מן,ות יקרני, %י, לייז' מ"ק - ישרא, %ר, י,;,י ,%שות "מערן)1(ן כלהלן: רשימותהמועמדים אושרוא.,1

 את -מ!,ותי.ס
 ב - י(.:ת,יס ונהקי דזוי"י "מורה.-הן,ע, ,עמיה, זהרההויה)2(

 ג - ישי", "תורה-אווזת.וזות)ר()1
 הל - )מ.,( ג.לך,, ",ינך,.ת "ן!,וה - הירות חנונתווש)4(
 כא - מן,;תיים ונתתי )ר!.י( ישרא, טעי.רעימת)ו(

 לע - הע?מ%,ה ",'נר,יה"מיינה)יןש
 מ - ב",וה"ס 21,ה. )מ(-ס( "מא.הזה ה!.ע,,סמאות)7('ן
 המקומית המוטצה בההום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.,1

5773קרית-שמונה

5393 הכשרים בית5 של הכוללהמספרנ.

380 פסילים שנמצאו הקולות של כולל ההמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",,יפתמן!ר דישימהנ.וויאותן.ות
 'קי"י' y-a פליי מציית - '"ירי "י, פיעי' יצטייתכמעיואת

,"וו ך!,והייס יננתי ?.וו "ענוז"-יועצי אחזותמפלת'1
ר,4 מ!י:תייס וגותי יפוייי המגיהי-דהוי, ,%ומ.ת, זתיה"זיתס
,4 ישירי התורה-אוזהיהזותג

ג"ח )ו".,( נ.שיא, יי.:י,,ת ה:!ינ" - הירות תניתרושחל'1
ויש יז,:,י,ם וניהי )יפ..( 'שי%, פיעי'יש'מתכא
"ו הע?מ%.ת ",ינר,יתהינייהלע
414 מן,:ה"ם ונ,,, ):פ-ב( ימ%והזת יווי"םממותמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

מ~יר"יווס.ם הרק.יהניו.."והזיות,1

 'שראי, אר7 פוערי מ!,:ת - ישדא, r-r !ועיי יאיית"יעיראת,ו
 4 מן,ותיים וננה. 2י,ן פ,;,, - "ענון" אחוותמפננת

 1 יפ,;תייב ונות. די.ר". ימ.יהי-ילון, ,%ומ.ת, זת,ת",.תבי1

2 (i~ra) נ.לר", וי.נר,ית הך?,ו" - "הרות תקעתבשהל

 3 מפ,:ת..ם וניה. )יפ-'( ישרי פוענייממתכא1

 el 1(att~j ונכה, )מן'ם( "מאחזת דפ,ע,יסיפונהמ

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותו.
 צ.ון שנוזה-פויי. %חויה מן,ות .קיאי, אי, פייסי י:,:ת - ישי%, "י, פיע,, ,אציית "מעיךיישימו)1(

 את - מעייתייסזנחתי
 מזרהזוז1.
מ,יאן,ויף2.

 איונהשמיא,".:
 %מי,מינה1.4
-י  "24. ען' תשב-ה, 5"4, "-הן%

 י"י1.11.1ן השנ.י. נהקוו נ.1 גן:1. ה!זס.י,ם.,ויט488



 2: - מפלגתיים ובלת' המזרחי הפועל - המוריי לאומית, דתית החתמרשימה)2(
 איגר"ימ1,."י,",1.

 הל - )מ-ל( בישראל הליבריי" מהל= - הרוה  הנועה נוטמרשימת)ו(
 יגריינף1.
 מנחרוז2.

 כא - מ!,)תיים וגלת. )י!.י( ישיא, פועיימרשימה)4(
:נו:)
 אזיי 117".

 מ - מ!,נהייס יג,הי )מפ-ס( "מאוחזת "!ועיין ממגתמרשימת)נ(
ייאו,מיוי1.

 קניגי' נ"ך( ננעמנר )4 הע.1 מעןס'

 תשם"ה--1965 )כהירות(, הטקומיית הרשייותהזק
 ראמה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "נחייות תועפות עי ".1עה נ," ניסית י, ת"נ--1",1 )בהירות(, המ,וי.ות "ישיי.ת י,71 71)א( יסעיףנ,האס
 1955(. בניבמבר )2 תשב-1 בחשון ,' ביום שקויימי ראמה, המקומיהלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 א -השמנות)ן(
 אח - 1"מנ"א"י")2(
 דל - 1.והוראי.תומוקיאטית)"(
 1 - נישר"ל ה"זשה"קומימסס,ת)ה
 וי - והתווההאמזוה)נ(
 מ - המוחדת הפותליםשאן)"(
 זפיהזןוייגה)ז(

- 
 רא

 רם -רצה)ר(

1390 ראמה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1336 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

54 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 הקוקותמנ"ר הרשימהיינויאות,יות

121"נאצותא

125א"1"ואומנ"אח

"נו ניוהר%,,תזמו,יאטיתדל
 נ,שראי החוש""קומוניסטיתן

1"7
122 והתקוההחות:"וי

4" )י;-ס( "מאחזת "!יעייסמבלגתמ
241 ייתר"קיזז"רא

,ר3ראמהרמ

1 "24. עמ' השר-ה, 5"4, ס-חי

489 נ21.11.194 תש:.1. דשיו ג.1 5"12. "נזבומ.םי1ו1ט

- -



 המועמדיה: מרשימית אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 ךי;ן",נייצר יילוהנשייאותיות

1"שינותא
1 ודיירךא"1"אחן

1 ;.,תר",.תןמוקיטיתדל
 "דוויד,1:1;ינ:ית1ן

1 גיורן,
1 והתר"ואון:הוין

2 1:,תי"ק.ימ"רא

4ראיהרםן

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האנשים שמותז.

 פארם מוחמד1,

 אח - ואומנה אחוהמרשימת)2(1
 גה,לה עיסא1.1

 דל - ניותו",ית ומ,קיאטיתמרש.מה -)ר(
 שבי-רוק אמין1.

 ן - בישראל החופנה הקומוניסטיתמהרשימה)4(
 ;לאס תוי1.

 די - והתקוה האומנהמרשימת)5(
 פראג מוחמד1.)
 1-א - ופיתוח קידמהמרשימת)8(ן

 עווד סלים1.
 אבו-הלו עבדאללה1,2

 ני :ע:)ן רמ - ראמן מיש.מת)7(
 ;,ידי", תקע4.

 מנשהשבת 1993( בנובמבר )6 תשכ"ו בחשוןי'
 ראמה המקומית למועצה הבחירותפקיד 65213ן()הס

 המקיכיית הרשויותחוק
 )כחירות"

 תשכ"ה-1965
 ראש-העין המקומית ימועצה הבחירות תוצאות בדברהודעהו
 הבהירוה תוצאות על הודעה בזה נכטרת 1, הוכ"ה-נם19 )בהירוה(, המקומיות הרשויוה לחוק )א( 71  למעיףבהתאםן

 1965(, בנ,בדבר )2 השכ"ו בהשין ז' ביום שקויימו ~cs1-העין, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ונתתי ?.ון התנוו"-!ון,י "יצת ילפית ,שד",, אך, ?וו,. יוננת - ישר", ארז נועי. ,אהלתהמערך)ו(

 את -מפלגתייםן
 ב: - מפלגהיים ובלתי  היזרהי המזרחי-הפועל לאומית, דתיתחזית)2(
 ן - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודה - התורהיהדות)3(

 ד' - מפלגתיים בלחי ודתיים פא"י התידהיהמחגה)4(י
 זכ - רוש-:עין ,!ה," יקיונ מ5,;תיה גבהי גיליתרשיו")ו(

 חל - );יין גיןי", הי.ניי,ת דן!,;" - ""רות תנועתנפש)"(י
 'ט - אחיבאחזת)7(1
 כא - מפלתיים ובלתי )יפ"י( ישראל פועלירשימת)8(ן

 ל - בישראל ההימניםהתאחדות)9(

ן
  "24. עמ' הקג-ה,""4, 7-"

 05"21,11.1 תשכירו, בהשדו כ"1 מ121, ה?רם,מ.םיקוט490-ך.ו,



8
 לע - "עצמית ",ונגריית "ופיו"1"11
 כן - ממלגחיים ובלחי )מפ-ם( המאוחדת הפועלים מפלגת)11(
 ן'נ - מפלגהיה ונלאי עצכאית רשימה)12(
 11 - וההקדמות שינוי למען רשימה)13(
 ןן - ראש-העין נאמני רזית)14(
 רם - ראש-העין למען מפלגתית גלתי מקומית רשימה)15(

4366 ראש-העין המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.
4199 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.
167 פסול.ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתנו הכשרים הקולות מספרה.
 ן,ויוהמספר דרש.מ"גי11יאוה,י1ת
 ישי"י, r-g !יעיי מקינת - יקיאי איז !יעי. יגעיי"ומעיהאת

572 מפלגתיים ובלסי צידן העבורה-פיעלי אחרותמפלגת
237 מפלגתיים ובלתי המזדהי המורהי-הפועל לאומית, דתיתחזי"ב:
438 מפלגהיים בלחי ודתיים ישראל אגודת - ההורהיהדותג

41 מפלגתיים בלתי ודהייה מא"י ההורתיהמתנהו-
179 ראש-העין ומתוח לקחם מפלגתית בלתי כלליתרשימהזב

141 פגה-ל( בישראל הליברלית הממלגה - ההרות תנועתגושהל
ח30 אחיםאמדהיט
406 מפלגתיים ובלתי )רם4י( ישראל ס,עלירשימתכא

------ -- - - - 234 העצמאית הליברליתהמפלגהלע -----8 ------ ----------- -- - - יישראל----------------- התימנית --"תאהדון - --- --,ץ 
38 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאותרת הפועליםמפלגתמ
290 מפלגתית ובלחי עצמאיתרשימהגש
2? וךת,ומות שימי ,מעןרש.מ,ע

::: תק תש "ק::נימי,נ,ןבה:::עי,ת"הם
 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 ימ1זט.סישר הרשית"נ.נויא,ת,'ות
 ,קרא,, "רן יולי מ!,:ת - .שידי אר, רוע,. ,עתיותהמערןאת

2 מפלגתיים ובלתי ציון העבורה-פועלי אחדותמפלגת
2 מפלגתיים גלתי ודתיים ישראל אגודת - התורהיהדותג

2 מפלגהיים ובלתי )רפ"י( ישראל פועלירשימתכא
3 בישראל המימניםהתאחדוהל

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשים שמות1.
8 ציון העבידה-פועלי אחדות מפלגת ישראל, ארץ פועלי מפעת - ינראל ארץ פועלי לאחדות המערךמרשימת)1(

 את - מפלגתייםיבלתי
 זכריה משה1.
 ש,מ" ונרי"נ.

 ג - מסלחיים גלתי ודתיים ישראל אגודת - ההורה יתדיתמרשימת)2(
 מייי.1נף1.
 ש,מ" עוני2.

 כנא - ממלגתיימ ובלתי )רס"י( ישראל פיעלימרשימת)3(
 מריבייצרי1.
 שלוםח,י2.

 ל - ייפיתן, "תין:ינ התאחזותמרשיית)4(
מנ?וי"נ1.

 אנר"םשרו"ר.

 זהב'אברהם ""י1( ננונמני )4 תקב-ו נגשתןט'
8 העין ראש המקומית למועצה הבחירותפקיד 765213()המ

 ,-491 %י21.11.1 "ש:..1, נחשו ב..ו 12:5, ה!1ל.מ,סי,,)מ ---



 תשכ"ח-1965 )בהירות(, המק.מיוה הרשייותחוק

 ראש-פנה המקומית ימועצה הבהירות תוצאות בדברהודעהן
 "ויע" גן" ימנית ן, הש:.י-;""י ,נשיית(, ":;ין'ית "ישי'ית ,"ין )ן( י1 ,נעיףנ"ת"נ

 "נן.יית תורות ע,
 נרן(. י:י:י:י )! תש:-י נעשין י. ג.ינ שוי'ימי יאש-!:ן, ייעודית ,י1ע?"1

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את - %יץ-.שיא, "וו,. ,אחזיק "יעיד)1(
 סר - ריש-נ:" אורחי ש, מ!,:תית גלתי ישים")2(
 לר - ןעןן"ית ראש-ביה ,מען)"(

 רפ - ירש-פ:" ,יען)4(ן

 ביניהן: שהתקשרו המועמדים רש.מותואלהן
 טר - דאה-?;ן %.רחי ש, כפי:תייס גיח. תשיי" ים רפ - יתש-":"ימען1
447 ראש-פנה המקומית המועצה בההום שהצביעו הבוחרים של הכויל המספרב.1

417 הכשרים הקויות שי הכוליהמספרן.
30 פמול'ם שנמצאו הקולות של הכויל המספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכי שיתנו הכשרים הקולות מספרה.

מנפר"7ייית "ישיי"נייוי%ית,יותן
219 "-. ניעיי יריית"יעידאת

""1 יאש-ן:ן אורן. ק, י!י;תית נסתירשים"טר)
,! ןע?יאית יאש-לנה,יעןלךו

4" ירש-פ:"ין;1רפ
 : המועמדים מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדמים מספרי.!

 "רשים"נשייאות,.1תן
 המנוטיםמנ"ר .

 1 יאש-":",מעןרפו 1 רטש-!:, אורני ש, יהדותית גותיראימיטרן " א.. פיעוי ,""זיתמעיךאת

 ורשימה: רשימה מכי המועצה חבר'שנבחרו האנשיםשמותז.
 את -ל א.. !וע.. ,%"דות "מערומרשימת)1(

"רש,יגיץ "רמן1.
דייאנ.נ2.ן

 יעניששמו%,נ.
 סך - ראש-ב:" אורחי ש, מ!,:ת'ת נ,ת'מרשימה)2(

1.1
.וסי

 "ורוי,

 רפ - רחש-!ך ,מיןמרשימת)"(
משירח."1.

 כהןאמנון ויש( נויימיר ,4 תשגעי נחשוןס'
 יקש-פ:" "מ,ימ.ת ,ייען" "נ".ייתrD'1 213;י7()"ן

 "24. עמ' ת"נ,", 5"4, ו-ח1

 ז(י21.11.1 תשרו, נ"ש11 ילו 12%. "?זנותיך.,ו:מ492



ש-
 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשוייתהיק
 רכסים המקומית המועצה ימועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הנתירות הון"ות עי י71ע" נוה ;פנדת ן, תש:-"-!",1 )נ".רות(, ון,ומיות הרשויות יפו, )"ן 71 ין;.ףיותאם
 1963(. בנובמבר )2 תשכ"ו בהשזן ד' ביזם שקויימו רכסים, המקימית המועצהלמועצת

 כלהלן: המועמדים רשימותאישרוא.
 קות -מפלגהיים זבלתי ציון העבודה-פדעלי אחדוה מפלג, ישראל, ארץ מועלי ממלגה - ישראל ארץ פועלי לאחדותהמירך)ו(
 בי - מאוחדת  דהית הוית)2(
--- חל - מחיי( גישר%. ",.גייית ןמ!,;ה - והרות תנועת;וש)ר(
 כא - י!,;ת,ים וניחי )ר!-י( ישדר, !וע,'יש'מת)14
 מ - מן,;תייס ונמי )מ!-ב( היאותות י!ור,'סמ!,;ת)ו(
 צ - רנסים מקוייתישימה)י(
 רב - רנסים ,!תון "?עיר הזודרשימת)7(

1391 רכסים המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
1355 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.
36 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 : המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 הןולו"מספר הריימסכינו.אוה,יוה
 ישדאי, 'y-R פוסלי מפלגת - ישעל ארז פותלי לאןיוההמצרךאת

576 ממלגתייס ובלחי ציון העכורה-פועלי אחדותמפלגת

480 מאוחדת דתיתחזיתגני
 ",ינרי.ת המלצה - הןי,ת תנועת;ושחל

 נ,שראי
!,1 );"-י(

"1 מפלגתיים ובלתי )רם-י( ישראל פועלירשימתדכא
74 מפלגתיים רכלתי )מפ-ם( ה:ואיחדת הפועליםמפלגתבו
"" רננים י,ימ.תיש.ן"צ 44 רנן.ם י!תון ונעיר הזוררש.יתרכ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים ממפר1.
מהר הישימהגינויאות,יות

 ישי",, "יץ !וא' י?,;ת - .שיא, "יץ פועי. ,""צוהההרךאת
5 המלגמיים ובלתי גירן וענודה--תזילי אחריתמפלגת

 4 מאוחדת דתית חזיתבי

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ציון העבודה-פיפלי אחרית מפלגת ישראל, חרץ פועלי מפלגת - ישראל ארץ לזעלי לאהדות המערךמרשימת)1(

 את - מפלגתייםובלתי
 ארבילי סלים1.
 1נ1,וני אורי2.

 אנוקס'ן אליהו1.

 בי - מאזהרת דתית חזיתמרשימה)2(
 מרמורשטין שיש דב מגחם1.
 נקסמי מש"2.
 במז יהדירר.
 "1,;זר מש"4.

 משיוףיוסף !"ן1( ננונמני )r:wn 5 גהשוןי'
 רבסיס המקומית המועצה למועצת הבחירותפקיד)חמ765213(

 !21. עמ' ת"נ-ה, !45, ס-")

493 נ(~21.11.1 השג-ו, נתשו ניו שוט. "?יב.ם,םישוט

- - - -



1
 תשכ"ה-55פנ )כהירוה(, המקוכיוה הרשוייההיק

 רמות-השכים המקומיה המועצה הברי שנבחרו האמנים בדברהודעה

 נזיין: זוועה נמסית ו, "ש:.ן-lees ):,'רן,(, "מ,ימ.1ה גרש,יות יפי, "4 ינע.ףנךת%נ
 רשילת הדקה 1"י1(, נמנמ:ר )2 השניו נלשון ו' י..ם יהה;"1 שעךזו רינת-יש:ינ יייימ'ת ליוצרךינה'ר,ת1.

 לר - יכת-ן7:'[ י1י;1

 ,"ין הן!.רטיס הנשים ע, ;"!1( נ:ונמנר )2 השג." נ,1.ן ד ם נ' 7מר', וגוררות, תעית זעת ע, הנקקעת, !7'ן2.
 7יימ1?ך:יאי1.

-
.:

 שין"
 תוגן טימרה4.:

 ע:"'יק:)
 ין גל1.

 רמות-ישנים דן,1:'ת ,ישגה עירותק'י "מנצה)ט
ן

 "21. יך' תשג.,, 1"4, נ-הו

 השכ"ה-1955 )כהיייה(, המקומיות הרשייוו2היקן

 רמת-השרון המקומיה למועצה הבהירות תיצאות בדברהודעה1
 גון :מנית ן, הש:.ה-ל",1 )נך'ר."(, "ך,ון,ית יישי'ית ,"71 )"( וי י!ע'וג"ת"ן

 הניירוה ת.יאות יי ךוזע"
 ;יי1(. נ:.נמנר )2 הש:.1 ניצון ו' ניונ ש7ו,יךו רתת-,שיין, הממלית.לועיה

 כלהלן: המועמדים רשימוה אושרוא.ן

 וקהי ציון "עגור"-גועתי אחזות מ!,:ת .שראי, %ר, !.עני מפ,;, - ישיא, "י, פועיי ,"הזנההמקן)1(י
 ב - י:,:ת.ינ וקהי קור:. השר"-יריע, יא.מית, זהית"זית)2(ן את -מ!,;תיין

 ישי", ":וזת - "הזז".הזות)"(
 נ - ל!,:תייס נצחי 1זתייי

 הל - );,-י( נישך", היינר,ית ךין.:ג - קירת ת:ועת:וש)4(
 כא - י:,;תיינ ון,תי )רי-.( יעך"י !וניירש.מת)1(
 לע - הענכאית ",יניייתךמל,:ה)"(
 מ - י,ותייס ונותי )ךפ-גן ךמ"והזת השעייןמ!,;ת)1(
 ע: - ."חוה ךה:1עהישיית)"(

 ב';'הן; שההקשרו המועמדים רשימותואלהן

 ומהי 'p's -!.עיי יינוזה "ימות ימנה .שי%,, מרן ל.ע,י ין,)ת - אר,-.שר,. !וע,. ,אוזות המעיךרו.:תן
 מ - י!,:תיינ 1:,תי )ן!.נ( יזן'יות ךיוע,יס ילדת רשיית עם את -מ!,:היים

ן
 ,21. עמ' הש:.ה, tiGGi ס-"

 t"swn 21.11.1%"5, נחש11 נ.1 י:12. ג!זס.מ,סיזון494



 0476 השרון רמת המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכויי המטפרב.

6295 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

181 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל הממפרד.

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

 ישוני, "י, פולי מלמנת - ישיאי ארז 11עיי יא"יית"מעיואת
9"2% מ!י;תייס וגיתי ציין "עגוזה-ייעלי אדייתמן,;ת

458 מפלגתיים וביתי המזרחי המזרחי-הפועל לאומית, דחיהרזיתננ

825 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגורת - התורהיהדותג

841 מ"-י( נישרא, היינריית "מעגה - "ירות הגועתגושהל

753 מפלגתיים ובעתי )רפ"י( ישראל מועלימשימתכא

4,9' הענמאית הבינריותהמסג"לע
414 מ!יגתי,ס זניתי )מפ-פ( "מאוחזה הפועי,סמפשהמ

219 י%חוה ההנוע"יש.מתעג

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 הישימהנינו.אוה,י.ת

 ישראי ארז ןו;,י יא"יית"העיראת
 ישר%,, אי, פורי. מנוגח

 .אומ.ת, ותיק"ן.תב
1 מפינתיים וגיתי המורחי "מוין-שועי

 ישראי !.עיירשייתכא
1 ייי;תיס וניתי )רפי(

1 "עצמ%.ח "יינר,.ת"מריי"לע

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שיובחרו האנשיםשמותז.
 שיו "עניי"-!יעי' ""יית מפינת 'שי"י' "י, !יעיי מציית - 'שיעי "יז ביעיי י""יית "יעיד מיעילת)1(

)4(

 :12 15שי:ג
 כא - מ!,גהייס .חית, )רר-י( י

 קהנסקיב, נוון( ננונמנר )4 נ-י ון12(7()המ

495 1(21.11.19 השנתן, נחשנו נ-ו נ"12, "פ"וומ,ס'יוק



 ןי
 השכ"ה-1905 )בחי-וה(; המקימיות הרשויותהנקן 11

 רמת-ישי המקימ'ת למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה
 דניירית תויאות ע, nuTTn נוה נמנרת ו, הש:-ה-וו11 )מידות(, המק.:.ות ורעיות יתוק )א( 71 ,נעיףגהת"ס
 ;י,1(. נ;1:ךנר )! הש:-ו נקש., ו' נסס שסויימו רמת-ישי, דמקומיתימועצ"

 כלהלן: המועמדים רש.מותאושרוא.
 את -מי,;ת.י! ינית' צ.י) העניק"-!ועיי ""יין יפיפת ישיא,, אי, !יקי. י!,:ת - 'שיא, אי, !וע,. ,ון17תימין)1(
 ב - ל%"..! וננהי ימ:י"' המוי"'-דלין, ,"יסית, 7ת.ת"ן.ת)2(
 כא - מ!,ו,ייס וניחי )ר;-י( יקרא, !ועיייעיסת)ר(

 מ - מ!,ות.יס וגיתי )מ!-ס( "מדו"חה "!.עייםמייות)4(,ן
 לר - יקי ים",מע,,1('ן

418 רמת-ישי המקימית המועצה בתהום שהצבימו הבוחרים של הכוללהמספרב.
403 הכשרים הקולוה של הכוללהמספר1.
15 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
1,--- -

 ך7ו,ותיניר ךרשימןנינייאית,יות

 יקי",, "י, !יאי י%" - 'שי", "ין פיק,, ,""יפת"יעיןאת,ן
""1 י!,ותיין ונפתי ?יפן וענת"-ספן,. "ן7והמפיית,1

2ר י!.:ת,,ס ,נ,ה' דויד. המור".-גן,ע, יאיית, ות.ת"זיתב

"1 י!,:ץ.ן ,ן,תי )רפיי( ישיח, פוי,.ישימתכא1
"11 ךן,ותי,ס ונ.ה' )ימס( "מאופת ג!1ע,יבמ!,:תמ
גן ישי רמת,מעןלר

,1 : המועמדים מרש.מות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר7.
 "ינ7מיבמנפר ירשייךניו..",ת,יות

 'שיעי, "יז !'ןי' מ!,:ת - .שיעי "ין ןיעי' יאיית"מעיראת

 2 י%:ת.ין ,נותי ):!-ן( "מחוחיה "15עייבמפיותמ

2 ית' ימת,יעףלר

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותז.
,י,ן

 ציון העגוב-פניי. אודית מיינה יוראי, "רז פועלי יגיה - ישרע, ארז  פיעי,  י"היית ניעיי מיש,מ"
 11ת - מילרת"םייית'1

 א!ר.ב נר,יער2."
 קליתי נפןר.

 מ - מ!,:ת,,ם ונצתי )ןפ.סן "מאוזת ך!וע,יס מפיותמרשימת)2(

  נשבנ
 %י דיישתי1

 ימת.ז,
_ 

 ךייימשי2. עןי .וצי1.1 לי
 מושקה1.  ר"?1(  גנוגגגר  )4 תשג-1 נעשוןס'ך

 ימת-ישי "מוין." ייייצה הרזיייתפעיי)היו21רי7()

 ,21. עם, "שנ-", ;"4, ו."י,'

  ו"ין.21.11 תש:.ג בי':וו כ-י  15ג1, ה?רס.מיסיי.יס4496
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 תשכ"ה-1065 )בהירות(, הכקומיות הרשויותחוק
 רעצה המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 דנהירות הוראות ע, ההזעה נוה ;ממרת ן, השג-ה-וו"1 )נ,ייותן, "מ,ומ.ות הישויות ,"וק 71)א( ,ןע.ףנ""אס
 1965(. בנובמבר )2 השב-ו בחשון ז' גיזם שקויימו רעננה, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את - ישר%, אי, פ1עי' ."חוות"מערך)1(
 וותרם ישרא, אוות !ועלי דויזיות הי.ר"י, ו"15ן, ומורן. יקומית, דדתית הי!,;" - משיות זתיתהוית)2(

",
 בד - מן,;ה.,ס ::,

 הל - ,נץ',( נישרא, ן,,ני,,ת ,;"
 פ1ע,,ישמה)4(

- -- -- כא - מןינתיים ונותי )ר!-ל ,שיאי

 לע - הע?מא.ה ",יניייההן!,;ה)!(
 בו - מפלגתיים זבלתי )מפ"ם( המאוהדת הפועליםמפלגת)6(

 בדיהן: שהתקשרו המועמדים רשימותואלה
 מ - מ!,;הייס וניחי )מפ-מ( "מאורזת ה!1ע,יס מן,;ת ים את - ישרא, אר, פועיי ,אהווההמעיד

5512 רענה המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

 המועמד'ם: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
 התוווהמקפי הישייהגינויאות,יות

 יורה, ,%ומ.ת, יית.תוו!,;"בד
 ושועי

 "מערה,,

1ו"1 ,;ח-,( נתקרא, הי.נרי,ה "מ5,:" והיות הגועתמשחל
375 מפלגתיים וכלתי )רפ"י( ישראל פועליישיאנבא :: מפינקס 1."י2:2"בבן2ב:י-,:ע

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 הינזטיםמירר היש.ן"נינו,אות,יות

5 ישירי y~a פוי,, ,%"זותהמעידאת

3 ):ן-,( ניקרא, ן,ינרייה הם!.;" והרות תנועתמשחל

1 מן,;תייס וגיתי )ר!-ל ישרא, ן1ע,.יש.מתכא



 ורשימה: רטימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.ן
 את - יעי", "ר, !1ע,י י%,ז.ת דלויךמרעימת)1(

 ::מג'נין:)
 גל", זרזף5. :::::בני:)

 עוות פ.!,. דנתורות ומוין., .ן:.ע, ילוידי י,.:יה, דזת.ת ימיות-דולגן זתית יו,תמרשימת)2(
 בד - יז,ןתיינ נ.", יזתי,ס1 יקרתי

 "..ס"..סנ.
 הל - );ק-י( :.ע-,, דיינריית דך!,;" - ורות המעת ;.שמישיית)7(ן

 פרדן ין7.

 כא - ו.!,)היין ונפתי )יפ-י( 'שי%, פייסיירשיית)4(
 נר1.ואישרא,1.

 מ - י:,ות..ן .:,חי ,ל(.ב( "משחוה הפוו,ינ יפ,נתמרשימת)!(
 זוז ציפה1.ן

 פרמינורו, ,ן!1( נ:1נמנר )4 הש:.1 בישוןט'ן
 רעוען ןמל,מית ,:.ען, ן:"ייות!היי 17נ;"1()"מ

 תשכ"ף-1955 )כתירית(, המקימייה הרשויותחזקן

 ציון שכ' המקומ.ת המועצה חבר' שנבהרו האנשם בדברהידעהן
ן
 נ,ן,ן) ותעה מ" ;:נדת ן, ת7:.,-!,!1 )י"'ר.ת(, י:;.לי1ת "רשויות ,הו, ,4 ,נע.ףייתקן1

 מ.?ין,ן רשימת ~rTIT נהו(, גו.:ינר )2 ישג-ו נ,ע.1 ו' נייס ,ית;ייב שעךו1 ציון שני "מ,,:ית ,מוין"ינהירות1.
 והי%; נינוא"ת,,
 ~'SL - ?.11 דני 1ון.וןיעיוק"

 יך,ן ין!.רסים ךא)שיס ?י נמן( נמנךנר )2 תק:-1 נדשון ו' נוס י:ר.1 ה:ן,י,ת, יעזת הת ל הדת, " קנז2.ן
 י?,ג פיויייך1.

 איישר-"1ן ניוך5. :::::גני:)
 קרמן ;זיון7.

 דנטלראליהו !י!1( ננ1נינר )י תש:-1 נישעןו',ן
 ן.11 שני "מ,ין.ת ימייוה "נ"'יית!ו'י)"מ217ין7(,)

-ב
 ,24. עמ' השג-ה, ;"4, ס-"ן

9
 נ(י21.11.1 תשהו, נחשו ג'ו 12:3, הנזנ1מיסי,ו:מ498



ש
 תשב"ה-1965 )כחירות(, הס-.ביות הרשייותחוק

 שדרות המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הנחירות הווסות ע, הודעה נוה נמיית יו תש:-ה-1""1 )ניירות(. "מקימיות הרשויות ,"1, )א( 71 ירעיףגמאם
 1983(. במבנונר )2 תשכ"1 בחשון ז' ביום שקויימו שדרות, המקומיתלמוטצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 וביתי צ.ון "ענ11ה-!1עי, אחזות מיאת יתודא,, ארן !וע,. מחנת - ישיא, ארן פוערי יאהו.תלמערך)ו(

 את -מ!,;תיים
 ב - מלעתיים לנפתי המי,. ממזיחי-ן!1ן, ,אומגת, דתיתחית)!(
 ד - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגירת פועלי התורתי,המהנה)3(
 וקל - )גח"ל( בישראל הליברלית המפלגה - ההרות תנועתגוש)4(
 כא - מפלגהיים וכלתי )ר5-י( ישראל פועלירשימת)5(
 בו - מפלגתיים ובלחי )מפיס( המאוחדת הפועליםמפלגת)6(

 --- - --"262 שדרות המץומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר ב. _ ___

2521 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

 ה,1,יתמנפר יר(.מ"נ.1ויאות,יות

 ב:%"יז'שי"" ;:י"יהעיוב::ן"יאת
י5 יי,יתי,ק גבהי כיהבן א;וות.';'ר", יסע,. "ת,רכ-,המזיןד

::: י;ן.ין :2::ם:נ::"י :::1:ן::י::%::",2ב
lze ממלכתיים ונ,ה' ,ין-"( "מאושת "D'~PIDמן,;תמ

 המועמדים; מרשימות אחת כל וכתה שכהם המנדטים מסמרו.

 ישיא,, "ר, פוע,, מן,;ת - יערא, r-e !ועלי ,אניותהיעיךאת
 מפלגתיים ובלחי ציון העבודה-פועלי אחרותמפלגת

3 מפלגתיים ובלחי המורהי המרחי-הפוכל לאומיה, דתיתחויתב

 ישראל פועלירשימתכא
1 מפלגתיים ובלחי )רפ"י

 ורשימה; רשימה מכל המועצה חבר'שנבחרו האנשיםשמותז.
 "ד, פועלי י"חךית המעיךמרשימת)1(

 צ..ן דענ11"-יגעי. "הזנת מיכת 'שיקי, איז !,עני יפנית - יוראי
 את - מן,;תיי!יניתי

 אי"רהיונהן1.

א גן3)  פון 
 'י,וגיניי. שייי "יון ין4.

 "24. עם. תשג-ה, 5"4, י."י

499 י""21.11.1 תש:.1, נטשנו נ.1 וי12, היוס.ס.ס'י"ס



ן
 ב - מן,ות.ין .:,תי ון.רך. הזיע, - הנויתי יאומית, זת'ת חויהמרשיית)2(

נןיי,ץ:יהס1.

 תסיסזזתן2.

קמיי"1.
 י"א,

 כא - י[,;תייט וננהי )ך!-י( 'שר%, פועיימרש.מת)3(
 ,ע,נרוןי,יו1.

 קוטמןיוסף נים( נ;ונינר )4 תשנ.1 יהשוןט'
 שזרית ןן;ון,ת ימיי?ך "נ".ר.תפעי 211נ"7()"מ ,ן

 תשכ"ה-1955 )בהיריתג המקזמ..ת הר,טזיזתהזק
 שלומי המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ינחייות הווסות ע, "וזעה נו" נמררת י, תש:-ה-1"1% )נהיווה(, המקומ.ית "ישו.ות יעיו )"( י1 יסע'רייתססן
 ;111(. נ;1נן:ר )2 הש:-1 נחשון ו' נ,וס ש,1..מו ש,ומ', ומקומיתימון?ה

 יניתי ?.י1 הענ11"-!וע,. %"יית מריית 'שיפי, "י? פיעי' י!,;ת - יגיעי "י, !יעי' יתדיית "מעיו,ן(ן כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את -מ!,וה.יםן

 ב - י;,;תייס ינאי "מיי". היור"'-"סיע, ,"ויית, זתית"צית)2(
 חל - )מ.,( גמי,, ה,יגר,.ת "ן!,;ה - ""רות ההעת;וק)1(
 "יעי,רשימת)4(

 'שררי
 כא - ין,;תיין ונבתי )רפ-י(

 לע - יע?יאית ",יניייההמ!,;ה)1(
 מ - מן,מ.'ס ונותי )מ!-ס( המקוקוה "פועמיומפינת)י(

840 שלומי המקומית המועצה בההום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

825 הכשרים הקילות של הכוללהמטפרנ.
12 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד. ן י יייו

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.ן

 ",ביתמנ"ר "יקימהנ'נ.'אותיות
2"3 ין,הייס ובהי ?יון הענווה-פוערי "תזותמיכרה ישי%י' "י, !יעיי יני" - 'שיל "י, פיעי' י%"יית"מעיואתן,

344 מ!,;תיים יניתי ךיוי". בוריי-"!וי, יאומית, זת.ת",יתב!

74 ,נ".י( נישר%, ן,יני,,ת ןךן,)" - וקרות פועתגושהל

43 ו!,;תייס וע"י )רפי( ישע, פועתיינייתכא

י4 יי?מ".ת ה,יגר,,תהי!,נ"לע9
"1 מ!,מ,,ם .גותי )ן!-י( "מ%וןזת "פ1ע,,סמ!,;תמ4

 המועמדים: מרש.מות אחת כל וכתה שבהם המנדמים מספר1.,ן

 ומנזטיסייקר הרשיעןגינויאות,יית

 'שיעי, "יז !יעי' יפינת - .שידי "י, 5יעי' י""זיתמיעיואת"
 3 מ!,;תיים יניתי ?'ון פון,, - "ענ71" אחזותמפינתש

 4 מ5,;תייס ונותי ומרחי "מורקי-ן!ונ, ,אומת, זת'ת"י."ב

 "24. עמ' תשג-", נ"4, !-הי

 "21.11.194 השנ.1, נחשו נעו ב:12. ה!זס.מ,ס'ירטב50ע

,וש



 ורשימה: רשימה מכל המועןה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 ?יון "ינווה-!יעי %ן17ת מ!,)ת ישיח,, אין !ועי י!,;ת - ישרא, חרץ יוע,. יאורית התרך מרשימת)1(

- - - - - ---- ---- - -- -- -- --- ---- ------- - - ---- וע-- -;)-- - --  
 ,שר"י א,קרטנ.

 ב - מני;תייס זנית, דמוייי המזרתי-"!1;, יאומית, ות"ת תמתמרש.מת)ו(

 מיעוז שריתנ.

-,,,..,,-,.".",,..,.,,,,,,, דרכסלראליעזר נ""1( בנונוני )נ תשן1 נתשו,י'

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשוייתחוק

 ונהייות תו?חוה ע, הוזעה נוה הימשיח תשניק--נ(11)נן,יוה(, ,"וק 71)"( יסעיףנ"תאס

 ב - מ!,;ת..ס 1נית' המויח' ציי""ש%1 ,:עע, בן::ה)2(

ב"םב.נב"שןן:גנעד,,,_-.י"ס.,,,,.,"י..
 1508 תל-מונד המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

93 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שויתרו הכשרים הקולותמספרה.
 ",לותמספי. "זקימ"ג'נזי"ותעות

 ישיא,, ארז !ועפי מוינת ישיץ, אר, פתל עלזותכעךאת

217 מ!,נתייס ונתתי היזר". "יוי",,!וע, ,אומית, דתית",יתב

 "חזתה הקומונינטיתהרש.מה1
י4 משראי

ינו יה-ל( בישראל הליברלית "מפלגה - ההרוה תעעתמןהל
222 מ!,;תי.ס זבלתי )רפ.י( ישראל פזןליריימתנו11

 ,24. עמ' תשג-", נ,4, נ-ח1

1מ5  4וינ.11.יt"rwn 2, ג"'נוו נ.1 ין12, "ניבומ,מיקוט



 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר.

 "יון".פין"י "רקימהגינויאותןיות

 ישי%י' f-s ייעי' ייי;ת - יוי"י "יו פיעיי י""זיתומעיואתן
5 ןןיית"ס יקית. ?יגו ןענוזה-ןי:,י אתרתמפח"

1 מ!,והיינ וננה. ,ן.יך' ךי~ריי-י!.:, ירויית. יתיתnfrnב

1 )ו"-,ן נ.שי", ך,.:ר,'ת וירו" - "תרות "וזעתלושחל

2 מל,והיים ונתתי )ר!-,( ישרא, יוי,ייש.יתכא

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חכרי שנבהרו האנשיםשמותו.ן
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