רשיוכוות

ילקוט הפרסוכויס
י׳ באלול תשט״ו

 28באוגוסט 1955

437

הודעות בדבר הבחירות למועצות המקומיות —
עמוד
1225 .
הרצליה )אזור א׳( .
הרצליה )אזור ב׳(
1227
מועצת משנה לאזור ב׳ של
1228
.
הרצליה

_

אבן יהודה
אזור
אילת
.
אל־טייבה
אל־טירה
באסה אל־נרבייה
באד יעקב
.
בית רגז
בית יצחק
בית שאן
בנימינה
.
בת־ים
נבעתיים
נבעת עדה .
נבעת שמואל
נדרה
.
נליל־ים

.

.
.

.

1229
1230
1231
1232
1233
1234
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
; 1247

.

.

.

ג! יבנה
זכרון יעקב
.
.
טבעוז
יבנאל
־־ יהוד
יסוד המעלה
יקנעם
.
.
.
בפר אתא
כפר יוגה
כפר סבא
בפר שמריהו
. • .
.
כרכור
מגדיאל
מנד?
מזכרת בתיה
מטולה
נהריה
נח5ת יהודה
.
נם ציונה
3שר
עיר יזרעאל—עפולה .
עתלית

עמוד
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1252
1254
1255
1256
1257
1258
1250
1261
1262
1263
1263.
1265
1266
1267
1268
1269

.

פורידיס
פרדס חנה .
. . .
פרדםיה
קדימה
קרית אונו
קרית ביאליק . .
קרית־ימ
קרית מוצקין
קרית עמל .
ראש פינה
רמת השרו!
רמת רחל
רעננה
שבי ציון
תל מונד
אור עקיבא
בית שמש
.
גילעם
נני תקוה
בפר יבנה .
קרית שמונה י •י
ראש העיז .

.

*
.
.
.

.

עמוד
1270
1271
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1280
1281
1282
1283
1283
1285
1285
1286
1287
1289
1290
1291
1292
1294

•צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) ה ר צ ל י ה (  ,תש״י1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית הרצליה )אזור א׳(
בחתאפ לסעיף  31לצו המועצות המקומיות )הרצליה( ,תש״י 41950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת הרצליה׳ שקוימו באזור א
ביום ז׳ באב תשט׳יו ) 26ביולי :(1955

א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתייפ ,וסימנה א;
ג ד ; .
) (2רשימת חזית דתית תורתית ,וסימנה
) (3רשימת תנועת החרות ,וסימנה ח;
 (4) .רשימת הפועל המזרחי׳ עדות המזרח וחרדים בלתי מפלנתיים ,וסימנה י;
) (5רשימת• מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וסימנה מ;
) (6רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וסימגה פ ;
) (7רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז ,וסימגה צ;
) (8דשימרז המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים ,וסימנה ק;
) (9רשימת המזרחי ,עדות המזרח ,דתיים ובלתי מפלנתיים ,וסימנה של;
) (10רשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו;

 1ק״ת  ,103תש״י׳ עמ׳ •1195
ילתזט ד&רסומיס  ;437י׳ באלול ת׳מט״ו28.8,1035 ,

1225

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת חזית דתית תורתית ,וסימנה גד עם רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
) (2רשימת הפועל המזרחי עדות המזרח וחרדים בלתי מפלגתיים וסימנה י עם רשימת המזרחי עדות המזרח דתיים ובלתי מפלגתיים
וסימנה של;

המספר הכולל של הבוחרים בתהום המועצה
המספר הכולל של המצביעים י
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המסופקים — 0
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה

י

מ
פ
צ
ק
של
תו

י•

475ד
,

שמהרשימה

סימן
הרשימה .

א
גד
ח

9399
7590
121

•

מספר הקולות
הכשרים

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים
חזית דתית תורתית
׳תנועת החרות
הפועל המזרחי עדות המזרח וחרדים בלתי מפלנתיים
מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
המזרחי עדות המזרח דתיים ובלתי מפלגתיים
מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

2228
299
739
442
645
497
639
269
523
1194

N

;מקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה
סימן
הרשימה

א
גד
ח
מ
פ
צ
שלי
תו

שם

הרשימה

מספר
המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית תורתית
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז
המזרחי עדות המזרח דתיים ובלתי מפלנתיים
מפלנת אחדות עבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

4
1
1
1
1
1
1
2

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
)(1

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,שסימנה א
 •1מיכאלי בן ציון1902 ,׳ רח׳ וולפםון
 •2קרםגוגורםקי פסח׳ 1904׳ שיכון עממי לדיור
 •3שילוח צבי׳ 1911׳ רח׳ התחיה
 •4שכטר שמעון1915 ,׳ שיכון גוה עובד
מרשימת חזית דתית תורתית ,שסימנה גד
1׳ קליבנסקי ישעיהו ,1907 ,רה׳ םוקולוב
מרשימת תנועת החלות ,שסימנה ח
 •1לזר בנימין ,1912 ,רח׳ םוקולוב
מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים ,שסימנה מ
 •1דיגר חיים ,1906 ,רה׳ סוקולוב
מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,שםימגה פ .
 •1רשף )וילדפויר( חיים ,1907 ,רח׳ החלוץ
מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז׳ שסימנה צ
 •1ליבסטר אלימלך ,1901 ,רח׳ הנדיב
מרשימת המזרחי עדות המזרח דתיים ובלתי מפלנתיימ ,שסימנה של
 •1בלם יוסף׳ 1891׳ דחי הנדיב

) (8מרשימת מפלגת אחדות עבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שסימנה תו
 •1רוזוב זוגדל ,1909 ,שיכון גוה עובד.
 •2גפגי אברהם׳  .1904שכוגת הפועלים
ט״ז באב תשט״ו) 4באוגוסט (1955
)תמ (821109/׳

1226

אברהם רוטנברג
פקיד הבחירות למועצה המקומית הרצליה )אזור א׳(
ילקוט הפרסוטיס  7437י׳ כאלו? 871ש״ו>_28.8,1955

צו המועצות המקומיות )הרצליה( ,תש״י*1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית הרצליה אזור ב׳
בהתאם לסעיפים  31ו־)50א( לצו המועצות המקומיות )הרצליה(״ תש״י11950-׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת הרצליה
שקוימו באזור ב׳ ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן:
א•
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ .וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית׳ וסימגה ב;
) (3רשימת תגועת החרות׳ וםימגה ח;
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;
) (5רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וםימגה פ;
י ) (6רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז׳ וםימגה צ;
) (7רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ ומימנה ק;׳
) (8רשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו• .
ב•

•

הרשימות להלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת המפלגה הפרוגרסיבית״ וסימנה פ עם רשימת הסתדרות הציוניים הכלליים מפלגת המרכז׳ ושימנה צ•

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה )אזור ב׳(

3375

ד•

המספר הכולל של המצביעים )אזור ב׳(

2437

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

46

ו•

מספר הקולות המסופקים — 0

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
מ
פ
צ
ק
תו

ט•

שמהרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
מפלגת אחדות עבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

825
154
418
193
396
198
67
140

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
פ
צ

י•

2391

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי .מפלגתיים
׳
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז

מספר המקומות
2
1
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה'מטעם אזור ב :
,

') (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,שסימגח א
 •1קדםגי פרץ״ 1902׳ הרצליה ב׳
 •2מאירי משה׳ 1912׳ גוף ים 122
) (2מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית״ שסימנת פ
 •1וולף צבי״ 1914״ גוף ים 330
) (3מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז׳ שסימנה צ
 •1שוכמן אהרן׳ 1918״ הרצליה בי•
 r aבאב תשט״ו ) 4באונוםט (1955
)חט(821109/

יוסף אכטמן
פקיד הבחירות למועצה המקומית הרצליה )אזור ב׳(

 1ק״ת 103׳ תש״י׳ עמ׳ •1195
ימוס-יוו&רסומיס  ,437י׳ כא?ו 5תימט״ו28,8,1955 ,

1227

צו המועצות המקומיות)הרצליה( /תש״י1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצת משנה לאזור ב׳ של הרצליה
בהתאם לסעיפים  31ו־)50א( לצו המועצות המקומיות )הרצליה( ,תש״י ,11950-גמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת משנה לאזור
ב׳ של הרצליה ,שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

ב•

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א;
תנועת ההרות ,וסימנה ח;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וסימנה מ;
המפלנה הפרוגרסיבית ,וםימגח פ;
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,וסימנה צ;
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וםימגה ק;

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וםימגח פ עם הרשימה הסתדרות הציוגים הכלליים .מפלגת המרכז׳ וסימנה צ•
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה )אזור ב׳(

ג•

3375

ד•

המספר הכולל של המצביעים י

2415

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

322

ו•

מספר הקולות המסופקים 0 -

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2093

ח׳

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן
הרשימה
' א
ח
מ
פ
צ
ק

ט•

מספר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה ,
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
תגועת החדות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

823
419
182
399
205
65

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן
הרשימה
א
פ

י•

שמהרשימה
^
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית

מספר
 . ' .־ ־ ־ המקומות
2
1

האישים שנבחרו כחברים למועצת משנה לאזור ב׳:
 (1) .מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א
 •1פרידגטל יונתן׳ 1921׳ הרצליה ב׳
 •2ליגדגר גתן׳ 1902׳ גוף ים 80
) (2מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שםימגח פ
 •1ולגטין יוליוס׳ 1908׳ הרצליה ב׳

ט״ז באב תשט״ו ) 4באוגוסט (1955
)חמ(821109/

יוסף אכטמן
פקיד בחירות למועצת משגה לאזור ב׳ של הרצליה׳

 1ק״ת 103׳ תש״י׳ עמי •1195

1228

י?קוט הפרסומים׳ ,437י׳ גא?ו? תשס״ו28.8.1955 ,

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית אבן יהודה

\
־

בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א .11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית אבן יהודה׳
שקוימו ביום ז׳ באב תשט׳יו ) 26ביולי :(1955
א•.

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א ן
) (2רשימת חזית דתית לאומית׳ וסימנה ב;
) (3רשימת למען אבן יהודה׳ וסימנה ג:
) (4׳רשימת תנועת החרות׳ וסימנה ח;
) (5רשימת המפלנה הפרונרסיבית׳ ושימנה פי,
) (6רשימת הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלנת המרכז׳ וסימנה צ;
) (7רשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנה תו•

י

י

ב•' •:הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל •ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א עם הרשימה מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי
מפלגתיים׳ וסימנה תו;
) (2רשימת חזית דתית .לאומית׳ וסימנה ב עם הרשימה מפלגת הפרוגרסיבית׳ וסימנה פ;
) (3רשימת למען אבן יהודה׳ ופימגה ג עם הרשימה הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז וסימנה צ•
ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

1595

ד•

המספר הכולל של המצביעים

1307

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

31

ו•

מספר הקולות המסופקים0-

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ג
ח
פ
צ
תו

ט•'

•

1276

י מספר הקולות

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית
למען אבן יהודה
תגועת החרות
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

־

286
169
359
118
181
95
74

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב,
ג
ח
פ
צ
תו

מספר המקומות

שמהרשימה
.

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית
למען אבן יהודה
תגועת החרות
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

2
1
2
1
1
1
1

י•  .האישים שנבחרו כחברי .המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א
 •1הוכמן ישראל׳ א190׳ אבן יהודה
 •2 .פיגקלמן יואל׳ 1914׳ אבן יהודה
) (2מרשימת חזית דתית לאומית׳ שםימגה ב
 •1שרעבי חיים יוסף׳ 1911׳ אבן יהודה
) (3מרשימת למען אבן יהודה׳ שסימגח ג
 •1זליגגר יחיאל׳ 1903׳ אבן יהודה
 •2ליטמנוביץ זאב׳ 1899׳ אבן יהודה
/
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) (4מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1יחיא רפאל׳ 1920׳ אבן יהודה
) (5מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שסימנה פ
 •1בכר יהודה1894 ,׳ אבן יהודה
) (6מרשימת הסתדרות הציוגימ הכלליים  -מפלגת המרכז ,שסימנה צ
 •1ויגקלר משה ,1902 ,אבן יהודה
)ד( מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שסימגה ת ן
 •1אברמוביץ ראובן ,1910 ,אבן יהודה
אברהם זהבי
פקיד הבחירות למועצה המקומית אבן יהודה

כ׳ באב תשט״ו ) 8באוגוסט (!955
)חמ(8012

צו המועצות המקומיות ) א (  ,תשי־״א1950-
הודעה בדבר הבהירות למועצה המקומית אזור
בהתאם לסעיןז  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א11950-׳ גמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית אזור ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 20ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן ג
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

ב•

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א;
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי והמזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,וסימנה ב;
דתית למען אזור׳.וסימנה גד;
תנועת החרות׳ וסימנה ח;
למען אזור׳ וסימנה יל;
מפלנת הפועלים המאוחדת׳ וסימנה מ;
המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ק;
הסתדרות הציוגים הכלליים בישראל מפלגת המרכז׳ וסימנה צ;
מפלגת אחדות עבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנה תו•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת למען אזור ,וסימנה יל עם הרשימה הדתית למען אזור׳ וסימנה גד;
) (2רשימת הסתדרות הציונים הכלליים בישראל מפלנת המרכז׳ וסימנה צ עם רשימת תנועת החרות׳ וסימנה ח

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקו ית אזור 2253

ד•

המספר הכולל של המצביעים

1982

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

29

ו•

מספר הקולות המסופקים — 1׳ מהם נפסל — 1

מ

ז•  .המספר הכולל של הקולות הכשרים
ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה
סימן
הרשימה
א
ב
גד
ח
יל
מ
צ
ק
תו
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1952

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
רשימה דתית למען אזור
תגועת ההרות
למען אזור
־ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים בישראל מפלגת המרכז
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
• מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספד הקולות
הכשרים
646
150
102
182
78
306
84
206
198

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ט•

שימן
הרשימה
א
גד
ח
מ
ק
תו

,

י•

משפר
המקומות

שמהרשימה

3
1
1
2
• •1י
1

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
רשימה דתית למען אזור
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
,המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

האישים שנבחרו כהברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי
 «1גרעין אבגר׳ 1925׳
 •2דיגור מאיר׳ 1911׳
 •3משיח פרץ׳ 1911׳

ארץ,ישראל ובלתי מפלגתיים״ שסימנה א
רח׳ ט׳ 14
כביש ראשי 175
רח׳ י״ג 208

־ י

• .

) (2מרשימה דתית למען אזור׳ שסימנה גד
 «1וים דוד׳ 1923׳ שיכון חדש
) (3מרשימת תגועת החרות׳ שסימנה ה
 •1שטריקס גדליהו׳ 1965׳ שיכון אברים
) (4מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה מ
 •1ברורמן מרדכי׳ 1892׳ כביש ראשי . 3 3 0
 •2ז׳זק דוד׳ 1916׳ שיכון שדה
) (áמרשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ ששימנה ק
 •1אלעזר •נתן1926 ,׳ שיכון חדש
) (6מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שםימגה תו
 •1אשכנזי אליהו׳  ,1922שיכון גג .
יצחק פיק
פקיד הבחירות למועצה המקומית אזור

י״ד באב תשט״ו ) 2באונוםט (1955
)חמ (8012

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבהירות למועצה מקומית אילת
בהתאם לסעיף )19ב( לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א 41950-נמסרת בזה הודעה כי בקשר לבחירות למועצה המקומית אילת
שעמדו להתקיים ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי  (1955הוגשה רשימת מועמדים אחת והיא רשימת ההסתדרות הכללית של העובדים
העברים בארץ ישראל•
לפי סעיף )19ב( האמור׳ הכריזה ועדת הבחירות למועצה המקומית אילת ביומ ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי  (1955על המועמדים המפו
רטים להלן כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית אילת•
•1
•2
•3
•4
< •5
•6
•7
•8
•9

גגר חגוך׳ 1922׳ אילת
שטופר ישעיהו )זיגמונד(1922 ,׳ אילת
עציוגי שמואל׳ 1931׳ אילת
לוי יוסף׳ 1926׳ אילת
שטרן לאה ,1932 ,אילת
מגשה יוסף1929 ,׳ אילת
שחוח גסים ,1927 ,אילת
לסד צבי ,1925 ,אילת
כהן משה ,1930 ,אילת•

ח׳ באב תשט״ו) 27ביולי (1955
)חמ (8012

משה ארוסי
פקיד הבחירות למועצה המקומית אילת
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צו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א1950-
הודעה בדבר הבהירות למועצה המקומית אל־טייבה
 :בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א~ ,11950נמשרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית אל־טייבה שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1953
אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת הקואליציה׳ וסימנה ג;
) (2רשימת תיקון ופיתוח׳ וסימנה דו;
) (3רשימת אל־הורא׳ וסימנה הף;
) (4רשימת הפועלים ,וסימנה חק;
) (5רשימת חקלאות ועבודה ,וסימנה ל;
) (6רשימת הפלח ,וסימנה לא;
) (7רשימת מפלגת פועלים מאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וסימנה מ;
) (8רשימת השיקום ,וסימנה עא;
) (9רשימת המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וסימנה ק•

א•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
ב•
) (1רשימת הקואליציה וסימנה ג עם רשימת חקלאות ועבודה ,וסימנה ל;
 (2) ,רשימת הפלח ,וסימנה לא עם רשימת אל־הודא ,וסימנה הףן;
) (3רשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וסימנה ק עם רשימת מפלגת פועלים מאוחדת ובלתי מפלגתיים.
וםימגה מ-
:

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתהום המועצה המקומית

2724

ד•

המספר'הכולל של המצביעים

2624

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

50

ו•

מספר הקולות המסופקים —  ;1מהם נפסלו — 1

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
ג
דו
הןש
חק
ל
לא
מ
עא
ק י

2373

מספר הקולות הכשרים

שמהרשימה
הקואליציה
תיקון ופיתוח
אל־הודה
הפועלים
חקלאות ועבודה
הפלח
מפלגת פועלים מאוחדת ובלתי מפלגתיים
השיקומ
המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

477
265
476
157
103
295
52.
351
397

ט•  .מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
ג
דו
הף
חק
לא
עא
ק

שם

מספר המקומות

הרשימה

הקואליציה
תיקון ופיתוח
אל־הודא
הפועלימ
הפלח
השיקומ
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

3
2
3
1
1
2
3 .

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
י•
) (1מרשימת הקואליציה ,שסימגה ג
 •1ג׳בארה עבד אללטיף חסן ,1908 ,אל־טייבה
 •2ג׳באלי עלי אחטד ,1933 ,אל־טייבח
 •3עאזס אבדאהים מוחמד .1896 ,אל־טייבה
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י5קוט הפרסומים  ,437י׳ בא5ו 5תשט״ו28.8.1955 ,

)(2
)(3

)(4
)(5
)(6
)(7

מרשימת תיקון ופיתוח׳ שסימנה דו
 •1עבד אל ראזק תאופיק עבד אל ראזק׳ 1905׳ אל־טייבה
 •2עאזם חסן אברהים׳ 1932׳ אל־טייבה
מרשימת אל־הודא׳ שסימנה הף
 •1נאשף מחמוד עבדאל המיר1906 ,׳ אל־טייבח
 •2בראגםי חסן סוליימאן׳ 1909׳ אל־טייבה
 •3בלעומ אהמד מוחמר׳ 1907׳ אל־טייבה
מרשימת הפועלים׳ שסימנה חק
 •1חאג׳ יחיה מוחמר עבד אל גני׳ 1923׳ אל־טייבה
מרשימת הפלח׳ שסימנה לא
 •1חאג׳ יחיא מחמוד יוסף׳ 1907׳ אל־טייבה
מרשימת השיקום׳ וסימנה עא
 •1מסארוה אחמד עלי׳ 1901׳ אל־טייבה
 •2מםארוה עבד אל רחים אסעד׳  ,1902אל־טייבה
מרשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,שסימנה ק
 •1טיבי עוםמאן סלימאן ,1927 ,אל־טייבה
 •2מסארוה מוחמר אחמד ,1932 ,אל־טייבה
 •3חאג׳ יחיה מופטפא אחמר ,1926 ,אל־טייבה׳

י׳ באב תשט״ו) 29ביולי (1955
)חמ(8012/

-

.

עובדיה לאלו
פקיד הבחירות.למועצה המקומית אל-טייבה

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבהירות למועצה המקומית אל־טירה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א11950-׳ גמםרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית אל־טירה ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות.שלהלן:
) (1רשימת האםלאח ,וסימנה ר;
) (2רשימת עבודה וחקלאות׳ וסימנה לע;
) (3רשימת האסלאמיה׳ וסימנה בסן
) (4רשימת הדמוקראטיה׳ וסימנה יד;
) (5רשימת חקלאות ופיתוח׳ וסימנה ע•

,

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
ב׳
) (1רשימת עבודה וחקלאות׳ וסימנה לע קשורה בהסכם בחירות עם הרשימה חקלאות ופיתוח׳ וסימנה ע•
2096
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
ג•
3ד !9־
המספר הכולל של המצביעים
ד•
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות י 38
ה•
ו•  .המספר הכולל של הקולות המסופקים 0 -
1935
ז•  .המספר הכולל של הקולות הכשרים
ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן
הרשימה
ר
לע
בס
יד
ע

ט•

מספד
הקולות הכשרים
81
312
24
860
658

שמהרשימה
אל אסלאח
עבודה וחקלאות
המוסלמית
הדימוקראטית
חקלאות ופיתוח

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן
הרשימה
לע
יד
ע

שמהרשימה
עבורה וחקלאות
הדימוקרטית
חקלאות ופיתוח

י

מספר
המקומות
3
'7
5
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האישים שנבחרו כחברי המועצה הם:

י•

) (1מרשימת עבודה וחקלאות ,שסימנה לע
 •1ננ׳יב עבד אל מואן עבד אל הי ,1927 ,אל־טירה
 •2חוסני מוחמר מםארואה1907 ,׳ אל־טירה
מוחמר כליל עראקי!s90״ אל־טירה
,

•3

) (2מהרשימה הדימוקרגיית ,ששימנה יד
 •1אברהים כליל קאסים׳ 1922׳ אל־טירה
 •2מוחמד עבד אל פתאח נאסר׳ 1915׳ אל־טירה
 •3מוחמר אחמד עבד אל הי ,1915 ,אל־טירה
 •4עבר אל פתאח חפן פדילי ,1922 ,אל־טירה
 •5עבד אל ראוף פמארה ,1904 ,אל־טירה
 •6עבד אל רחיפ מחמוד עיראקי ,1910 ,אל־טירה י
 «7עאדל מוחמד בשארה ,1922 ,אל־טירה
) (3מרשימת חקלאות ופיתוח ,שסימנה ע
 •1אחמד מוחמר בשארה1914 ,׳ אל־טירה
 •2דרויש מסר׳ 1924׳ אל־טירה
 •3עומר אדריפ פדילי׳ 1909׳ אל־טירה
 •4םווילח עבד אל הארי מנםוד1914 .׳ אל־טירה
 •5עארף נאסר׳ -,1894אל־טירה
ט״ז באב תשט״ו ) 4באוגוסט (1935
)חמ (8012

נסים אגמי
פקיד הבהירות למועצה המקומית אל־טירח
,

צו המועצות המקומיות י ) א ( ׳ תשי״א1950-
הודעה בדבר הבהירות למועצה המקומית באקה אל־גרבייה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשיי׳א11950-׳ גמסרת בזח הודעה על הבהירות למועצה המקומית באקה אל־גרבייה׳
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1935
אושרו הרשימות שלהלן:

א•

) (1רשימת אל תקרום ואל עמל)הקידמה והעבודה(׳ וסימנה בד;
) (2רשימת אל א מל )התקוה(׳ וסימנה בל;
) (3רשימת אל עדל ואל תקדום )היושר והקידמה( ,וסימנה ג;
) (4רשימת אל עדל )היושר( ,וסימנה גט;
) (5רשימת אל גג׳אח )ההצלחה( ,וסימנה גג;
) (6רשימת •אל נאהדה )ההתנערות( ,וסימגה ה;
) (7רשימת אל תקרום ואל איצלאח )הקידמה והריפורמה( ,וסימנה ז;
) (8רשימת אל איצלאח )הריפורמה( ,וסימנה ט;
) (9רשימת אל מוואםי )אל מוואםי( ,וסימנה לא;
) (10רשימת אל מוםאוו״את )השוויון( .,וסימנה ני;
) (11רשימת אל אינשא ואל תעמיד )הפיתוח( ,וסימנה סג;
) (12׳רשימת משרוע אל מייא )מפעל .המים( ,וסימנה ס;
) (13רשימת אל חזב אל שמעי אל איסריאלי וגייר אל חיביין )המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים( ,וסימנה ק;
) (14רשימת אל אינתיסאר )הגצחון( ,וסימגה רי;
הרשימות להלן היו'-קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:

ב•

')(1
)(2
)(3
)(4

רשימת אל
רשימת אל
רשימת אל
רשימת אל

עדל )היושר( ,וסימנה גט עם רשימת אל מוואםי ,וסימנה לא;
נגיאח )ההצלחה( ,וסימנה גנ עם רשימת אל אינתיסאר )הנצחיון( ,וסימנה רי;
עדל ואל תקדום )חיושר והקידמה( ,וסימנה ג עם הרשימה אל אמל )חתקוה( ,וסימנה בל;
נאהדה )ההתנערות( ,וסימנה ה עם רשימת אל אינשא ואל תעמיד )הפיתוח( ,וסימנה סג•

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

1677

ד•

המספר הכולל של המצביעים

!591

ה• י המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
ו׳

מספר הקולות המסופקים  ,4-מהם הוכשרו  3 -ונפסל 1-

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים
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1234

60
1531

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

שמהרשימה

בד
בלי
ג
גט
גנ
ה
ז
ט
לא
ני
סג
ס

אל תקדופ ואל עמל )הקידמח והעבודה(
אל אמל )התקוה(
אל ערל ואל תקדומ )היושר והקידמה(
אל עדל )היושר(
אל ננ׳אח )ההצלחה(
׳
אל נאהדה )ההתנערות(
אל תקרום ואל איצלאה )הקידמה והריפורמה(
אל איצלאח )הריפורמה(
אל מוואםי )אל מוואשי(
אל מוםאוואת )השוויון(
אל אינשא ואל תעמיד )הפיתוח(
משדוע אל מייאה )מפעל המים(
אל חזב אל שיועי אל אימראילי ונייר אל הזכיין )המפלנה הקומו
ניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים(
•
אל אינתיסאר )הנצחון(

ק

רי

מספר הקולות
הכשרים
113
72
136
103
126
90
188
126
140
123
80
100
.47
87

מקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה

בד
בל
ג
גט
גג
ה
ז
ט
לא
גי
רי
י•

שם

מספר המקומות

הרשימה

אל תקדומ ואל עמל )הקידמה והעבודה(
אל אמל )התקוה(
אל ערל ואל תקדום )היושר והקידמה(
אל ערל )היושר(
אל גג׳אח )ההצלחה(
אל גאהדה )ההתגערות(
אל תקדומ ואל איצלאח )הקידמה והריפורמה(
אל איצלאח )הריפורמה(
אל מוואםי)אל מוואםי(
אל מוסאוואת )השוויון(
אל איגתיםאר )הגצחון(

!

1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת אל תקרום ואל עמל )הקידמה והעבודה(׳ שסימגה בד
•'־  •1ביאדםח רשיד םלימאן ,באקה אל־גרבייה .
) (2מרשימת אל אמל )התקוה( ,שםימגה בל
 •1אבו מוח׳ אסעד חאג׳ עבד ,באקה אל־גרבייה
) (3מרשימת אל עדל ואל תקדומ )היושר והקידמה( ,שסימנה ג
 •1אבו מוח׳ נ׳מיל פארם ,באקח אל־נרבייה
ג ט ־
* ) (4מרשימת אל ערל )היושר( ,שסימנה
 •1קעדאן נ׳מאל טאהר ,באקר .אל־נרבייה
) (5מרשימת אל ננ׳אח )ההצלחה( ,שסימנה גנ
 •1מאיים פריד איבראהים ,באקהיאל-נרבייה
) (6מרשימת אל נאהדה )ההתנערות( ,שסימנה ה
 •1אבו חוםיין אניס מחמוד ,באקה אל־גרבייה
) (7מרשימת אל תקרום ואל איצלאח )הקידמה והריפורמה( ,שסימנה
 •1עוויסאת זאכי עבדאללה ,באקה אל־גרבייה
) (8מרשימת אל איצלאח )הריפורמה( ,שםימגה ט י
 •1אבו מוח׳ טאהר םאלח ,באקה אל־גרבייה
) (9מרשימת אל מוואסי)אל מוואסי( ,שסימנה לא
 •1אבו בקד מוצטפא עבד אל לטיף ,באקה אל־נרבייה
) (10מרשימת אל מוםאוואת )השוויון( ,שסימנה ני
 . •1לבנאוי אסעד עבד אל טיף ,באקה אל־נרבייה
) (11מרשימת אל אנתיםאר )הנצחון( ,שסימנה רי
 »1מג׳אדלח חאג׳ אחמד ,באקה אל־גרבייה•

ט״ו באב תשט״ו ) 3באוגוסט , (1955
)חמ(8012/
> -. M t » 4יוי״י^ו*•יי» r־/10

י  ,י•״;•!•;• ("Mum

׳ י

ז •

׳ , ' • " .
יוסף סומך
פקיד הבחירות למועצה המקומית באקה אל-נרבייה

oo c m e s

צו המועצות

המקומיות )א(׳ תשי״א1950-

הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית באר יעקב
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א ,11950-גמשרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית באר יעקב
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ,וסימנה א;
) (3רשימת חזית דתית לאומית ,הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,וסימגה ב;
) (3רשימת תגועת החרות ,וסימגה ח;
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וםימגה מ;
) (5רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים ,חקלאים ובלתי מפלגתיים ,וסימנה צ;
) (6רשימת הרשימה הדתית הבלתי מפלגתית ,וסימנה יד;
) (7רשימת למען תלמי מגשה ,וסימנה תמ•
הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
 (1),רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ,וסימנה א עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וםימגה מ:
) (2רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים ,חקלאים ובלתי מפלגתיים ,ופימגה צ עם רשימת למען תלמי מגשה ,ופימגה תמ*

ג•
ד•
ה•
ו•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
קולות מסופקים — 0

1312
1158
58

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

• 1100

'ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
מספר הקולות
הכשרים

סימן הרשימה

שם ה ר ש י מ ה

א
ב
ח
מ
צ
יד
תמ

מפלגת פועלי ארץ ישראל
חזית דתית לאומית ,הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים ,חקלאים ובלתי מפלגתיים
הרשימה הדתית הבלתי מפלגתית
למען תלמי מגשה

345
138
85
86
244
151
51

,מקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
צ
יד
י•

שמהרשימה

מספד המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל
חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים ,חקלאים ובלתי מפלגתיים
הרשימה הדתית הבלתי מפלגתית

3
1
2
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ,שםימגה א
 •1רייגיץ שלום ,1901 ,באר יעקב
 •2סייג משה ,1923 ,מחגה טוגים 29
 •3פלטשי חיים ,1916 ,באר יעקב
) (2מרשימת חזית דתית לאומית ,הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,שםיטגה ב
 •1לאנצאנו אברהמ ,1907 ,מחנה טוגים בלוקים 10
) (3מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ חקלאים ובלתי מפלגתיים',שסימנה צ
 •1ליכטנשטיין )אבניאור( אברהם׳ 1910׳ באר יעקב
 •2ווייס יוליום׳ 1896׳ באר יעקב הרחבה
) (4מרשימת הרשימה הדתית הבלתי מפלגתית׳ וסימנה יד
• •1שפירא משה שמואל׳ 1917׳ באר יעקב

י״ב באב תשט״ו) 31ביולי (1955
)חמ(8012/

שלמה חמדי־לוי
פקיד הבחירות למועצה המקומית באר־יעקב

 1כךת 127׳ תשי״א .עמ׳ 178׳
1236

י5סוט הפרסומים  .437י׳ בא5ול תשט״ו28.8.1055 .

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי׳׳א,1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בית דגן

;

 .בהתאם לסעיף  30לצו .המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א 41950-נמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית בית דנן שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
י

אושרו הרשימות שלהלן:
א•
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א;
'.־• ) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,וסימנה ב!
) (3הרשימה הדתית המקורית תגועת בגי תימן ודתיים בלתי מפלגתיים ,וסימנה יט;
) (4תגועת החדות ,וםימגה ח;
 (5) .מפלגת הפועלים המאוחדת ,וסימנה מ:
) (6הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת.המרכז ,וםימגה צ;
) (7המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וםימגה ק;

הרשימות שלהלן היו קשו1ות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,וםימגה צ עם הרשימה חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
בלתי מפלגתיים ,וםימגה ב•

ב•

המספר הכולל
המספר הכולל
המספר .הכולל
מספר הקולות
המספר הכולל

של •הבוחרים בתחום המועצה ;
של המצביעים
של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
המסופקים 0 -
של הקולות הכשרים

•1629
1403
13
1390

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
שם הרשימה'
סימן הרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל
א
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי והמזרחי
ב
רשימה דתית מקורית תגועת בגי תימן
יט
תגועת החרות
י ח
מפלגת הפועלים המאוחדת
מ
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
צ י
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית
י ל ן .
ט•

מספר הקולות הכשרימ.
585
75
207
183
79
81
180

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
שם ה ר ש י מ ה
סימן הרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
א
הרשימה הדתית המקורית תנועת בגי תימן
יט
תנועת החדות
ח
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
צ
המפלגה הקומוגיסטית הישראלית
ק

מספר המקומות

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ,שםימגה א
 •1אורבוך שלמה ,1910 ,שיכון א׳ מס׳ 16
 •2סעיד דוד שרעבי ,1919 ,רחוב ו׳ מם׳ 28
 •3ויגברגד אריה ,1913 ,שיכון א׳ מם׳ 7
 •4אלימלך יצחק ,1927 ,שיכון ד׳ מס׳ 67
) (2מרשימת דתית המקורית תנועת בגי תימן ודתיים בלתי מפלגתיים ,שםימגח יט
 •1דמארי)מאדא( יחיה׳  ,1931רחוב ו׳ מס׳ 15
ן
 •2גרידי יפת1924 ,׳ רחוב ו׳ מם׳ 9
) (3מרשימת תגועת החרות ,שםימגה ח
 •1דרישפון צבי ,1918 ,רחוב ב׳ מם׳ 5
) (4מרשימת הסתדרות וןציוגים-הכלליים מפלגת המרכז ,שסימגח צ
 •1פלץ ישראל ,1928 ,רחוב ד׳ מם׳ 7
) (5מרשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,שםימגה ק
 •1בצלאל דוד ,1921 ,רחוב ג׳ מם׳ •12
י׳׳ד באב תשט׳״ו) 2באונוסט (1955
)חט(8012/

מנחם בויאר
פקיד הבחירות למועצה המקומית בית דנן

 1כך׳ת  ,127תשי״א ,עט׳ •178
י?קומ הפרסומים  ,437י׳ בא? ?1תמס״ן28.8,1955 ,

1237

צו המועצות המקומיות)א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בית יצחק
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בית יצחק
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות .שלהלן:

א•

)(1
)(2
)(3
)(4
ב•

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א ;
המפלגה הפרוגרסיבית ,וסימנה פ:
הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז ,וסימנה צ;
אחדות העובדה פועלי ציון ובלתי מפלנתיים ,וסימנה תו•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א עם רשימת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים,
וסימגה תן•

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

454

ד•

המספר הכולל של המצביעים

418

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

.3

ו•

קולות מסופקים — 0

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

חי

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
פ .
צ
תו

ט•

ש ם הרש י מ ה

מספר הקולות
הכשרים

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

120
207
34
54

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
מימן הרשימה י
א
פ
תו

י•

415

שמהרשימה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
י
המפלגה הפרוגרסיבית
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר המקומות
י

.

3
5
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א
 •1לפיתת יצחק ,1902 ,בית יצחק
 •2אלכםגדד עליזה )ליזה( ,1909 ,בית יצחק
• •3פלקגשטין אברהם )אדי( ,1921 ,בית יצחק,

י,

) (2מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,שסימגה פ
 •1כחן חיים ,1908 ,בית יצחק
 •2מאירםון אדווין ,1893 ,בית יצחק
 •3הרשקוביץ צבי )הרש(1912 ,׳ בית יצחק
 .4בנזיגגר יצחק׳  ,1892בית יצחק
 •5אדלר מוני׳ 1907׳ בית יצחק
י ) (3מרשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיימ׳ שסימנה תו
 •1וולף שלמה׳ 1927׳ בית יצחק

י״ב באב תשט״ו) 31ביולי (1955
)חמ(8012/

מנחם אקשטיין
פקיד הבחירות למועצה המקומית בית יצחק

 1ק״ת  ,127תשי״א ,עמ •178
1238

י?קיט• ה פ ר ס ו מ י פ  437י׳ כא?ז? ת׳עט״ו28,8.1955 ,

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בית שאן
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א ,11950-נמפרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית בית שאן׳ שקוימו
ביום ז׳'באב תשט״ו) 26ביולי :(1955
א• אושרו הרשימות שלהלן:
). (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי והמזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים .וסימנה ב;
) (3רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת׳ וסימנה מ׳,
) (4רשימת הציונים הכלליים׳ וסימנה צ;
 (5)..רשימת מפלגת אחדות העבודה ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו
ב•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי והמזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה ב עם רשימת הציונים הכלליים ,וסימנה צ

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית

2477

ד•

המספר הכולל של המצביעים

1921

ה• .המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
וי

מספר הקולות המסופקים — 0

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
מ
צ
תו

ט•

1892

שמהרשימה

מספד הקולות
הכשרים .

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי והמזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת
הציונים הכלליים
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתייס

763
592
248
50
239

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
מ
תו

י•

29

מספר המקומות

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי והמזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי גיון ובלתי מפלגתיים

4
3
1
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) . (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א
 •1דובק פררידריק׳ 1930׳ בית שאן׳ רחוב א׳ 29
 •2עזרא אדוארד׳  ,1931בית שאן ,שכמו 113
 •3זיגגר מרדכי׳ 1925׳ בית שאן׳ רחוב א׳ 60
 «4כהן עמגואל׳ 1912׳ בית שאן׳ רחוב המלך שאול 85
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי .המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים׳ שסימנה ב
 «1יחזקאל מאיר .1923 .בית שאן
 •2שמחי יחיה .1923 .בית שאן
 •3מגדל יעקב׳ 1928׳ בית שאן
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ,שסימגח מ
 •1דוד זילברט׳ 1928׳ בית שאן׳ רחוב שאול המלך 52
)' (4מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שסימנה תו
 •1אלטמן חיים ,1905 ,בית שאן ,רחוב שאול המלך •51
שלמה סחייק
פקיד הבחירות למועצה המקומית בית שאן

י״ג באב תשט*ו ) 1באוגוסט (1955
)חמ.(8012/
 1ק*ת  ,127תשי״א ,עמ׳ •178
י5סוט.ה5רסוס<ם  ,437י׳ בא?יwn 5״28.8.19551
׳:

1239

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בנימינה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״« 41950-נמםדת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית בנימינה שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות' שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4

ב•

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א;
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים( ,וסימנה ב;
תנועת החרות׳ וסימנה ה;
הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז׳ וסימנה צ

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהםכמי בחירות:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א עם רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי
ודתיים בלתי מפלגתיימ׳ וסימנה ב:
) (2רשימת הסתדרות הציונים הכלליימ׳ מפלגת המרכז ,וסימגה צ עם רשימת תגועת החרות׳ וםימגה ח•
המספר הכולל• של הבוחרים בתחום המועצה

!624

ד•

המספר הכולל של המצביעים

1340

גי׳
ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

35

ו•

מספר הקולות המסופקים — 0

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1305

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
צ

טי

שמהרשימה

מספר הקולות הכשרימ

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(
•,
תגועת החרות
הסתדרות הציוגים הכלליים׳ מפלגת המרכז

334
270
335
366

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
צ

י•

מספר המקומות

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ
חזית דתית לאומית)הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיימ(
תנועת החרות
הסתדרות הציוגים הכלליים׳ מפלגת המרכז

2
2
2
3

,

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א
 •1טדן יצחק׳ 1905׳ בגימיגה
 •2חפץ שאול׳ 1931׳ בגימיגה
) (2מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(״ שסימגח ב
 •1חגיאג עמוס׳ 1923׳ מעברת בגימיגה
 •2מעודה שלום׳ 1914׳ שיכון ישורון בגימיגה
~ י

) (3מרשימת תגועת החרות׳ וםימגה ח
 •1גרוס יעקב׳ 1910׳ גחלת ז׳בוטינםקי .,בנימינה
 •2אדגם מיכאל ,1913,,בנימינה
) (4מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז׳ שסימנה צ
 »1אלון )פיקוביץ( ,מרדכי1898 ,׳ בנימינה
 •2בוטנרט אריך׳  ,1895בנימינה
 •3פרידמן מאיר ,1903 ,בנימינה
ט״ו באב תשט״ו ) 4באונוםט (1955
חמ(8012/
 1ק ״ ת 127׳ תשי״א ,עמי •178
1240

משה קסל
פקיד הבחירות למועצה המקומית בנימינה
.

ילקוט ה פ ר ס ו ס י פ  437י׳ ?«3ו?ת^מ״ו,־28-8.1655

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בודים
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א11950-״ נמםרת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית בת־ים׳ שקוימו
ביום ז׳ באב תשמ״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב•
ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית .הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיי^ס׳ וסימנה ב;
) (3רשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח5
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ;
) (5רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וסימנה פ;
) (6רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז׳ וסימגח צן
) (7רשימת המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיימ׳ וסימנה ק;
) (8רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תו•
8869
7190
55

המספר הבולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
.מספר הקולות המסופקים5-׳ מהם הוכשרו 0-ונפסלו5-
7130
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
מ
פ
צ
ק
תו

ח•

שמהרשימה

מספר הקולות
הכשרים

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים .
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
י
תגועת החדות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
י־
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

2778
1516
879
433
300
412
402
410

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח

ט•

מספר המקומות

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים כלתי מפלגתיים
תגועת החרות

.6
3
2

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,שסימגה א
 .1בן־ארי דוד׳  ,1909רדף ארלוזודוב
 •2רוטשילד טגחמ1914 ,׳ רחוב ארלוזורוב
 •3רקח אביגדור1919 ,׳ רחוב רב חוז 12
 •4קריגר אשר1921 ,׳ עמידר 89/4
 •5משיטה םלים׳  ,1918עמידר 374/3
 •6שפרבר חיים׳ 1899׳ רחוב הרצל
) (2מרשימת חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים .שסימנה ב
, •1דויטש רב׳ 1912׳ שיכון הפועל המזרחי
 •2ישי משח׳ 1924׳ דניאל -, 37
 •3הורק צבי א•׳ 1912׳ עמידר 242
) (3מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1זמברנ אפרים1926 ,׳ רחוב ארלוזודוב 66
 •2לונשי יהודה׳ 1919׳ רוטשילד 34

ט׳ באב תשט״ו) 28ביולי (1955
)חמ(8012/

ראובן וולף
פקיד הבחירות למועצה המקומית בת־ים

 1ק״ת  ,127תשי״א׳ עמי •178
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צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-

 • • • ' .י . .

הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית גבעתיים
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א~11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גבעתיים׳ שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן:

א׳

) (1רשימת
) (2רשימת
) (3רשימת
) (4רשימת
) (5רשימת
) (6רשימת
) - (7רשימת
) (8רשימת
) (9רשימת
) (10רשימת

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ׳ וסימנה אן
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ דתיים בלתי מפלגתיים׳ וםיטגח בן
חזית דתית תורתית׳ וסימגה גד;
•
תגועת החרות׳ וסימגה ח;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וםימגח מ;
ספרדים וערות המזרח׳ עולים׳ ותיקים׳ ובלתי מפלגתיים׳ וסימגח סצ;
המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימגה פ;
הסתדרות הציוגים הכלליימ  -מפלגת המרכז׳ וסימנה צ;
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וםימגח ק;
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי' מפלגתיים׳ וסימנה תו•

הרשימות להלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:
) (1רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימגה ב עם רשימת חזית דתית תורתית׳
וסימגח גד
) (2רשימת הסתדרות חציוגים הכלליים — מפלגת המרכז׳ וםימגה צ עמ רשימת ספרדים ועדות המזרח׳ עולים ותיקים ובלתי
מפלגתיים׳ ׳וסימנה סצ•
ג•

המספר הכולל של הבוחרים למועצה

12743

ד•

המספר הכולל של המצביעים

9963

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והריקים

90

ו•

מספר הקולות המסופקים — 0

ז•

מספר הכולל של הקולות הכשרים

ח*

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
מימן הרשימה

0873

שם ה ר ש י מ ה
 .י

א
ב
גד
ח
מ
סצ
פ
צ
ק
תו
ט•

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ ודתיים
 בלתי מפלגתייםחזית דתית תורתית
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
ספרדים ועדות המזרח׳ עולים ותיקים ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
המפלגה הקוטוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספד הקולות
י הכשרים
3564
705
243
737
702
293
564
1645
250
1169

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
מ
צ
תו

שם ה ר ש י מ ה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ דתיים
בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
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י•

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת.פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א
י
 •1בףצבי שמעון <1890 ,רחוב קק״ל 8
 •2זומר פגחם ,1607 ,רחוב ל״ה 62
 •3גולובוביץ יצחק1910 .׳ רחוב כצגלפון '52
 •4צפרוגי י רב1912 .׳ רחוב טיבור 48
 •5קושגיר שמעון1896 .׳ רחוב המעורר
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ דתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב י
 •1זרם קדיש1899 .׳ רחוב קרית יוסף
) (3׳רשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1לסלו אגדור שלמה ,1903 ,רחוב גולומב 1
) (4מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,שםימגח מ
 •1חזגולד חיים1908 ,׳ רחוב גולומב 62
 (5) :מרשימת הסתדרות חציוגים חבלליימ  -מפלגת המרכז׳ שסימגח צ ,
 •1גולדשטין אהרן ,1902 ,רחוב בית השואבח
 •2גולדברג ליאו .1898 .רחוב הצגחגים 28
 •3שלמון גחמן )םלומוגציק(1901 .׳ רחוב כצגלםון 73
) (6מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ו/ו
 «1הלרשטין ישעיהו1907 .׳ רחוב מודיעין
 •2אילץ שרה׳ 1918׳ רחוב טודיעין 141

י״ד באב תשט״ו ) 2באוגוסט (1955
)חמ (8012

•

'.

ברוך קהנכקי
פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעתיים

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית גבעת עדה •
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א11950-׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גבעת עדה.
שקוימו ביום ז׳ באב תשטיו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

ב•

רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וםיטגח א;
רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי והמזרחי׳ וסימגח ב;
רשימת י .חקלאים ואוהדים גבעת עדה ,וסימנה גע;
רשימת חקלאי גבעת עדה ,וסימגח חגע;
רשימת חקלאי הרחבת גבעת עדה ,וסימנה חה ן
רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת׳ וסימנה מ;
רשימת הרשימה הפרוגרסיבית ,וסימנה פ;

 •• ,י"

 ' . • ' ' . .־ . .

הרשימות להלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים״ וםימגה א עם רשימת החזית הדתית הלאומית הפועל המזרחי והמזרחי
וסימגה ב;
־) (2רשימת חקלאי גבעת עדה׳ וםימגה חגע עם רשימת חקלאים ואוהדים גבעת עדה׳ וםימגח גע;
) (3רשימת חקלאי הרחבת גבעת עדה׳ וסימגח חה עם הרשימה הפרוגרסיבית וסימגה פ•

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

ד•

המספר הכולל של המצביעים

541

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

5

ו•

מספר הקולות המסופקים — 0

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

583

536
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ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן
הרשימה
א
ב
גע
הגע
חה
מ
פ

ט•

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי והמזרחי
חקלאים ואוהדים גבעת עדה
חקלאי גבעת עדה
חקלאי הרחבת גבעת עדה
מפלגת הפועלים המאוחדת
הרשימה הפרוגרסיבית

222
56
72
91
49
24
22

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן
הרשימה
א
ב
גע
הגע
חה

י•

מספר הקולות
הכשרים

מספר
המקומות

שמהרשימה

3
1
1
1
1

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי והמזרחי
חקלאים ואוהדים גבעת עדה
חקלאי גבעת עדה
חקלאי הרחבת גבעת עדה

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א
 •1איצקוביץ אהרון׳ 1916׳ גבעת עדה
 •2איתן מרדכי׳ 1915׳ גבעת עדה
 •3טירם יעקב׳ 1930׳ גבעת עדה
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי והמזרחי׳ שםימגה ב
 •1גרום יחיאל׳  ,1905גבעת עדה
) (3מרשימת חקלאים ואוהדימ גבעת עדה׳ שסימנה גע
 •1תשבי אברהם׳ 1904׳ גבעת עדה
) (4מרשימת חקלאי גבעת עדה׳ שםימגה חגע
 •1יפה יצחק׳ 1923׳ גבעת עדה
) (5מרשימת חקלאי הרחבת גבעת עדה ,שםימגה חה
 •1גודוביץ בגימין ,1909 ,גבעת עדה
י• גיזומסקי
פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעת עדה

ט״ו באב תשט״ו ) 3באוגוסט (1955

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית גבעת שמואל
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-גמפרת בזה הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית גבעת שמואל
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955

א• .אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימגה א;
גוש דתי׳ ופימגה ב;
תגועת היורות׳ וםימגה ח;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;
הסתדרות הציוגים הכלליימ  -מפלגת המרכז ובלתי מפלגתיים למען גבעת שמואל ,וםימגה צ;
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וםימגה ק;
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,ופימגה תו;
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המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
קולות מסופקים —  0י

2222
1725
13

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1712

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה;
סימן
הרשימה

שם ה ר ש י מ ה

א
ב
ח
מ.
צי

• מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
גוש דתי
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרותי חציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז ובלתי מפלגתיים
למען גבעת שמואל
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיימ
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

יק
תו
:

ח•

691
216
148
347
119
57
134

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן
הרשימה

שם ה ר ש י מ ה

א
ב-
ח
מ
ט

מספר
הקולות הכשרים

מספר
המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
גוש דתי
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א
 •1שכטר בגינון׳ 1909׳ גבעת שמואל
 •2זגדברג מנחם1918 ,׳ קרית ישראל
 •3פרג׳ מאיר׳  ,1920פרדס רחגבלום
 •4אברמוביץ משה ,1916 ,גבעת שמואל •
 •5רוקשין לאה ,1914 ,גבעת שמואל
) (2מרשימת גוש דתי ,שסימגח ב
 •1ויג ארגסט ,1910 ,גבעת שמואל
) (3מרשימת תגועת החרות ,שסימנה ח
 •1בדגשטין פגחם ,1903 ,גבעת שמואל

) (4מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה מ
 •1בוני אברהם ,1917',גבעת שמואל
׳׳׳
 •2מלמד אליעזר ,1916 ,קרית ישראל
י״ג באב תשט״ו) 1באוגוסט (1955
)חט (8012

.

יהושע גולדנברג
פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעת שמואל

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת )א( ,תשי׳׳א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית גדרה

בחתאמ לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-גמסרת בזה חודעח על הבחירות למועצה המקומית גדרה ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישדאל ובלתי מפלגתיים ,וסימגח א;
) (2רשימת החזית הדתית הלאומית״ הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיימ ,וםימגה בן
) (3רשימה דתית מקורית ,תגועח בגי תימן ודתיים בלתי מפלגתיים ,וםימגח יט;
) (4רשימת למען גדרה ,וסימנה לגן
) (5רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וםימגה מ;
) (6רשימת המפלגה הפרונרסיבית ,וסימנה פ ;
) (7רשימת מפלנת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיים ,וסימנה תו•

ק ״ ת  127תשי״א׳ עמי •178
י5סוט הפרמומים  ,437י׳ בא5ו 5תשט״ו28.8.1955 ,

1245

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהפכטי בחירות:

ב•

) (1רשימת החזית הדתית הלאומית׳ הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה ב עמ רשימה דתית מקורית׳ תנועת
.בגי תימן ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וםימגח יטי
ג•

 .המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה כולל חיילים

2121

ד•

המספר הכולל של המצביעים כולל חיילים

1755

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

42

ו•

מספר הקולות המסופקים 0 -

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
יט
לג
ט
פ
תו

1713

שם

מספר הצןולות
הכשרים

הרשימה

מפלגת פועלי אר״ךישראל ובלתי מפלגתיים
החזית הדתית הלאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי
מפלגתיים
רשימה דתית מקורית תגועת בגי תימן ודתיים
בלתי מפלגתיים
למען גדרה
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

413
338
168
424
291
39
37

ט•  .מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
יט
לג
ט
י•

שם

מספר המקומות

הרשימה

2

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
החזית הדתית הלאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי
מפלגתיים
רשימה דתית מקורית תגועת בגי תימן ודתיים בלתי
מפלגתיים
למען גדרה
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

2
1
2
2

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ־יישראל ובלתי מפלנתיימ׳ שמימנה א
 •1רוזגר משה׳ 1902׳ שכוגת הפועלים
 •2רגר משח׳ 1918׳ שכוגת הפועלים
) (2מרשימת החזית הדתית הלאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ,ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימגח ב
 •1ברוכי זאב דב׳ 1912׳ שכוגת גוה מנחם
 •2לוי יוסף׳  ,1913שכוגת גוה ציון
• ) (3רשימה דתית מקורית תגועת בגי תיסן ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שםימגח יט
 •1חנינה יחיא׳ 1925׳ שכונת גוה ציון•
) (4מרשימת למען גררה׳ שסימנה לג
 •1פרנקל אליהו׳ 1910׳ רחוב בילו 12
 •2ד״ר םטיאםגי פרגץ1902 ,׳ רחוב צוקרמן 22
) (5מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,שסימנה ט
 •1הולצמן ישראל1909 ,׳ רחוב רמז 7
 •2זיגמן מתתיהו׳ 1906׳ רחוב כצגלםון 1

י׳״ז באב תשט״ו) 5באוגוסט (1955
)חט (8012
1246

פקיד

ק ל מ ן פרבר
הבחירות למועצה המקומית נדדה

ילסוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,437י׳ באלול חשט״ו28.8.1955 ,

צו המועצות המקומיות ) א (  ,תשי״א־־1950
הודעה ברגר הבחירות למועצה המקומית גליל־ים
בהתאם לסעיף ) 19א( לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א »11950-נמסרת בזה הודעה כי בקשר לבחירות למועצה המקומית גליל־יס
שעמדו להתקיים ביום ז׳ -באב תשט״ו ) 26ביולי  (1955לשם בחירת שלושה חברי המועצה הוגשה רשימת מועמדים אחת•
לפי סעיף ) 19א( האמור׳ הכריזה ועדת הבחירות למועצה המקומית גליל־יס ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי  (1955על המועמדים
המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית גליל־ים•
 •1מלמד מרדכי׳ 1912
 •2צוקרמן אריה׳ 1907
 •3וולף אביגדור׳ 1912
י• מרקוביץ
י״ג באב תשט״ו) 1באוגוסט (1955
פקיד הבחירות למועצה המקוטית גליליים
)חמ (8012
 1ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ •178

צו המועצות המקומיות ) א (  /ת ש י ״ א • 1 9 5 0 -
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית גן יבנה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות,המקומיות )א(׳ תשי״א1!950-׳ גמברת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גן יבגה ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי (19:;5נ
א•

ב•
ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

אושרו הרשימות שלהלן;
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסיטגה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וםימגח ב;
; (3רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגת-ם׳ ופימגה מ;
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המסופקים0-
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה;
סימן הרשימה

951
72ז
 35י
737
משפר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה

מפלגת פועלי ארץ• ישראל ובלתי מפלגתיים
א•
חזית רת־ת לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי
ב
'מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
מ
מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה;
סימן הרשימה
א
ב
מ
ט•

425
237
75

שמהרשימה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ-ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

5
3
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה;. ,
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגח א
 •1יבנאי יוסף׳ גן יבגה
 •2עמיצור יעקב׳ גן יבנה
 •3יחיא חיים׳ גן יבגה
 •4רייגה יצחק׳ גן יבגח
 »5בררן אבשלום׳ גן יבנה
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימגח ב
 •1אוחיון שמואל׳ גן יבגה
 •2גרמרגיק אליהו׳ גן יבגה
 •3שמואל מגחם׳ גן יבגה
) (3מרשימה מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסיטגח ט
 •1בגגד )פולישיק( משה׳ גן יבנה•

י ״ב באב תשט״ו) 31ביולי (1955
)חמ  (8012י

.

אברהם בלומברג
פקיד הבחירות למועצה המקומית גןיבגה

* ק״ת 127׳ תשי-א׳ עט׳ •178
ילקוט-הפרסוטימ ז ,43י׳ באלול חשט״ו׳ 28.8.1955

1247

צו המועצות המקומיות ) א ( ׳ תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית זכרוןייעקב
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-נמסרת מה־ הודעה על הבחירות למועצה המקומית זכרו :יעקב
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן. :
א•
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי ,מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( ,וסימנה ב;
) (3רשימת תגועת החרות ,וםימגה ח;
 (4) . .רשימת התימנים ועדות המזרח ,וסימנה ל;
) (5רשימת מפלגת• הפועלים המאוחדת ,וסימנה מ;
) (6רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה פ;
)ד( רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז ,וםימגח צ;
) (8רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וםימגה תו;
ב•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א עם רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ
.וסימנה תו
2433
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
2140
המספר הכולל של המצביעים
19
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המסופקים  18 -מהם נפסלו 18 -
2118
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
מספר הקולות
שם ה ר ש י מ ה
סימן
הכשרים
י י
 .י
הרשימה
512
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
א
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( 360
ב
221
תנועת החרות
ה
180
התימגים ועדות .המזרח
ל
71
מפלגת הפועלים המאוחדת
מ
49
המפלגה הפרוגרסיבית
פ
685
הסתדרות .הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
צ
40
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
תו

ט•

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ג•
.ד•
ה•
ו•
ז•
ח•

י
י•

שמהרשימה
פימן הרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
א
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי ,המזרחי
ב
תגועת החרות
ח
התימנים ועדות המזרח
ל
הסתדרות חציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז
צ

האישים שנבחרו.כחברי המועצה• :
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתייס׳ שסימנה א
 •1ד״ר פלזנבך נתן׳  ,15<96זכרון יעקב
 •2לוי יעקב׳ 1924׳ זברון יעקב
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,שסימנה ב
 •1ברגמן גתן ,1906 ,זכרון יעקב
 «2בר משה ,1924 ,זכדון יעקב
) (3מרשימת תגועת החרות ,שסימנה ח
1׳ בראז משה ,1917 ,זכרון יעקב
) (4מרשימת התימנים ועדות המזרה ,שםימגה ל
 •1מדר משולם ,1903 ,זכרון יעקב
) (5מרשימת הסתדרות הציונים •הכלליים  -מפלנת המרכז ,שסימנה צ
 «1ברונשטיין צבי ,1908 ,זכרון יעקב
 •2אברמוביץ אברהם190/ ,׳ זכרון יעקב
 •3גולדשטיין עזרה ,1901 ,זכרון יעקב

י״ב באב תשט״ו) 31ביולי .(1955
)חמ (8012
 1ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳ •178
1248

מספר המקומות
2
י
י
2
ודתיים בלתי מפלגתיים(
1
1
3
•
•

אברהם שיירי
פקיד הבחירות למועצה המקומית זכרון יעקב

ילקוט הפרסומים ,437,י :באלול תשט״ו28.8.1955 ,

צו המועצות המקומיות ) א (  ,ת ש י ״ א 1 9 5 0 -

י

הודעה בדבר הבחירות ,למועצה המקומית טבעון
בהתאם לסעיף  30לצר המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א־ ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית טבעון ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי :(1955
א•

י
,
אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית ,וםימגה ב ן
) (3רשימת למען טבעון ,וםימגה לט; .
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וםימגה מ;
) (5רשימת הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלנת המרכז ,וסימנה צ;
) (6רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנה תו;
; (7רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וסימגה פ•

ב•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה.

1977

ג•

המספר הכולל של המצביעים

1601

ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

19

חי

מספר הקולות המסופקים 0 -

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
.ב
לט
ט
צ
תו
פ

חי

1582

שם

הרשימה

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית
למען .טבעון
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז •
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית

מספר הקולות
הכשרים
621
120
138
155
171
298
79

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
לט
מ  .י
צ
תו

ט

־

•

׳

•

•

•

•

שם ה ר ש י מ ה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
למען טבעון
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות חציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

האישים שנבחרו כחברי המועצה• :
) (1מרשימת מפלגת פועלי אדץ־ישראל ובלתי מפלגתיים ,שסימגה א
 •1לוין קלמן ,1907 ,רחוב הכלגיות 21
 •2בן• משה אריח ,1913 ,רחוב החורש 17
 •3שכטר ברוריה׳  ,1914רחוב אלוגים 80
 •4גוי חיים׳ 1910׳ רחוב הצפרגים•
) (2מרשימת׳ למען טבעון ,שםימגח לט
 •1יםלסון זינםריד׳ 1903׳ רחוב הכלניות 26
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ט
 , •1פוקס צבי׳ 1917׳ רחוב הנרקיסים 13
) (4מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז׳ שסימנה צ
 •1פוקס ראובן׳ 1909׳ רחוב הרמונימ 11ב
) (5מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים ,שסימנה תו
 •1נרינשפון לוי )חיים(׳ 1911׳ רחוב הרמונים 30
 •2צוויק אברהם1919 ,׳ רחוב האורנים •2

ח׳ באב תשט״ו ) 27ביולי (1955
)חט (8012

רמי הבר
פקיד הבחירות למועצה המקומית טבעון

 1ק״ת  ,127תשי״א׳ עמ׳ •178
י?סוט ה&רסומים  ,487י׳ בא5ו ?.תשמ״ו28.8.1955 ,

1249

צו המועצות המקומיות ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית יבנאל
בהתאם .לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11050-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית יבנאל ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן:

א•

)(1
)(2
)(3
)(4
ב•

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתייס ,וסיכנה א ;
קליטה ופיתוח ,וסימנה ה
למען בקעת יבנאל׳ וסימנה י;
עולים דתיים ,וסימנה עד;

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א עם רשימת עולים דתיים׳ וסימנה עד
) (2רשימת למען בקעת יבנאל׳ וסימנה י עמ הרשימה קליטה ופיתוח׳ וסימנה ה
1120

המספר הכולל של הבוחרים בתהום המועצה
המספר הכולל של המצביעים

862

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

35

מספר הקולות המסופקים — 0
ל82

המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ה
י
עד
טי

שם ה ר ש י מ ה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
קליטה ופיתוח
למען בקעת יבנאל
עולים דתיים

מספר הקולות
הכשרים
317
126
171
213

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ה
ו״
עד

:

שם הרשימה

מספד המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
קליטה ופיתוח
למען בקעת יבגאל
עולים דתיים

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א
 «1גרו יעקב׳ 1906׳ יבגאל
 •2קורקין מרים׳ 1908׳ יבגאל
3׳ בילט יהודה׳  ,1912משמר השלושה
 , •4דוחובגי שמואל׳ 1916׳ יבגאל
) • (2מרשימת קליטה ופיתוח׳ שסימגה ה
 •1תעיזי שמואל׳ 1925׳ יבגאל
) (3מרשימת למען בקעת יבגאל׳ שםימגח י
 •1הרשקוביץ מגחם׳ 1895׳ בית גן
 •2קוך גח׳ 1900׳ בית גן
)(4

מרשימת עולים דתיים׳ שםימגה עד
 •1לומברוזה יוסף׳ 1925׳ יבגאל
 •2כהן יוסף׳ 1909׳ יבגאל

י׳ באב תשט״ו; 29ביולי (1955
)חמ (8012

שמעון כלפון
פקיד הבחירות למועצה המקומית יבגאל

 1ק״ת  »127תשי״א׳ עם׳ •178
1250

ילסוט חפרסוטים  ,437י׳ באלו? חשט״ו28.8.1955 ,

צו המועצות המקומיות )א( .תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית יהוד
בהתאס לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(״ תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית יהוד׳ שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב•
ג•
ד•
ח•
ו•
ז•

ח•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א 5
) (2רשימת חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי.מפלנתיים ,וסימנה ב;
) (3רשימת תנועת החדות׳ וסימנה ח;
) (4רשימת מפלנת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה מ;
) (5רשימת ספרדים ובני עדות המזרח׳ ותיקים׳ עולים ובלתי תלויים׳ וסימנה סצ ;
) (6רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה פ;
)ז( רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ק ן
) (8רשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ ופימגה תו•
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
י
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות,המסופקים  1 -ונפסל — 1
המספר הכולל של הקולות הכשרים

3590־
3144
53
1
3091

•. ,

׳ .

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה

שם ה ר ש י מ ה

א
ב
ח
מ
סצ
פ
ק
תו

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
ספרדימ ובגי עדות המזרח ,ותיקים ,עולים ובלתי תלויים
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים
המפלגה הקומוגיפטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

 :מספר הקולות הכשרים
1313
186
328
587
44
126
183
324

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה

שם הרשימה

א
ח
מ
תו
ט•

'.׳־ י

מפלגת
תגועת
מפלגת
מפלגת

פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
החרות
הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספד המקומות
.
.

6
1
• נ
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיימ ,שסימנה א
 •1אדלר יהודה ,1925 ,שיכון נוח עובד 98
 •2אלטלף אברהם ,1900 ,רח׳  30מם׳ 11
 •3חתוכה סעדיה׳  ,1925רה׳  20מס׳ 4
 •4מתתיהו שמואל׳ 1920׳ שיכון מם׳ 48
 •5נורטמן ישראל׳ 1901׳ קרית ביאליםטוק 147
 •6תקומי יצחק׳ 1921׳ שיכון טס׳ 195
) (2מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1סוריא דוד׳ 1905׳ רח׳  16מם׳ 4
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ט
 •1ליגיק מרדכי׳ 1924׳ שיכון ב׳ 81
 •2בקרוביץ אברהם׳ 1920׳ שיכון ביאליסטוק 81
י
 •3טטרגי אליהו׳ 1915׳ רח׳  12מם׳ '5
) (4מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה תו
 •1ויגטרויב אבא׳  ,1909שיכון נוח עובד 28

י• באב תשט״ו ) 29ביולי (1955
)חמ (8012

.

אשר בק
פקיד הבחירות למועצה המקומית יהוד

 1ק״ת 127׳ תשי״א ,עמ׳ •178
ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,437י׳ באלול ת ע ג ד ו ; 28.8.1955

1251

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי׳׳א1950-
הודעה בדבר הבהירות למועצה המקומית יסוד המעלה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א-ג  ,1195נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית יסוד המעלה
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן:

א•

) (1רשימת ההסתדרות הכללית .וסימנה א;
) (2רשימת למען יסוד המעלה׳ וסימנה למ•
המספר הכולל של הבוחרים ב ת ח ו ם המועצה

234

ג•

המספר הכולל של המצביעים

205

ב•
ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

6

ה•

מספר הקולות המסופקים 0 -

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים י

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
 ,למ

199

שמהרשימה

מספד הקולות
הכשרים

רשימת ההסתדרות הכללית
למען יסוד המעלה

67
132

מספר ה מ ק ו מ ו ת במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ח•

סימן הרשימה
א
למ
ט•

שמהרשימה

מספר המקומות

רשימת ההסתדרות הכללית
למען יסוד המעלה

2
3

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת ההסתדרות הכללית׳ שסימנה א
 •1אשכנזי נחום׳  ,1908יסוד המעלה
 •2זיםו זיסו׳ 1915׳ יסוד המעלה
) (2מרשימת למען יסוד המעלה׳ שסימנה לט
 •1אשכנזי אלתר ,1898 ,יסוד המעלה
 •2גדולטר שלמה ,1920 ,יסוד המעלה
 •3אמיתי ינאל׳ 1929׳ יסוד המעלה

י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
׳)חמ (8012

מאיר כרסנטי
פקיד הבחירות.׳למועצה המקומית יסוד־ המעלה

 1ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ •178

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה ה מ ק ו מ י ת יקנעם
בהתאמ לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א !1950 -׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה־המקומית יקנעמ ,שקוימו
ביום ן׳ באב תשט״ו )' 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן:

א•

)(1
)(2
(3).
)(4
)(5
)(6

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א;
חזית דתית לאומית ,הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ דתיים בלתי מפלנתיים ,וסימנה ב;
הרשימה הדתית  -אנשי יקנעם ,וסימנה לו;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים ,וסימנה מ;
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה פ;
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה ק ;

 1ק״ת  ,127תשי״א׳ עמ׳ •178

1252

ילקוט הפרסומים  ,437י׳ •באלו? תשט״ו28.8.1955 ,

ב•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי־ בחירות:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א עם הרשימה הדתית  -אגשי יקגעם׳ וסימנה לו;
) *.2רשימת'חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ דתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה ב עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית
ובלתי מפלנתייס׳ וסימנה פ•

ג•

המספר הכולל של הבוחרים ב ת ח ו ם המועצה

1610

ד•

המספר הכולל של המצביעים

1261

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות׳

31

ו•

מספר הקולות המסופקים 0 -

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1230

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב

_י

לו
מ
פ
ק
ט•

שם

מספר הקולות
הכשרים ״

הרשימה

מפלנת פועלי אדץ־ישראל ובלתי מפלנתיים
 .חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
בלתי מפלנתיים
הרשימה הדתית — אנשי יקנעם
מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלנתיים
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

571
167
57
173
179
83

מספר המקומות במועצה ש ז כ ת ה בו כל רשימה:
סימן הרשימה

שם

מספר המקומות

הרשימה

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
בלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ^
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים
האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שפימגה א
 •1בן־מאירמאיר׳ 1924׳ יקגעם׳ המושבח
 •2שיפטר לודביג׳ 1910׳ יקגעם׳ שיכון 96
 •3לויגגר פריץ׳ 1911׳ יקגעם׳ המושבח
 •4שמואל יעקב׳ 1918׳ יקגעס׳ שיכון 32
 •5אברהם ינקו׳ 1907׳ יקגעמ ,שיכון 83

י

) (2מרשימת החזית הדתית הלאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיימ׳ שסימנה ב
 •1רוטד אברהם׳  .1904יקנעם׳ המושבח
) (3מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיימ׳ שסימנה מ
 •1שליזננר שלמה׳ 1927׳ יקנעמ ,שיכון  88ג׳
) (4מרשימת המפלגה הפרונרםיבית ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה פ
 •1ברכר אליעזר־לייזר׳ 1893׳ יקגעם ,שיכון•
 •2אפשטיין אידה׳ 1908׳ יקגעם•
ט׳ באב תשט״ו) 28ביולי (1955
)חט (8012

ילי&וגוהפרםומיפז&*; י י ג א ל ו ? ת ש ט ״ ו ^ 6 . 1 0 8 5 ,

שמשון פרקש
פקיד הבחירות למועצה המקומית יקגעם

צו המועצות המקומיות )א( ,ת ש י ״ א .;. 1 9 5 0 -־•••״••:.׳
י

הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפר אתא

בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א 11950 -׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות-למועצה'המקומית כפר אתא,
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

ב•

רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א ;
רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיימ(׳ וסימנה בן
רשימת החזית הדתית התורתית ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה גד;
רשימת תנועת החדות׳ וסימנה חן
רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה מ;
רשימת חמפלנח הפרונרסיבית׳ וסימנה פן
רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז׳ וסימנה צ;
רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תו•

הרשימות שלהלן.היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת החזית הדתית הלאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( ,וסימנה ב עם רשימת החזית הדתית התר
דתית ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימגח גד•

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

0297

ד•

המספר הכולל של המצביעים

5153

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

77

מספר הקולות המסופקים —  1ונפסל —  1י

ו•
ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח
מ
פ
צ
תו

ט•

5076

• .

שמהרשימה

מספר הקולות הכשרים

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים(
חזית דתית תודתית )אגודת ישראל׳ פועלי אגודת
ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים(
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים

1688
628
659
458
467
283
325
570

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח
מ
תו

מספר המקומות

שם ה ר ש י מ ה
מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
בלתי מפלגתיים(
חזית דתית תורתית )אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל
ודתיים בלתי מפלגתיים(
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
.אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

4
1
2
1
1
2
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ילקוט הפרסומים •. ,487יי ,באלול• ו/שנךץ28.8;1955 ,

י•

האישים שנבחרו־ כחברי המועצה חם:
) (1מרשימה מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים ,ששימנה א
 •1גאמן בגימין ,1900 ,כפר אתא ,ככר הרקפות
 •2םטרוטי לאון ,1910 ,כפר אתא ,שכוגת אהרן בן־יופף
 •3סגמן עזרא ,1906 ,כפר אתא ,רחוב פרישמן
 •4בהנא מגחס ,1915 ,כפר אתא ,גבעת־אתא ב׳

י

) (2מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( ,ששימנה ב י .
 •1בן־שמן שמעון ,1905 .כפר אתא ,רחוב םוקולוב
) (3מרשימת חזית דתית תורתית )אגודת ישראל ,פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים( ,ששימנה גד,
 •1שייקביץ דוד ,1912 ,כפר אתא ,בית פרטי
 •2סגל חיים )יהושע( ,1910 ,כפר אתא ,בית ״צבע״•
י

) (4מרשימת תגועת החדות ,שםימגח ח
 •1שמש צבי ,1932 ,כפר אתא•
) (5מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,שסימגה ט
 - •1גפשי שלמה ,1914 ,כפר אתא ,גבעת־אתא
) (6מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים .שםימגח תו
 •1למברג ברוך ,1901 ,כפר אתא ,גבעת־אתא א׳
 •2גורל אהרון׳  ,1927כפר אתא ,רחוב מנדלי מוכר ספרים•

ישעיהו דרור,
.
פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר אתא •

י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
)חמ • (8013

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי׳׳א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפר יונה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א 41950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כפר יונה ,שקוימו
ביום ר באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי .ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,וסימגח ב;
) (3רשימת תגועת החרות ,וםימגח ח ;
) (4רשימת מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלנתיים ,וסימנה ט;
) (5רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,וסימגה צן
) (6רשימת המפלגה חקוטוגיםטית הישראלית ובלתי ספלגתיים ,וסימגח,ק; .
) (7רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים ,וסימנה תו ן
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

1607

ג•

המספר הכולל של המצביעים

.1385

ב•
ד•

המספר הכולל של:הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

31

ח•

המספר הכולל של הקולות המסופקים — 0

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
1

סימן הרשימה .
א
ב
ח
מ
,צ
ק
תך

1354

שם ה ר ש י מ ה

מספר הקולות
הכשרים

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי .מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות חציוגים הכלליים מפלגת המרכז
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי'מפלגתיים

529
332
178
111
, 4 9
44
111
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מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה;

ח•

סימן הרשימה
א
ב
ח
ט•

.

מספד המקומות

שם ה ר ש י מ ה

״
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
י
תגועת החרות

5
3
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,שםימגח א
 •1ליבל משה ,1922 ,כפר יונח ,שיכון המועצה
 •2אוםנברג יצחק ,1918 ,כפר יוגה
 •3טובול יצחק ,1930 ,כפר יונה ,שיכון ב׳
 •4שועלי משה ,1908 ,כפר יונה
 •5חימוביץ כרמלה ,1912 ,כפר יונח
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,שסימנה ב
 •1גרהרדט שמעיהו ,1910 ,כפר יוגה
 •2מתלון אברהם ,1925 ,כפר יוגה ,שיכון ב׳
 •3יפרח שמעון ,1931 ,כפר יוגה ,שיכון ב׳
) (3מרשימת תגועת החרות ,שםימגח ח
 •1גלברט יעקב ,1910 ,כפר יוגה
יוסף בן פורת
פקיד הבחירות למועצה חמקוטית כפר יוגה

ט׳ באב תשטי׳ו ) 28ביולי (1955
<חמ (8012

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
• .

הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפר סבא

בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות')א( ,תשי״א  ,11950 -נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כפר־סבא ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן:

א•

,

) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
) (2רשימת החזית הדתית הלאומית  -הפועל המזרחי ,מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה ב;
) (3רשימת החזית הדתית התורתית — אגודת ישראל ,פועלי אגודת ישראל ודתיימ בלתי מפלנתיים ,וסימנה גד;
) (4רשימת תגועת החרות ,וםימגה ח;
) (5רשימת למען כפר סבא ,וםימגח לכ;
.
) (6רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וםימגח מ;
) (7רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגח פ;
) (8רשימת הסתדרות חציוגיס הכלליים  -מפלגת המרכז ,וםימגח צ;
) (9רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגח תן•
הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

ב•

) (1רשימת למען כפר סבא׳ וסימנה לב עמ רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ•
ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחומי המועצה המקומית

9739

ד•

המספר הכולל של המצביעים

8323

ה•

׳המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

132

ו•  .מספר הקולות המסופקים—! והוכשר1-
ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

8191
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-ילסוט הפרמומים  ,487י׳ באלו? תשבר׳ו28.8.1055 ,

ח•

המספר הכולל של חמולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
-

גד
ח
לכ
ט
פ
צ
תו
ט•

מספר הקולות הכשרים
שם ה ר ש י מ ה
3457
רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים י ״
החזית הדתית הלאומית — הפועל המזרחי /המזרחי ודתיים בלתי
 1495י
מפלגתיים
החזית הדתית התורתית  -אגודת ישראל .פועלי אגודת ישראל
.318
ובלתי מפלגתיימ
436
_ י
תגועת החדות
91
למען כפר סבא
968
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים .
235
המפלגה הפרוגרסיבית
367
הסתדרות חציוגיס הכלליים  -מפלגת המרכז
824
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
שם ה ר ש י מ ה
סימן הרשימה
רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ
א
החזית הדתית הלאומית — הפועל המזרחי .חםזרחי ודתיים בלתי
ב
מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
מ
מפלגת אדרות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
תו

י•

מספר המקומות
6
2
2
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה•
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים .שסימנה א
•
 •1סורקים מרדכי׳  ,1908כפר סבא׳ רחוב ברגר
 •2דוגםקי דוד ,1908 ,כפר סבא רחוב ויצמן 53
 •3גחום דוד ,1920 ,כפר סבא ,שכון ותיקים
 •4מרקוביץ ד*ד סולומון׳ 1903׳ כפר סבא ,רחוב הגליל )רגבים(
 •5בורשטין שרה1905 ,׳ כפר םבא׳ רחוב חתחיה
 •6גחשון אהרן1930 ,׳ כפר סבא ,שכוגת גאולים )מחגח עולים םלמח(
) (2מרשימת החזית הדתית הלאומית — הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים ,שסימגה ב
 •1כץ ישראל ,1911 ,בפר סבא ,רחוב קלישר
 •2איגפלד אברהם .1898 .כפר סבא .רחוב בילו
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה מ
 •1הלנברג מיכאל ,1902 .כפר סבא׳ רחוב גולומב
 «2שושגי )רוזנטל( יצחק .1914 ,כפר סבא ,רחוב אגילביץ
) (4מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שסימגח תו
 •1,גגדל גתן׳ 1907׳ בפד סבא ,שכוגת־ הצפון

י״׳ב באב תשט״ו) 31ביולי (1955
)חט (8012

י

;

ישראל ריינוס
פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר סבא

צו המועצות המקומיות )א(/תשי׳׳א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפר שמריהו

;

בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א 41950-גמסדת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית כפר שמריהו׳
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי 5(1955
א•

ב•
ג•
ד•
ה•
ו•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת למען כפר שמריהו ,וסימגח כש;
) (2רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים ,וםימגח פ;
) (3רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,וםימגה צ•
המספר
המספר
המספר
המספר
המספר

הכולל של
הכולל של
הכולל של
הכולל של
הכולל של

הבוחרים בתחום המועצה
המצביעים
הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
הקולות המסופקים—0
הקולות הכשרים

493
450,
25

י:

425

 Vכךת  ,127תשי״א ,עמי •178
ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו28.8.1955 ,

!257

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
םימן הרשימה
כש
פ
צ

ח•

י ש פ הרש י מ ה
ל מ ק כפר שמריהו
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז

150
174
101

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
כש
פ
צ

ט•

מספר הקולות
הכשרים

מספר המקומות

• שם ה ר ש י מ ה

2
3
2

למען כפר שמריהו
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת למען כפר שמריהו ,שםימגה כש
 •1ד״ר וייל ברוך ,1895 ,כפר שמריהו
 •2לגברג אויגן ,1914 ,כפר שמריהו
) (2מרשימת מפלגת הפרוגרסיבימ ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה פ
י  •1היילברוגר הגם׳ 1907׳ כפר שמריהו
 •2פרידמן אלפרד׳ 1910׳ כפר שמריהו
 •3קלטי מקלוש1908 ,׳ כפר שמריהו
) (3מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,שסימגה צ
 •1בייט קרל ,1903 ,כפר שמריהו
 •2לב פרריגגר ,1912 ,כפר שמריהו

י

יצחק בר
פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר שמריהו

י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
)חמ (8012

צו המועצות המקומיות ) א ( ׳ תשי״א1950-
הודעה

בדבר

הבחירות

למועצה

המקומית

כרכור

בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-גטסדת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כרכור ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי ;(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

ב•

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וםימגה א;
חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,וסימנה ב;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וםימגה מ;
המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה פ;
הסתדרות חציוגים הכלליימ ׳מפלגת המרכז ,וסימגה צ;
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה תו•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
רשימת"הסתדרות הציוגיס הכלליים מפלגת המרכז׳ וםימגה צ עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימנה פ•

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

1582

,ד•

המספר הכולל של המצביעים

1379

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

13

ו•

מספר.הקולות המסופקים 0 -

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

1366

 1ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ •178
ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלו? תשט״ו28.8.1955 ,

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה

שם ה ר ש י מ ה

א
ב
מ.
פ
צ
תו

ט•

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים ,מפלגת המרכז
י
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי' מפלגתיים

509
133
530
31
135
28

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
מ
צ

•יי

 ..מספד הקולות
הכשרים

שמ

י מספר המקומות

הרשימה

3
1
4
1

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיימ
מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגיס הכלליים׳ מפלגת המרכז

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה א
 •1הגדלר זאב׳ 1910׳ כרכור
 •2חיותמן זכריה ,1907 ,כרכור
 •3צדוק יחיאל ,1917 ,כרכור
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,שםימגה ב
 •1שפירי)שישקו( בגימין ,1905 ,כרכור
) (3מרשימת י מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,שסימנה מ
 •1מלחי יוסף׳  ,1893כרכור
 •2פבריקגט משה ,1919 ,כרכור ,גוה עובד
 •3גולדשטיין יוסף׳  ,1928כרכור ,שיכון עממי
 •4לוי בן ציון ,1930 ,כרכור ,שיכון עממי
• ) (4מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים ,מפלגת המרכז׳ שסימנה צ י
 •1אייזן׳ לואיס ,1875 ,כרכור•

י״ב באב תשט׳׳ו ) 31ביולי (1955
־
)חמ (8012

י

.־ •

אלימלך אופיר
פקיד הבחירות למועצה המקומית כרכור

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית מגדיאל
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א <11950-גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מגדיאל ,שקוימו
ביום ז׳ באביתשטי׳ו ) 26ביולי ;(1955

א׳

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א;
חזית דתית לאומית מזרחי והפועל המזרחי׳ וםימגה ב;
חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל׳ וסיטגה גד;
תגועת החרות׳ וםימגה ח ;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה מ;
הספרדים ועדות המזרח ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ס;
המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה פ;
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז ,וםימגה צ;
אחדות העבודה-פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וםימגה תן•

• ״

י

י

י

 .י
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1259

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת־ מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וםימגח א עם רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת
ישראל ,וסימגה גד;
)2׳י רשימת הסתדרות הציוגיס הכלליים מפלגת המרכז ,וםימגה צ עם רשימת תגועת החרות ,וסימנה חי
המספר הכולל
המספר הכולל
המספר הכולל
מספר הקולות
המספר הכולל
ה•

של הבוחרים בתחום המועצה
של המצביעים
של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
המסופקים — 0
של הקולות הכשרים

2943
2483
32
2451

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח.
מ
ם.
פ
צ
תו

מספר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית מזרחי והפועל המזרחי
חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל
תגועת החרות
• מפלגת הפועלים המאוחדת
הספרדים ועדות המזרח ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

838
212
115
141
124
169
86
295
471

ט• ..-מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח
ס
צ
תו
י•

מספר המקומות

שם ה ר ש י מ ה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ
חזית דתית לאומית מזרחי והפועל המזרחי
חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל
תנועת החרות
הספרדים ועדות המזרח ובלתי מפלנתיים
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיים

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,ששימנה א
 •1זמיר צבי1906 ,׳ רח׳ אופישקין
 •2יעקבי צדוק ,1901 ,רח׳ חנקין
 •3פרלמן יעקב׳ 1910׳ דה׳ אוסישקי
4י דלל חביב׳ ׳1921׳ שכ׳ עולים
) (2מרשימת חזית י דתית לאומית מזרחי והפועל המזרחי׳ שסימנה ב
 •1דאומ חנוך׳ 1919׳ רח׳ חנקין
־• ) (3מרשימת חזית דתית תורתית אנודת ישראל ופועלי אנודת ישראל׳ שסימנה גד
1׳ בלייער יצחק1924 ,׳ רח׳ אוםישקין
) (4מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1בן יוסף משה׳ 1903׳ דח׳ הרצל
) (5מרשימת הספרדים ועדות המזרח ובלתי מפלגתיימ׳ שסימנה ס
 •1חבה אהרון מ•״ 1916׳ רח׳ חגקין
׳
) (6מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז ,ששימנה צ
1י שץ שלמה ,1902 ,רח׳ םוקולוב
) (7מרשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיימ ,שסימנה תו
 •1שמולי אברהם ,1896 ,מעברה 99
 •2גינינםקי יעקב ,1910 ,רח׳ םוקולוב

י״ד באב תשט״ו ) 2באוגוסט (1955
)חמ (8012
1260

מ• וולפמן
פקיד הבחירות למועצה המקומית מנדיאל
י5תוט הפרסומים  ,437י׳ בא5ו? חשט״ו28.8.1955 ,

צו המועצות המקומיות )א(׳ ת ש י ״ א . 1 9 5 0 -
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית מגדל
בהתאם׳ לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(״ תשי״א11950-׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מגדל ״שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל״ וסימנה אן
) (2רשימת למען מנדל״ וסימנה למ:
י.
.
) (3רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ ן
) (4רשימת המפלגה הפרונרסיבית׳ וסימנה פן
) (5רשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי .מפלגתיים׳ וםימגה תו•
המספר הכולל של הבוחרים ,בתחום המועצה

409

ג•

המספר הכולל של המצביעים

302

ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

2

ה•

מספר הקולות המסופקים 0 -

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ז

300

שם ה ר ש י מ ה

סימן הרשימה

. . .
א
למ
מ
פ
תו
ח•

מפלגת פועלי ארץ ישראל
למען מגדל
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ

52
80
64
59
.45,

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
למ
מ
פ
תו

ט•

 .״ מספר הקולות
הכשרים

שם חרשימח
מפלגת פועלי ארץ ישראל
־
למען מגדל
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר המקומות
1
1
1
1
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ'ישראל׳ שסימגה א
 •1כרסגתי מכאל׳ 1911׳ מגדל
) (2מרשימת למען מגדל׳־ שםימגח למ
 •1אשרוביץ אברחם׳ 1917׳ מגדל
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה מ
 •1גולדשטיין מאיר׳ 1914׳ מגדל
) (4מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שסימגה פ
 •1,הוכפלד יעקב׳  ,1903מגדל
) (5מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה תו
 •1שליאר שמואל׳ 1917׳ מגדל

י״ד באב תשט״ו ) 2באוגוסט (1955
)חמ (8012

צבי שולמן
פקיד הבחירות למועצה המקומית מגדל
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1261

צו המועצות ה מ ק ו מ מ ת ) א (  . /ת ש י ״ א 1 9 5 0 -
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית מזכרת בתיה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מזכרת בתיה,
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א 5
) (2רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז׳ וסימנה צ ;
) (3רשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנה תן.

ב•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית

307

ג•

המספר הכולל של המצביעים

285

ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

1

ה•

מספר הקולות המסופקים 0 -

ו•

המספר הכולל של הקולות,הכשרים

284

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
צ
תו י
ח•

.

מספר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

160
107
17

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
שם ה ר ש י מ ה

סימן הרשימה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
האישים שנבחרו כחברי המועצה:

ט׳

) (1מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,שסימנה א
 •1לוי חיים ,1900 ,מזכרת בתיה
 •2ברגשטין אלישיב ,1931 ,מזכרת בתיה
 •3זטוצקי יעקב ,1907 ,מזכרת בתיה
 •4פרס דוד ,1909 ,מזכרת בתיה
 Vקורגברג יעקב ,1922 ,מזכרת בתיה
) (2מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז ,שםימגה צ
 •1ארקין זלמן ,1904 ,מזכרת בתיה
 •2פרג פלטיאל׳ 1912׳ מזכרת בתיה
 •3פרם צבי1932 ,׳ מזכרת בתיה
 •4גימן שאול׳  ,1903מזכרת בתיה
י׳ באב תשט״ו ) 29ביולי (1955
)חמ (8012

צבי ליברמן
פקיד הבחירות למועצה המקומית מזכרת בתיה

 1ק״ת 127׳ תשי״א ,עמ׳ •178
1262

ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלו? תשט״ו28.8.1955 ,

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה

בדבר

הבחירות

למועצה ה מ ק ו מ י ת מטולה

בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(״ תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מטולה״ שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב.
ג•
ד•
ה•
ו•
ז•
ח•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה אן
) (2רשימת למען מטולה ,וםימגה נס;
) (3רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז ,וסימנה צ
 ״הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
רשימת למען מטולה ,וסימנה נס עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז״ וסימנה צ•
157
ה מ ס פ ר הכולל של הבוחרים ב ת ח ו ם המועצה
126
המספר הכולל של המצביעים
1
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המסופקים — 0
125
המספר הכולל י של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה

ט•

מספר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה

א
נס

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים
למען מטולה

צ

הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז

• .

מספר ה מ ק ו מ ו ת במועצה ש ז כ ת ה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
שם ה ר ש י מ ה

מספר המקומות

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים
הסתדרות הציוגיס הכלליים מפלגת המרכז
י•

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,שסימנה א
 •1בז ברוך ,60 ,מטולה
 •2כחן אהרן ,60 ,מטולה
) (2מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,שסימנה צ
 .•1לויט .יוסף ,55 ,מטולה
 •2םגדלר מתתיהו ,30 ,מטולה
 •3פרוש ליפמן ,53 ,מטולה•

י״ב באב תשט״־ו ) 31ביולי (1955
)חמ (8012
 1ק״ת  ,127תשי״א עמ׳ •178

אריה בלסקי
•פקיד הבחירות למועצה המקומית מטולה

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית נהריה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גחריה ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א ;
) (2רשימת חזית דתית לאומית ,וסימגח ב;
) (3רשימת תגועת החרות ,וסימגא ח;
•
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וסימנה מ ;
) (5רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה פן
) (6רשימת הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז ,וסימנה צ ן
) (7רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתייס ,וסימגה ק ן
) (8רשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנת תו•

.

י-
-י -

.-

••

•

 1ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳ •178
ילפוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו28.8.1955 ,

1263

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

6719

המספר הכולל של המצביעים

5235

המספר הכולל של'הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

86

מספר הקולות המסופקים— 5מהם הוכשרו— 4ונפסל—1
5149

המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה

א
ב
ח
מ
פ
צ
ק
תו
ח•

מספר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

2078
426
276
768
562
461
137
441

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
מ
פ
צ
תו

שם ה ר ש י מ ה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א
 •1גרשון טץ׳ 1914׳ שדרות געתון
 •2צבי מליק )הירש(׳ 1916׳ שיכון ממשלתי 172
 •3יחזקאל כהן׳ 1906׳ רח׳ גולומב
 •4יעקב אבגי )אפשטיין(׳ 1924׳ עמידר 164
 •5ד״ד יצחק ורו׳ 1895׳ עמידר 110
) (2מרשימת חזית דתית לאומית׳ שםימגח ב
 . •1בגימין כהן׳ 1899׳ שיכון מסשלתי 127
) (3מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
 •1זיגי קרן׳ 1919׳ רח׳ המייסדים
 «2אליהו לוביצקי׳ 1911׳ רח׳ קפלן
) (4מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שםימגה פ
 •1ריברד מרקם׳ 1895׳ רח׳ הרצל
) (5מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלנת המרכז׳ שסימנה צ
 •1הגם נוטשלק׳ 1906׳ רה׳ הרצל
) (6מרשימת מפלנת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיימ ,שסימנה תו
 •1אברהם ליבר׳ 1920׳ שיכון ממשלתי 25
י״ג באב תשט״ו ) 1באוגוסט (1955
)חמ (8012
1264

מרדכי בודוך
פקיד הבחירות למועצה המקומית נהריה
י5קוט הפרסומים  .4?.7י׳

nwn״oo c • t a x n 1

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית נחלת יהודה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות ,תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית נחלת יהודה׳ שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב•
ג•
ד•
ה•
ו•
ז•
ח•׳

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל .וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים׳ וםימגה ב;
) (3רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל׳ וסימגה גד;
) (4רשימת תגועת החרות ובלתי מפלגתיימ ,וסימנה ח:
) (5רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה מ;
) (6רשימת המפלגה הקומוגיסטית ובלתי מפלגתיים׳ וסימגה ק;
) (7רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימגח תו•
אין הסכמי בחירות•
2187
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
1485
המספר הכולל של המצביעים
69
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המסופקים —  ,16מהם הוכשרו —  2ונפסלו — 14
1402
המספר הכוללישל הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח
מ.
ק
תו

ט•

ש ם ה ר ים י מ ה
מפלגת פועלי ארץ ישראל
רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיימ
רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל
רשימת תגןיעת החרות ובלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלגתיים
רשימת המפלגה הקומוגיםטית ובלתי מפלגתיים
רשימת מפלגת אחדות העבודה-פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

496
95
87
225
143
148
208

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל ר^ימה:
סימן הרשימה
א
ח
ט
לו
תו

י•

מספד הקולות
הבשרים

שם

הרשימה

מפלגת פועלי ארץ ישראל
רשימת תנועת החרות ובלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
רשימת המפלגה הקומוגםטית ובלתי מפלגתיים
רשימת מפלגת אחדות העבודה—פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספד המקומות
4
2
1
1
1

האישים שנבחרו •כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל׳ שםימגה א
 •1צמיר אלימלך׳ 1911׳ גחלת יהודה׳ בית פרטי
 •2חגגיל מגשח׳ 1913׳ גחלת יהודה׳ מעברה׳ צריף מס׳ 4
 •3שאול שלמה ,1907 ,גחלת יהודה׳ בית פרטי
' •4דאגי םלימ׳ 1914׳ גחלת יהודה׳ מעברה׳ צריף מם׳ 18ב׳
) (2מרשימת תנועת החרות ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה ח
 •1דשבסקי ישראל׳ 1911׳ נחלת יהודה׳ בית פרטי
 •2בן חורין אברהם׳ 1930׳ נחלת יהודה׳ מעברה
י ) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים ,שסימנה מ
 •1יעקובוביץ מרדכי ,1920 ,גחלת יהודה ,בית ספר חקלאי
) (4מרשימת המפלגה הקומוגיםטית ובלתי מפלגתיים ,שסימגה ק
 •1צדיק צדיק ,1932 ,גחלת יהודה ,מעברה ,צריף מם׳ 158מ׳
) (5מרשימת אחדות העבודה—פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שםימגח תו
 •1לוי יחזקאל׳  ,1925גחלת יהודה ,מעברה ,צריף מם׳ 168

ט׳ באב תשט״ו ) 28ביולי (1955
)חט (8012

• ישראל פבר
הבחירות למועצה המקומית גחלת יהודה

 1ק״ת 127׳ תשי״א ,עמ׳ •178
ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו28.8.1955 ,

1265

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי׳יא1950-
הודעה ׳בדבר הבחירות למועצה המקומית נס ציונה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית נס ציונה ,שקוימ
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,המזרחי ,דתיים ובלתי מפלגתיים ,וסימנה ב;
) (3רשימת תגועת החרות ,וסימגה ח;
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;
) (5רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה '.פ;
) (6רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז׳ וםימגה צ;
) (7רשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ק;
) (8רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ,וסימנה תו•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
ב•
 (1).רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימנה פ עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלנת המרכז׳ וסימנה צ
ג•

6127

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

ד•

המספר הכולל של המצביעים

5133

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

52

ו•

מספר הקולות המסופקים— 2מהם נפסלו—2

ז•

המספר .הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ט•

,סימן הרשימה

שם הרשימה

א
ב
ח
מ
פ
צ
ק.
תו

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזיתי דתית לאומית הפועל המזרחי ,המזרחי׳ דתיים ובלתי מפלגתיים
תנועת החרות •
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז
רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה  -פועלי ציון

י

מספר הקולות הכשרים
2074
373
384
477
134
484
338
815

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א .
ב
ח
ט
צ
תו

י•

5079

מספר המקומות

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,המזרחי ,דתיים ובלתי מפלגתיים
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
אחדות העבודה  -פועלי ציון

5
1
1
1
1
2

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,ששימנה א
 •1מירון )מיקגברון( אליהו ,1903 ,נס ציונה ,רח׳ רמז
 •2שמיד ישראל ,1911 ,גס ציונה עליה
 •3רודריג יקים1905 ,׳ גסיציוגה רח׳ אליהו גולומב
 •4ד״ר וילנר אלברט׳ 1909׳ גם ציוגח שכ׳ הפרוגרםיביפ
 •5גיגי ישראל׳ 1925׳ גס ציונה׳• טירת שלום
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) (2מרשימת החזית הדתית הלאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ דתיים ובלתי׳ מפלגתיים ,שסימנה ב
 •1לוי משה׳ 1909׳ נס ציונה׳ מעברה . 243
) (3מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1בן הלל מנחם׳ 1888׳ נס ציונה׳ רח׳ רוטשילד
) (4מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
 •1בלומברג אריה׳ 1906׳ גפ ציוגה׳ רח׳ רמז
 (5) .מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז׳ שםימגה צ
•י  •1קומורוב מאיר׳ 1888׳ גם ציוגה׳ רה׳ תל־אביב
) (6מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ,שםימגה תל
 •1גבאי משה׳ 1906׳ גם ציוגה׳ רח׳ החלוץ
 •2דרהם־כהן זכריה׳'1917׳ גס ציוגה׳ שכ׳ הפועלים
י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
)חמ(8012

-

!

.

אליהו ריבלץ
פקיד הבחירות למועצה המקומית גס ציוגה

צו המועצות המקומיות ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית נשר
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א 41950-גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גשר׳ שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955

א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1׳רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(׳ וםימגה ב;
) (3רשימת חזית דתית תורתית )אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים(׳ וסימנה גד»
) (4רשימת תגועת החרות׳ וםימגה ח:
) (5רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה מ:
) (6רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וםימגה פ:
) (7רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז ,וםימגה צ;
) (8רשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה ק:
) (9רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה תו•

.ב•

-

.

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(׳ וםימגה ב עם רשימת תגועת החרות׳ וםימגח ח;
) (2רשימת חזית דתית תורתית )אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים(׳ וםימגה גד עם רשימת הסתדרות
הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז׳ וםימגה צ

ג•
ד•
ה•
ו•
ז•
ח•

5327
המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
4158 .
המספר הכולל של המצביעים
46
 .המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המסופקים  ,3 -מהם ונפסלו 3 -
 4109י
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח
מ
פ
צ
ק
תו

שמהרשימה

רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
י חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(
חזית דתית תורתית )אגודת ישראל ,פועלי אגודת ישראל ודתיים
בלתי מפלגתיים(
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרותי הציונים הכלליים — מפלגת המרכז
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר הקולות
הכשרים
1594
253
350
233
338
72
204
420
645

*
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ט י " מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
י

שימן הרשימה
א
ב
גד

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(
חזית דתית תורתית )אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים
בלתי מפלגתיים(
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציונים הכלליימ — מפלגת המרכז
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים .

מ
צ
ק .
תו
י•

מספר המקומות
4
1
1
1
1
1,
2

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת .מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימגח א
 •1שומרוגי יהודה׳ 1900׳ גשר׳ בתי גשר
 •2רוט יצחק׳ 1907׳ גשר׳ גבעת גשר
 •3הםיגג אריה )לייב(׳ 1910׳ תל חגן 227
 •4הובל דוד׳ 1910׳ בן דור 54
) (2מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(׳ שםיטגה ב
 •1פופוביץ יוסף׳ 1904׳ תל חגן 121
) (3מרשימת חזית דתית תורתית )אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים( ,שסימנה גד
 •1םוםגוביק פסח׳ 1906׳ תל חגן 48
) (4מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה מ
 •1זילברמן חיימ׳ 1904׳ גשר 141
) (5מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז׳ שסימגה צ
 •1־לוין מרדכי1907 ,׳ תל חנן 71
) (6מרשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,שסימנה ק
 •1סוזין יעקב׳ 1920׳ בן דור 35
) (7מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה תו
 •1רויטמן יצחק1906 ,׳ תל חגן 226
 •2שפירא שלמה ,1916 ,גשר•
משה רוזנברג
פקיד הבחירות למועצה המקומית נשר

י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
)חט (8012

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית עיר יזרעאל — עפולה
בהתאם לסעיף  30לפקודת המועצות המקומיות )א( ,תשי׳יא ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית עיר יזרעאל •
עפולה ,שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב•
ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים ,וסימנה ב;
) (3רשימת תגועת החרות ,וסימנה ח ;
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,ושימנה מ;
 (5).רשימת המפלגה הפרוגרסיבית והבלתי תלויים ,ושימנה פ;
) (6רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז ,וסימנה צ;
) (7רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנה תו•
הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז׳ וסימנה צ עם רשימת תגועת החרות׳ וםימגה ה•
המספר הכולל
המספר הכולל
המספר הכולל
מספר הקולות
המספריהכולל

של הבוחרים בתחום המועצה
של המצביעים
של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
המסופקים —  1ונפסל — 1
של הקולות הכשרים

5782
4612
91
4521
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ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
מ
פ
צ
תו

מספר הקולות
הכשרים

׳ ש מ ה ר ש י מ ה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
תגועת החדות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
מפלגת הפרוגרםיבים ובלתי תלויים
מפלגת הסתדרות הציונימ הכלליימ — מפלגת המרכז
מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ

1871
685
418
567
191
378
411

ט•  .מספר ה מ ק ו מ ו ת במועצה ש ז כ ת ה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
ט
צ
תו
י•

מספר המקומות

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז
*
אחדות ׳העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

5
2
1
1
1
1

האישים שנלחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה
!• קנל )קגיאל( דוד׳ 51׳ עפולה׳ רחוב עליה 26
 •2דובנוב יואש׳ 34׳ עפולה׳ שיכון הפועלים
 •3לוי יהודה׳ 44׳ עפולה׳ שיכון ממשלתי
 •4אברבוך שרה׳  ,51עפולה׳ שיכון פועלים
 •5יוסף צידוק׳ 35׳ עפולה׳ שיכון פועלים
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים׳ שסימנה ב
 •1שמש דוד׳ 28׳ עפולה׳ רחוב השופטים
 •2ד״ר רוטשילד פנחס׳ 48׳ עפולה׳ מוסד ״אומן״
) (3מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1פםלוב חנוך׳  ,60עפולה ,ככר העצמאות
) (4מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
 •1הירשברנ יעקב42 ,׳ עפולה עלית׳ ״רסקו״  6א׳
) (5מרשימת מפלגת הסתדרות הציוגימ הכלליימ — מפלגת המרכז ,שסימגה צ
 •1טליתמן מאיר ,39 ,עפולה ,רחוב ירושלימ
) (6מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שפיטגה ת ו
 •1שדלצקי משה ,48 ,עפולה ,שיכון עובדימ
א



(

ש• רון
פקיד הבחירות למועצה המקומית עיר יזרעאל־עפולה

י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
)חמ (8012

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה

בדבר הבהירות למועצה ה מ ק ו מ י ת ע ת ל י ת

 .בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית.עתלית ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי :(1955
"א•

!

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וםיטגה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( ,וםימגה ב;
) (3רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה פ;
•  .״ ׳ • ׳
) (4רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז ,וסימגה צ;
) (5רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וםימגה תו
ק״ת  ,127תשי״א ,עמי •178
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הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א עם רשימת אחרות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
וסימנה תו•

ב•

ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

המספר הכולל של הבוחרים בתהום המועצה
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות י המסופקים — 0
המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א יי
י ב
פ
צ
תו

ט•

592

שם הרשימה

מספר הקולות
הכשרים

296
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( 57
82
המפלגה הפרוגרסיבית
111
הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז
46
 .אחדות העבודה  -פועלי ציון

.מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
פ
צ

י•

819
591
2

.
מספר המקומות

יש ס הרש י מה
 .מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיימ(
י
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז

5
1
1
2

האישים שנבחרו'כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א
 •1כץ יעקב ישראל׳ 1904׳ עתלית
 •2מגדלםון ברוך׳  ,1923עתלית
 •3בסון כדורי1920 ,׳ עתלית
 •4אלקיים רפאל׳ 1928׳ עתלית
 •5בלזר יעקב1898 ,׳ עתלית
) (2׳ מרשימת חזית דתית^לאומית )הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( ,ששימגה ב
 •1חכם •גפתלי׳ 1925׳ עתלית
) (3מרשימת המפלגה הפרונרםיבית׳ וסימנה פ
 •1לייבה ברק ו׳ 1909׳ עתלית
) (4מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלנת המרכז׳ שסימנה צ
 •1שפירא צבי זאב׳1911,׳ עתלית
 •2מזרחי יוחנן׳ 1921׳ עתלית•
זלמן פתלח
פקיד הבחירות למועצה המקומית עתלית

י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
)חמ(8012/

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית פורידיס
בהתאמ לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א11950-׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית פורידים׳ שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א• י אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת אל עדל ואל מוסאוואה )הצדק והשומן(׳ וסימנה עמ;
) (2רשימת אל קאימה אל עומומיה )הרשימה העממית(׳ וסימנה נ׳•;
) (3רשימת קאימת עומאל פורידים )רשימת פועלי פורידיס(׳ וסימנה פס;
) (4רשימת קאימת אל מוזאריעין׳ וסימנה רי;
) (5רשימת אל איצלאח )הריפורמה( .וסימנה דל•

1270

ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו28.8.1955 ,

ב•
ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

המספר הכולל
"המספר הכולל
המספר הכולל
מספד הקולות
המספר הכולל

של הבוחרים בתחום המועצה
של המצביעים
של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
המסופקים0-
של הקולות הכשרים

606
544
18
526

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
עמ
ג׳
פס
די
דל

מספר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה

י אל עדל ואל מוםאווה )הצדק והשויון(
אל קאימה אל עומומיה )הרשימה העממית(
קאימת עומאל פורידים )רשימת פועלי פורידים(
קאימת אל מוזאריעין )רשימת החקלאים(
אל אצלאח )חריפורמה(

131
57
133
169
36

מספר המקומות במועצה שזכתה בוי כל רשימה:
סימן הרשימה•
עמ
ג׳
פס
רי
ט•

מספר המקומות

שם ה ר ש י מ ה

י אל עדל ואל מוסאווה )הצדק והשומן(
אל קאימח אל עומומיה )הרשימה העממית(
קאימת עומאל פורידיס )רשימת פועלי פורידים(
י קאימת אל מוזאריעין )רשימת החקלאים(

האישים שנבחרו כחברי*המועצה:
) (1מרשימת אל ערל ואל מוסאווה )הצדק והשומן( .שסימנה עמ
 •1נובם עקאב ,1925 ,פורידיס
 •2פרחאן עבדאללה ,1903 ,פורידיס
) (2מרשימת אל קאימה אל עומומיה )הרשימה העממית( ,שסימנה ג׳
 •1מרעי עלי ,1906 ,פורידים
) (3מרשימת קאימת עומאל פורידים )רשימת פועלי פודידים( ,ששימנה פס
 •1זייד חוםיין ,1908 ,פוריריס
 •2ח־-ליל אחמד ,1933 ,פורידיס
) (4מרשימת קאימת אל מוואריעין )רשימת החקלאים( ,שסימנה רי
 •1מראענה גאייף ,1873 ,פורידיס
 •2מרעי מעיד ,1903 ,פורידים

י״ב באב תשט״ו ) 31ביולי (1955
)חמ(8012

משה כלפון •
פקיד הבחירות למועצה המקומית פורידיס

צו המועצות המקומיות ) א (  ,תשי״א־־1950
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית פרדס חנה
בהתאם למעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-נמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית פרדס חנה ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשיט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) ' (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וםיטנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיימ( ,וסימנה ב;
) (3רשימת תגועת החרות׳ וסימגה ח;
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימגה מ:
) (5רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימגה פן
) (6רשימת הסתדרות הציוגים הכלליימ מפלגת המרכז׳ וסימגה צ;
) (7רשימת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה תו•

י  .י• :ז

 1ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ •178
ילסוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו28.8.1955 ,

1271

הרשימות שלהלן חיו קשורות ביניהן בהסכמי• בחירות:

ב•

) (1רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וסימנה מ  .ע ם דשימת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים,
וםימגה תו•
ג•

3371

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

ד•

המספר הכולל של המצביעים

2780

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

19

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

2761

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ו•  .מספר הקולות המסופקים — 0

סימן הרשימה
א
ב
ח
מ
פ
צ
תו
ט•

שם

מספר הקולות
הכשרים

הרשימה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(
תנועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

993
776
142
128
228
239
255

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
מ
פ
צ
תו

י•

י

שמהרשימה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית)הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר המקומות
4
3
1
1
1
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) • (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א
 •1שורצמן בנימין ,1914 ,פרדס חגה׳ גוה אשר
 •2יוצים אברהם ,1909 ,פרדס חגה ,גוה אשר
 •3דנובסקי עטרה׳ 1900׳ פרדס חגה ,רחוב הראשונים
 •4בן־יזרי יעקב׳ 1927׳ פרדס חנה׳ שיכון ממשלתי
) (2מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים( ,שסימנה ב
 •1זיסוביץ חיים׳ 1913׳ פרדס חנה׳ י רחוב הראשוגים
 •2מנדל משה׳  ,1914פרדס חנה׳ רחוב הבטגיס
 •3כאץ אמריך ד״ר׳ 1906׳ פרדס חנה׳ מגד
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה מ
 •1םלצר משה׳ 1912׳ פרדס חגה׳ שיכון הפועלים
) (4מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שםימגה פ
 •1רובגזון פרידריך שלמה1894 ,׳ פרדס הנה׳ מגד
) (5מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז ,שסימגה צ
 •1דרורי אמגון ,1912 ,פרדס הגה ,דרך הנדיב
) (6מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שסימנה
 •1שרר )שרידר( שלום ,1915 ,פרדס חגה גוה אשר• י

י׳ באב תשט״ו) 29ביולי (1955
)חט(8012/
1272

ת

ו

.
אהרן בלזר
פקיד הבהירות למועצה המקומית פרדס חגה

ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו28.8.1955 ,

צו המועצות המקומיות )א( /תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית פרדסיה
ב ה ת א ם ל ס ע י ף  30ל צ ו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )א( ,ת ש י ״ א  ,11950 -נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ע ל ה ב ח י ר ו ת ל מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת פ ר ד ס י ה  ,ש ק ו י מ ו
ב י ו ם ז׳ ב א ב ת ש ט י ׳ ו )  2ב י ו ל י

א.

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1

ב•

: ( 1 9 5 5 G

ר ש י מ ת מ פ ל נ ת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיימ ,וסימנה

א;

)(2

ר ש י מ ת ח ז י ת ד ת י ת ל א ו מ י ת ה פ ו ע ל ה מ ז ר ח י  ,מ ז ר ח י ו ד ת י י ם ב ל ת י מ פ ל נ ת י י ם  ,ו ס י מ נ ה ב;

)(3

ר ש י מ ת ת נ ו ע ת ה ח ר ו ת  ,ו ס י מ נ ה ת•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
)(1

ר ש י מ ת חזית ד ת י ת לאומית הפועל המזרחי מזרחי ודתיים בלתי מפלגתיימ׳ וסימנה ב

הכולל של
הכולל .של
הכולל של
הכולל של
הכולל של

הבוחרים בתחום המועצה
המצביעים
הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
הקולות המסופקים 0 -
הקולות הכשרים

ג•
ד•
ה•
ו׳
ז•

המספר
המספר
המספר
המספר
המספר

ח•

המספר הכולל.של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
•

סימן הרשימה

ע ם ר ש י מ ת ת נ ו ע ת ה ח ר ו ת ׳ ו ס י מ נ ה ח•

408
271
16
255

מספר הקולות

ש מ ה ר ש י מ ה
י

א

ט•

מ פ ל נ ת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים

ב

חזית ד ת י ת לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים

ח

תנועת החרות

109
110

בלתי מפלנתיים

36

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
י

י•

הכשרים

ח

ש ם

מספר המקומות

ה ר ש י מ ה

מ פ ל נ ת פועלי ארץ־ישראל ובלתי •מפלנתיים
חזית ד ת י ת לאומית הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים
תנועת החרות

3

*

3

בלתי מפלנתיים

1

.

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
)(1

מ ר ש י מ ת מ פ ל ג ת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה
•1

א;

י מ י ג י ז כ ר י ה ׳ 1930׳ פ ר ד ס י ה

 . •2י פ ת מ ש ה ׳ 1918׳ פ ר ד ס י ה
•3
)(2

ק ו ת ה ש ל ו ם 1929 ,׳ פ ר ד ס י ה

מ ר ש י מ ת חזית ד ת י ת ל א ו מ י ת הפועל המזרחי׳ מזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים׳ שסימנה
•1

)(3

י
ב;

כ ה ן א ה ר ן ׳ 1913׳ פ ר ד ס י ה

•2

ת ע ש ה ש ל מ ה ׳ 1900׳ פ ר ד ס י ה

•3

ב י ט ו ן ח מ ו ם ׳ 1919׳ פ ר ד ס י ה

מ ר ש י מ ת ת נ ו ע ת החרות׳ שסימנה ח
•1

ל ו י ש א ו ל ׳ 1933׳ פ ר ד ס י ה •

י ״ ד ב א ב ת ש ט ״ ו ) 2ב א ו נ ו ם ט (1955
)חמ(8012

אמיליו סרוסי .
פקיד

הבהירות למועצה

המקומית

פרדסיה

 1ק ״ ת  ,127ת ש י ״ א  .ע מ ׳ •178
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1273

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי־״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קדימה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א  ,11950 -נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קדימה ,שקוימו
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
•א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

ב׳

רשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימנה א;
רשימת אזרחי קדימה׳ וסימנה אק;
רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה ב;
רשימת בוני קדימה׳ וסימנה בק;
רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז׳ וסימנה צ;
רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנה תו•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת בוני קדימה׳ ופימגה בק עם רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיימ ,וםימגה ב;
) (2רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א עם רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ׳
וסימנה תו•
של הבוחרים בתחום המועצה
של המצביעים
של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
המסופקים — 0
של הקולות הכשרים

ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

המספר הכולל
המספר הכולל
המספר הכולל
מספר הקולות
המספר הכולל

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים'שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
אק
ב

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
אזרחי קדימה
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
בלתי מפלגתיים
בוגי קדימה
הסתדרות הציוגיס הכלליים מפלגת המרכז
'מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר הקולות
הכשרימ

הרשימה

115
70
44
46
34
36

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
אק
ב
בק
צ
תו

י•

315

שם

בלו
צ
תו
ט•

393
349
4

שם

מספר המקומות

הרשימה

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
אזרחי קדימה
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
בלתי מפלגתיים
בוגי קדימה
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

3
2
1
1
1
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה א
 •1שרף אברהם׳ 1912׳ קדימה
 •2מרשוב שמואל׳ 1911׳ קדימה
 •3עוזר )עבדל( שלמה׳ 1924׳ קדימה
) (2מרשימת אזרחי קדימה ,שםימגה אק
 •1רזגיק יהושע׳ 1901׳ קדימה
 •2קרץ יעקב׳ 1920׳ קדימה
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)(3
)(4
)(5
)(6

מרשימת חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב .
 •1אורלן יוסף׳ 1905׳ קדימה
מרשימת בוני קדימה׳ שסימנה בק
 •1רמנבק יוסף מאיר׳ 1911׳ קדימה
מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת והמרכז׳ שסימנה צ
 •1י גחמגסון'דגיאל׳ 1919׳ קדימה
מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימגח ת ן
 •1טוקוציגסקי יוסף׳ 1909׳ קדימה•

י״ד באב תשט״ו ) 2באוגוסט (1955
)חמ (8012

-

י

צבי קורנברג
פקיד הבחירות למועצה המקומית קדימה

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קרית אונו
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א11950-׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קרית אוגו׳
שקוימו ביום ז׳ באביתשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

ב•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימגה א;
) (2רשימה דתית של כל העדות׳ ופימגח ו;
) (3רשימת תגועת החרות׳ וסימגה ח:
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת׳ וםימגה מ; י
) (5רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וםימגה פ;
) (6רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז׳ וסימגה צ;
)ד( רשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וסימגה ק;
) (8רשימת התימגים׳ ופימגה ש;
) (9רשימת לאחדות העבודה — פועלי ציון׳ וסימגה תו•
הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן• בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה א עמ רשימת התימגים׳ וםימגה ש•

גי'
ד•
ה•
ו•
ז•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה ,
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המםופקים ,6-מהם הוכשרו 5-ונפסל1-
המספר הכולל.של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ו
ח
מ
פ
צ
ק
ש
תו

ט•

.

5280
 4213י
83
4130

שמהרשימה
מפלגת פועלי •ארץ ישראל ובלתי ספלגתיים
רשימה דתית של כל העדות
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
רשימת התימגים
לאחדות העבודה  -פועלי ציון

מספר הקולות
• הכשרים
1530
574
630
236
216
211
319
52
362

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ח
• ו
תו

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
תגועת החרות
רשימה דתית של כל העדות
לאחדות והעבודה  -פועלי ציון

מספד המקומות
4
2
2
 1י•
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האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1מרשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים ,שסימנה א
 •1כהן יעקב1918 ,׳ קרית אונו׳ רחוב רמז
 •2ציטאיאט דוד .,1911 ,קרית אונו ,מעברה
 •3כצנלפון משה ,1909 ,קרית אונו ,רחוב קפלן
 •4יצחייק עזר ,1912 ,קרית אונו ,מעברה
) (2מרשימת תנועת החרות ,שסימנה ח
 •1לוינזון ינםף ,1916 ,קרית אונו ,רחוב בילינםון
 •2ארליך דוד ,1918 ,קרית אונו ,רחוב ברל
) (3מרשימה דתית של כל העדות ,שסימנה ו
 •1מרקוביץ מרדכי׳  ,1913קרית אונו ,רחוב טרומבלדור
 •2סעדי יחיא׳ 1924׳ קרית אונו׳ רחוב נורדון
) (4מרשימת לאחדות׳ העבודה  -פועלי ציון׳ שסימנה תו•
 •1ציפדשטיין חיימ׳  ,1918קרית אונו ,רחוב ברל
י׳ באב תשט״ו ): 29יולי (1955
)חט (8012

צבי שנידר
פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית אונו

צו המועצות המקומיות )א( ,תשיי׳א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קרית ביאליק
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,ת ש י ״ א  41950 -נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קדית ביאליק,
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

ב•

רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
רשימת תגועת החרות׳ וםימגה ח;
רשימת למען קרית ביאליק׳ וסימגה ל;
רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וסימנה מ;
רשימת'המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה פ;
רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,וסימנה צ;
רשימת המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וסימנה ק;
רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו׳

הרשימות ^להלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
) (1רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז׳ וםימגה צ עם רשימת תגועת החרות׳ וםימגה ח;
) (2רשימת למען קרית ביאליק׳ וסימגה ל עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וסימנה פ•
של הבוחרים בתחום המועצה
של המצביעים
של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
המסופקים 0 -

ג•
ד•
ה•
ו•

המספר הכולל
המספר הכולל
המספר הכולל
מספר הקולות

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח׳

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
שמהרשימה
סימן הרשימה
א
ח
ל
מ
פ
צ
ק
תו

י

3873
3155
25

3130

מספר הקולות
הכשרים

מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
תגועת החרות
למען קרית ביאליק
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

802
97
1082
375
239
305
98
132
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ט•

מפםר המקומות במועצה שזכתה בו יכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ל
מ
צ

י•

מספר המקומות

שמהרשימה

3
4
1
1

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ
למען קרית ביאליק
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציונים הכלליים  -מפלגת המרכז

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים״ שםימגה א.
 •1יעקובזון אדמוגד׳ 1912׳ רה׳ הכפר 6
 •2פיגק ארגםט1912 ,׳ רח׳ הכפר 4
 •3שמגר דוד׳ 1907׳ צור שלום׳ רח׳ רקפות 8
) (2מרשימת• למען קרית ביאליק׳ שםימגה ל
 •1קרליגר צבי הרברט׳ 1905׳ רה׳ הגדייטה סולד 3
 •2הירשמן שמואל פרץ׳ 1907׳ שדרות ווייצמן 10
 •3אזרד יעקב׳ 1910׳ רח׳ הגנה 10/4
 •4נרה שטפן׳ 1913׳ צור שלום
) (3מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
 •1ענבי שלמה׳ 1954׳ שדרות ווייצמן 26
) (4מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים — מפלנת המרכז .שסימנה צ
 •1שרייבר חיים׳ 1895׳ רח׳ קרן היסוד 13
דוד ארביט
פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית ביאליק

•ט״ז באב תשט״׳ו ) 4באונוםט (1955
)חמ(8012

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א 1950 -
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קרית־ים
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א  ,11950 -נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קרים־ים׳
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי .מפלגתיים( .וסימנה ב; .
תנועת החרות׳ וסימנה ח;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה מ;
המפלנה הפרונרםיבית׳ וסימנה פ;
הסתדרות הציונים הכלליימ — מפלנת המרכז׳ וסימנה צ;
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיימ ,וסימנה ק;.
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיימ׳ וםימגה תו•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
ב•
 (1) ,רשימת המפלגה׳ הפרוגרסיבית׳ ופימגה פ עם רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז׳ ופימגה צ•
ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

6484

ד•

המספר הכולל של המצביעים

4802

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

86

המספר הכולל של הקולות הכשרים

16ד4

 .ו•
ז• י

מספר הקולות המסופקים — 0
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המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ח•

שם ה ר ש י מ ה
סימן הרשימה
מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
א
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
ב ־
בלתי מפלגתיים(
תנועת החרות
ח
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
מ
המפלגה הפרוגרסיבית
פ
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
צ
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
ק
 .אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
תו

ט•

טםפר הקולות הכשרים
1562
51ד
412
487
676
157
248
423

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
שם ה ר ש י מ ה
סימן הרשימה
מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים
~ א
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים
ב
בלתי מפלגתיים(
תגועת החרות
ח
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
מ ־
המפלגה הפרוגרסיבית
פ
 .הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
צ
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
ק
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
תו

י׳

״

מספר המקומות
4
2
1
1
2
—
—
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
)(1

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

:

מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה א
 . •1קובר משה׳ 1915׳ עצמאותי 5
 •2בלושטין מרדכי׳  ,1919עמידר 5/2
 •3מצרי יוסף׳ 1924׳ עין־געמן צ׳ 65
 •4מורד עזרא׳ 1913׳ עמידר 186/4
מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים(׳ שסימנה ב
 •1אננר צבי׳)הרש(׳ 1917׳ עמידד 219/4
 •2אדלר משה׳ 1925׳ עמידר 153/3
מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1טוטיום מנדל׳ 1916׳ עמירר 40/1
מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיימ׳ שסימנה מ
 •1ליבליננ אשר׳ 1920׳ עמידר 191/2
מרשימת המפלנה הפרונרםיבית׳ שסימנה פ
 •1מלר דוד׳ 1907׳ טייבר 359
 •2.ד״ר קלינה לודוביט׳ 1907׳ טייבר 360
מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה תו
 •1כהךלופטין לאה ,1914 ,רחוב ארפלםא •11
ראובן וויצ׳יק
פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית-ים

ג׳ באב תשט״ו ) 1באוגוסט (1955
)חמ (8012

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קרית מוצקין
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א11950-׳ גמםרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קרית מוצקין,
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955

אושרו הרשימות שלהלן:

א•

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וםימגח א ;
רשימה דתית מאוחדת ,וסימגח בד;
רשימת תגועת החרות ,וסימנה ח ;
רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,וסימגה מ;
רשימת הספרדים ובלתי מפלגתיים ,וםימגה ס;
רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ,וםימגה פ;
רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז׳ וםימגה צ;
רשימת אחדותי העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,וסימנה תו

•

! ק״ת 127׳ תשי״א ,עמי •178
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ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו׳• 28.8.1055

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי־ בחירות:

ב•

) (1רשימת הסתדרות הציונים הכלליים — מפלנת המרכז׳ וסימנה צ עמ רשימה דתית מאוחדת׳ וסימנה בד•
י , 5198

ג•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

ד•

המספר הכולל של המצביעים

. 4299

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

46

ו׳

מספר הקולות המסופקים — 0

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר׳ הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
שם ה ר ש י מ ה

י

ט•

א
בד
ח
ט
ם
פ
צ
תו

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים
רשימה דתית מאוחרת
תנועת החרות
מפלנת הפועלים המאוחדת ,ובלתי מפלנתיים
הספרדים ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
 .,הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז
אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר הקולות
הכשרים
1282
311
281
343
148
299
1363
226

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א•
בד
מ
פ
צ

י•

4253

שם

הרשימה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
רשימה דתית מאוחדת
 .מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיימ
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז

האישים שנבחרו כחברי המועצה• :
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ׳ שםימגה א
 •1ד׳׳ר הס גרשון׳ 1907׳ הרב קוק 92
 •2ליברייך גפתלי׳ 1914׳ אהרון ד
 •3חלפון חיים עמגואל׳ 1901׳ שד׳ השופטים 21
 •4אלשטיין )עזריה( רחל׳ 1907׳ הילדים 26
) (2מרשימה דתית מאוחדת׳ שפימגה בד
 •1שטיין גדליהו׳ 1907׳ דירות עם ב29/
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה מ
 •1ברוםילובםקי יעקב׳ 1912׳ הרב קוק 92
) (4מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שםימגה פ
 •1זיק יעקב׳ 1897׳ השופטים 12
) (5מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז׳ שסיטגה צ
 •1גרושקביץ אריה )לייב(׳ 1897׳ רח׳ התקוח 18
 •2בירגבאום גחמן׳ 1911׳ השופטים 9
 •3וילד פאול׳ 1904׳ רג׳ס 36
ן
 •4םיגדרקה דוד׳ 1906׳ ים התיכון •13

ב׳״א באב תשט״ו ) 9באוגוסט (1955
)חמ (8012

י<5זוט הפרסומים  ,437י׳ בא?ו 5תשמ״ו28.8.1955 ,

ש• בניאש
פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית מוצקין

1279

צו המועצות המקומיות ) א (  ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קרית עמל
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(״ תשי״א11950-׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קריית עמל׳
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1055
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלגת
דתיים
מפלגת
אחדות

פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים ,וסימנה א;
ובלתי מפלגתיים׳ וםימגח ב;
הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;
העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה תו•

ב•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

1805

ג•

המספר הכולל של המצביעים

1537

ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

21

ה• י מספר הקולות'המסופקים 0 -
ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
םימן הרשימה
א
ב
מ .
תו

ח•

1516

שם ה ר ש י מ ה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
דתיים ובלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר הקולות
הבשרים
846
157
270
243

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
מ
תו

שם ה ר ש י מ ה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
דתיים ובלתי מפלגתיים
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים •
אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ ששימגה א
 •1אורלי יהודה׳ 1910׳ קרית עמל׳ רח׳ קרן קימת 13
 •2קלגברג יצחק׳ 1918׳ קרית עמל רח׳ הבוגים 54
 •3מגלי חיים׳ 1911׳ קרית עמל׳ רח׳ רמז 42
 •4ולד סיומה׳ 1917׳ קרית עמל׳ דחי הבוגימ 40
 •5כרמי ישראל׳ 1915׳ קרית עמל׳ רח׳ יזרעאל 6
) (2מרשימת דתיים ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה ב
 •1ד״ר בלומגטל שלמה׳ 1887׳ קרית עמל׳ רה׳ קרן קימת 43
) (3מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ,שםימגה מ
 . •1הייםיגר גיסן׳ 1904׳ קרית עמל׳ רח׳ הכרמל 35
 •2הרשקוביץ ברוך׳ 1910׳ קרית עמל׳ רח׳ הגשיא 7
) (4מרשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה תו
 •1הררי )קורנפלד( שמחה׳ 1917׳ קרית עמל׳ דח׳ רמז •36
י״ג באב תשט״ו ) 1באוגוסט (1955
)חט (8012
1

אליעזר ברוך
פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית עמל

ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ •178
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י5קוט הפרסומים  ,437י׳ בא5ו 5תשט״ו28.8.1955 ,

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית ראש פינה
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ .תשי״א  41950 -נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית ראשיפגה
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ-ישדאל ובלתי טפלנתיים׳ וסימנה אי;
) (2רשימת חזית דתית לאומית׳ וסימנה ב;
) (3רשימת קידמה ופיתוח ראשי פינה )רשימה בלתי מפלנתית(׳ וסימנה ג;
׳
) (4רשימת למען ראש פינה״ וסימנה ר פ ;
) (5רשימת מפלנת אחדות עבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיימ ,וסימנה תו•

ב•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיימ׳ ׳וסימנה א עם רשימת חזית דתית לאומית וסימנה בי,
) (2רשימת קידמה .ופיתוח ראש פינה )רשימה בלתי מפלנתית(׳ וסימנה ג עם רשימת למעךראש פינד״ וסימנה רפ•

ג•
ד•
ה•
ו•

561

המספר הכולל של הבוחרים ב ת ח ו ם המועצה
המספר הכולל של המצביעים

:455

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

4

המספר הכולל של הקולות המסופקים; — 0

:
e

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

451

מימן הרשימה
״־ י א
ב
ג
רפ
ת ן ;•
ט•

שמהרשימה

מספר הקולות
הכשרים

רשימת מפלנת פועלי ארץ-ישראל ובלתי מפלנתיים ״
חזית דתית לאומית
קידמה ופיתוח ראש פינה )רשימה בלתי מפלגתית(
•
׳למען ראש פינה י
מפלנת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיים

146
14
• 113י
118
60

מספר המקומות,במועצה ש ז כ ת ה בו כ ל רשימה:
סימן הרשימה
א
ג
רפ

ל.

 .־

• מספר המקומות

ש ם הרשי מ ה
רשימת מפלנת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלנתיים
קידמה ופיתוח ראש פינה )רשימה בלתי ,מפלנתית(
למען ראש פינה

האישים.שנבחרו כחברי המועצה:

2
1
2
י־

) (1מרשימה מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים׳־ שסימנה• א•
 •1חזן שמעון׳ 1910׳ ראש פיגה
 •2קרמר אונן׳ 1908׳ ראש פינה•
) (2מרשימת קידמה ופיתוח ראש פיגה):רשימה בלתי:מפלגתית(׳ שסימנה ג
 •1הורוביץ יוסף׳ 1913׳ ראש פינה
) (3מרשימת למען ראש פינה׳ שסימנה
!• רובינשטיין יעקב׳ 1898׳ ראש פינה
 •2חזן לייב׳ 1910׳ ראש פינה
י״ג באב תשט״ו ) 1באוגוסט (1955
)חמ (8012

ר

פ

י



כמוס שאואט י
פקיד הבחירות למועצה המקומית ראש פיגה
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צו המועצות המקומיות ) א (  ,תשי״א־־1950
 הודעה'בדבר הבחירות למועצה המקומית רמת השתןבהתאמ לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(״ תשי״א ,11950-נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית רמת השרון
שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
אושרו הרשימות שלהלן:
א•
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ .וסימנה א;
) (2רשימת החזית הדתית הלאומית׳ וסיימגה ב;
) (3רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל וחרדים בלתי מפלגתיים׳ וסימגה גד;
) (4רשימת תגועת החדות׳ וםימגה ח;
 (5).רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וםימגח מ;
י) (6רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וםימגה פ;
)ד( רשימת הסתדרות הציוגים הכלליים  -מפלגת המרכז ובלתי מפלגתיים׳ וסימגח צ;
) (8רשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה ק;
) ^9רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תן;
ב•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת החזית הדתית הלאומית׳ וסימגח ב עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימנה פ•

המספר הכולל של
ג•
המספר הכולל של
ד•
ה•  .המספר הכולל של
המספר• הכולל'של
ו•
המספר הכולל של
ז•
ח•

הבוחרים בתחום המועצה
המצביעים
הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
הקולות המסופקים שנפסלו 1 -
הקולות הכשרים

3115

המספר הכולל של הקולות שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח
מ
פ
צ
ק
•תו

ט•

4022
3142
26

מספר הקולות
.הכשרים

שם ה ר ש י מ ה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
החזית הדתית הלאומית
חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל וחרדים
בלתי מפלגתיים
תנועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים •הכלליים מפלגת המרכז ובלתי מפלגתיים ־
המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
... .אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

951
176
182
282
239
352
399
307
227

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
פ
צ
ק

ש ם .ה ר ש י מ ה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיימ . .
החזית הדתית הלאומית
תגועת החרות
המפלגה הפרוגרסיבית
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ובלתי מפלגתיים
י המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגה א
 •1כספי יצחק׳ 1905׳ שדי ביאליק
 •2פדן גרשון׳ 1924׳ דחי אז״ר
 •3בן משה )משח( יעקב׳ 1919׳ מעברה מם׳ 507
 •4חכם יצחק שמואל1929 .׳ מורשה 1241
 1ק״ת  .127תשי״א '.עמ׳ •178
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ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלול השט״ו28.8.1955 ,

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

מרשימת החזית הדתית הלאומית שסימנה ב
 •1סיני )מילר( חיים צבי׳ 1884׳ רה׳ םוקולוב
מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 •1מרקוביץ שלום׳ 1924׳ שד׳ ביאליק בית ריננבירץ
מרשימת המפלגה "הפרוגרסיבית׳־ שסימנה פ
 •1בגימיגי )בגימינוביץ( צבי׳ 1874׳ רה׳ אוסישקין
מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים  . -מ פ ל ג ת המרכז ובלתי מפלנתייס׳ שסימנה צ
 •1חמאירי אחרן׳ 1904׳ רמת השרון
מרשימת חמפלנח הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה ק י ־
 •1פיילר אליעזר דולף׳ 1921׳ שיכון ארינח 2
שמואל שפילקין
פקיד הבחירות למועצה המקומית רמת השרון

ט״ו כאב תשט״ו ) 3באונוםט (1955
)חמ (8012

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית רמת רחל
בהתאם לסעיף )19א( לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א11950-׳ נמסרת בזח הודעה כי בקשר לבחירות למועצה המקומית רמת רחלי
שעמדו להתקיים ביום ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי  (1955לשם בחירת חמשת חברי המועצה׳ הונשח רשימת מועמדים אחת והיא' :למען רמתרחל׳
לפי סעיף )19א( האמור הכריזה ועדת הבחירות למועצה המקומית רמת רחל ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי  (1955על המועמדים
המפורטים להלן •כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית רמת רחל:
 •1כץ משה׳ 1913
 •2כרמי מאיר׳ 1916
 •3יואל נתן׳ 1912
 •4נילדח זאב׳ 1914
 •5אשכנזי יוסף׳ •1927
י״נ באב תשט״ו) 1באונוםט (1955
)חמ (8012

א• שחמר
פקיד הבחירות למועצה המקומית רמת רחל

•

 1כךת 127׳ תשי׳׳א׳ עמ׳ 178

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) א (  ,תשי״א1950-
יי ״י

הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית רעננה

יי

בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א 41950-נמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית׳ רעננה׳ שקוימו
ביום ז־ באב תשט״נ ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי• ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה בן ..
) (3רשימת חזית דתית תורתית אמדת ישראל׳ פועלי אנודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה גד;
) (4רשימת תנועת החרות׳ וסימנה ח;
י) (5רשימת בעלי מלאכה וחקלאים׳ וסימנה ירן
י •
) (6רשימת יוצאי תימן׳ וסימנה בא;
׳
ן
מ
) (7רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת׳ וסימנה
) (8רשימת המפלגה הפרונרםיבית׳ וסימנה פ;
) (9רשימת ציונים כלליים מפלנת המרכז׳ וסימנה צן
) (10רשימת מפלנת'אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תו•

ב•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביגיהן בהסכמי בחירות:
) (1מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א עם רשימת יוצאי תימן׳ וסימנה כאן
) (2רשימת ציונים כלליים׳ מפלנת המרכז׳ וסימנה צ עם רשימת תנועת החרות .וסימנה'ח•

ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות ה מ ס ו פ ק י ם  3 -מהם נפסלו 3 -
המספר הכולל של י הקולות הכשרים

5759
4705
85

.

.

•

י

.

:

י

•י•

•
••• •
•

".

•4617
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המכפר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ח•

סימן הרשימה
א
ב

יי

גד
ח
.יד
כא
מ
ס״
צ
תו
ט•

שם

מספר הקולות
הכשרים

הרשימה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
חזית דתית תודתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי
מפלגתיים
תגועת החרות
בעלי מלאכה וחקלאים
יוצאי תימן
מפלגת הפועלים המאוחדת
המפלגה הפרוגרסיבית
ציוגים כלליים  -מפלגתי המרכז
; מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

1470
363
569
220
42
162
255
861
393
282

:

מספר ה מ ק ו מ ו ת במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
גד
ח
פ
צ
תו
כא

שם

הרשימה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים
חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים
־
בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
המפלגה.הפרוגרסיבית
ציוגים'כלליים — מפלגת המרכז
 .מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
יוצאי תימן

4
1
י.
2
1
2
1
1 :
1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מךשימת .מפלגת פועלי,ארץ ישראל ובלתי'מפלגתיים׳ שסימנה א
פפויג מיכאל׳ 1916׳ רח׳ בורוכוב
 •2שפטל אריה׳ 1911׳ שכ׳ גוה דוד רמז
 •3ויגרוזר יעקב׳ 1905׳ שכ׳ גוה דוד רמז
 •4ארדמלו עמגואל׳ 1929׳ רח׳ רבוצקי
) (2חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב
 •1לוי ליכט אברהם1906 ,׳ שכ  .הפועל ה מ ז ר ח י . . ,
׳

) (3מרשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל ,פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ,שסימנה־ גד
׳
 •1ודמן מיכאל׳ 1909׳ דחי רש״י
 •2חיים חיים׳ 1932׳ בלוקוגימ א39/
) (4מרשימת תגועת החרות׳ שסימגח ח
 •1קצין )כץ( אהרן׳ 1911׳ רח׳ אחוזה
) (5מרשימת יוצאי תימן׳ שםימגה כא
 •1בםעוד יחיא׳ 1911׳ שכוגת פרץ
) (6מרשימת המפלגה הפרונרסיבית׳ ־ שסימנה פ
 •1אוםטרובסקי ברוך׳ 1890׳ רח׳ אחוזה
 •2אהרון יוליאן׳  «1908רה׳ אחוזה
) (7מרשימת ציוגימ כלליימ מפלגת המרכז׳ שםימגה צ
po19׳ דח׳ רמב״ם
•
 1ל ב ה ר י צבי׳
) (8מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימגח תו
 •1שיגקמן זליג׳ 1906׳ דח׳ פרדס משותף
י״ג באב תשט״ו ) 1באונוםט (1955
)חמ (8012

1284

חיים פידרר
פקיד הבחירות-למועצה המקומית רענגת
ילסוט חפרםומיים ז43׳לי׳ באלול תשט״ו׳ 28.8/1955׳

צו המועצות המקומיות )א( /תשי״א1950-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית שבי ציון
בהתאם לסעיף )19ב( לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-גמפדת מ ה הודעה כי בקשר לבחירות למועצה המקומית שבי
ציון ,שעמדו להתקיים ביום ז׳ באב תשס״ו) 26ביולי  (1955הוגשה רשימת מועמדים אחת•
לפי סעיף )19ב( האמור הכריזה ועדת הבחירות למועצה המקומית שבי ציון ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי  (1955על המועמדים
המפורטים להלן כעל האישים שגבחרו כחברי המועצה המקומית שבי ציון•
 •1שויאר משה מגפרד1893 ,
 •2ארלגגר פגחם׳ 1926
 •3פרויליך יעקב1926 ,
 •4לוגבר שלמה1914 ,
 •5מרכס יהודית1893 ,
 •6שורץ זיגפריד1911 ,
 •7פרנקל מגחם׳ •1920

י

:

י

.

'

׳

•

•

־

-

־ * . - • .

אליעזר ררכסלר
י פקיד הבחירות למועצה המקומית שבי ציון

ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי (1955
)חמ (8012
 1ק״ת 127׳ תשי״א ,עמי •178

צו המועצות המקומיות )א( ,ת ש י ״ א . . . 1 9 5 0 -
הודעה בדבר בחירות למועצה המקומית תל מוגד
בהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א11950-׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית תל מונך״ שקוימן
.
ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
אי

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה ב;
) (3רשימת תגועת החרות׳ וםימגה ח;
) (4רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימגה מ<
) (5רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים ,וסימנה פ ;
) (6רשימת המפלגה הקוטוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ,וסימגח ק;
') (7רשימת אחרות העכורה  -פועלי ציון ,וסימנה תו;

ב•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת המפלגה הפרונרםיבית ובלתי מפלנתים ,וסימנה פ עם רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ,וסימנה תו•
של הבוחרים בתחום המועצה
של המצביעים
של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
המסופקים — 1והוכשר — 1
של הקולות הכשרים

ג•
ד•
ה•
ו•
ז•

המספר הכולל
המספר הכולל
המספר הכולל
מספר הקולות
המספר הכולל

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
ח
מ
פ
ק
תו

י 1140
917
9
908

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ .המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
מפלגת הפועלים המאוחדת׳ ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים,
המפלגה חקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה  -פועלי ציון
:

 ,י

מספר הקולות
הכשרים
559
< 61
59 .
50
73
44
62
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יט•

מספר המקומות במועצה ש ז כ ת ה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
פ.
תו

י•

מספר המקומות

שמהרשימה

7
1
1

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים
אחדות העבודה — פועלי ציון

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ ששימנה א
 •1רינוביצר נפתלי »1916 ,כפר זיו
 •2םוםטובסקי בלומה ,1906 ,תל מונד
 •3סרוםי חואטו ,1919 ,הדר חיים
 •4עמרני משה׳  ,1925שכ׳ יעקב
 «5לוי עזיז׳ 1924׳ הדר חיים
 •6יוסף מורי ישראל ,1928 ,הדר חיים
 •7אםתרין אליעזר׳  ,1914שכ׳ נוח עובד א׳
) (2מרשימת המפלגה הפרונרפיבית ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה פ
 •1בירנר יצחק׳ 1907׳ בפר זיו
) (3מרשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון׳ שסימנה ת ו
 •1ג׳מםון נרשון׳  ,1926תל מונד

י״ג באב ת ש ט ״ ו ) w s 1
)חמ (8012

אריה דנציג
פקיד הבחירות למועצה המקומית תל טונד

באונוםט ( 5

צו המועצות המקומיות ) ב (  ,תשי״ג1953-
הודעה בדבר בחירות למועצה המקומית אור עקיבא
בהתאם לסעיף  4לצו המועצות המקומיות )ב(׳ תשי״ג11953-׳ וסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א ,21950-נמסרת בזה
הודעה על הבחירות למועצה המקומית אור עקיבא׳ שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
.א• אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי'ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים(׳ וסימנה ב;
) (3רשימת תנועת החרות׳ וסימנה ח;
) (4רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ ושימנה מ;
 (5) ,רשימת העובד הדתי׳ וסימנה עד;
) (6רשימת הסתדרות הציונים הכלליים — מפלנת המרכז׳ ומימנה צ;
)' (7רשימת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תו•
ב•
ג•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ ושימנה א עם רשימת העובד הדתי׳ ומימנה עד•
המספר הכולל של הבוחרים ב ת ח ו ם המועצה המקומית

ד•  ,המספר הכולל של המצביעים
ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

ו•

מספר הקולות המסופקים  - 1 4מ ה ם הוכשרו 14 -

ז•

המספד הכולל של הקולות הכשרים

1120
854
12

1

842

 1ק״ת  ,369תשי״נ ,עמי •1174
* ק״ת  «127תשי״א ,עמי *178

12S6

??קומ־הפרםומי־מ5י׳גאלו437,

תשט״י«!ss10.ft.ft .

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה 5

ח•

סימן הרשימה

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים

312

ג

חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי״ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(

277

ח

תגועת החרות

37

עד .

העובד הדתי

35

מ

מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

75

צ

הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז

45

תו

אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מםלנתיים

61

א

ט•

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב

י•

מםפר הקולות
הכשרים

י

מספר המקומות

שמהרשימה

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים
חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים(

4
3

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה א
 •1וייסנברנ יחיאל1907 ,׳ שיכון  278אוד עקיבא
 •2דרדשתי שלמה׳ 1915׳ שיכון  174אור עקיבא
 •3עני שלום׳ 1920׳ שיכון 73אי אור עקיבא
 •4בן הראוש חיים׳ 1922׳ שיכון 10א׳ אור עקיבא
) (2מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים(׳ שסימנה ב
 •1שלום מאיר׳ 1912׳ שיכון  160אור עקיבא
 •2קדוש יוסף1922 ,׳ שיכון  60אור עקיבא
 •3קרדי נברי׳  ,1919שיכון  17אור עקיבא•
שלום טרושקין
פקיד הבחירות למועצה המקומית אור עקיבא

י״ב באב תשט״ו) 31ביולי (1955
)חט (8032

צו המועצות המקומיות ) ב (  ,ת ש י ^ 1 9 5 3 -
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית ב י ת שמש
בהתאם לסעיף  4לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״נ ,11955-וסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א',21950-נמםרת בזח
הודעה על הבחירות למועצה המקומית בית שמש ,שקוימו ביוס ז׳ -באב תשט״ו) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלנת פועלי ארץ ישראל׳ וסימנה א ;
החזית הדתית הלאומית ,וסימנה ב;
תנועת החדות ,וסימנה ח;
פרונרםיבים ובלתי מפלנתיים ,וסימנה פ;
ציונים כלליים ,וסימנה צ;
אחדות העבודה פועלי ציון ,וסימנה תו;

,

י י

 . .ן.

 1ק״ת  ,369תשי״ג ,עם׳ •1174
 2ק״ת 127׳ תשי׳יא ,עט׳ «178
»?מוט הפרסומיט ז <43י׳ בא5ו 5תיעט״ו28:8.1055 ,

1287

ב•

י !301

המספר הכולל של הבוחרים ב ת ח ו ם המועצה

ג•

המספר הכולל של המצביעים

847

ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

21

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

833

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה• ־

מספר הקולות המסופקים — 0

סימן הרשימה

ח•

שש

מספר הקולות
הבשרים

הרשימה

א

מפלגת פועלי ארץ ישראל

366

ב

החזית הדתית הלאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

132

ח

תגועת החרות

119

פ

פרוגרםיבים ובלתי מפלגתיים

50

צ

ציוגים כלליים

103

תו

אחדות העבודה  -פועלי ציון

63

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א

שם

משפר המקומות

הרשימה

מפלגת פועלי ארץ ישראל

ב

חזית דתית לאומית הפועל המזרחי ,מזרחי ובלתי מפלגתיים

ח

תגועת החרות

צ

הסתדרות הציוגים הכלליים

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ,שסימנה א
 •1גימן מגחמ ,1898 ,בית שמש
 •2ויגברגר משה ,1929 ,בית שמש
 •3גדיגיק גיגטה׳  ,1910בית שמש
4י גמדר לוטפלה ,1917 ,בית שמש
 •5ביקאל אליהו׳  ,1913בית שמש
) (2מרשימת חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ מזרחי.ובלתי מפלגתיים ,שסימנה ב
 •1אפרף שלמה׳ 1905׳ בית שמש
 •2פייביש שמעון׳ 1898׳ בית .שמש
) . (3מרשימת תגועת החרות׳ שסימגה ח
 •1בםירי קלמגט׳ 1924׳ בית שמש
) (4מרשימת ציוגים כלליים׳ שםימגח צ
 •1ארוגזון סימון׳ 1901׳ בית שמש

י׳ באב תשט״ו ) 29ביולי (1955
)חמ (8032

1288

רפאל לוי
פקיד הבחירות למועצה המקומית בית שמש

..ילקוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט״ו28.8.1955 ,

 .צו המועצות המקומיות)ב(/תשי׳יג1953-
י

הודעה בדבר הבחירות למועצת המקומית גילעמ

(

 .בחתאט לסעיף  4לצו המועצות המקומיות )ב(׳ תשי״נ ,11953-וסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א21950-׳ נמסרת בזח
הודעה על הבחירות למועצה המקומית גילעמ ,שקוימו ביופ ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי :(1955׳
א•

אושרו הרשימות שלהן:
) (1רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתייס .וסימנה א;
) (2רשימת הפועל המזרחי ומזרחי׳ וסימנה ב;
) (3רשימת תנועת החרות׳ וסימנה ח;

ב•

המספר הכולל של הבוחרים צתחום המועצה המקומית

511

ג•

המספר הכולל של המצביעים

332

ד••

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

14

ה•

המספר הכולל של הקולות המסופקים — 0

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

318

סימן הרשימה
א
ב
ח
ח•

שם ה ר ש י מ ה
מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים
הפועל המזרחי ומזרחי
תנועת החרות

.מספר הקולות
הבשרים
136
86
96

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה
א..
ב
ח

שם ה ר ש י מ ה

מספר המקומות

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
הפועל המזרחי ומזרחי
תגועת החרות

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה א
 •1מקמל משה1926 ,׳ נילעם
 •2י ישראל שלום׳ 1930׳ נילעם •
) (2מרשימת הפועל המזרחי ומזרחי׳ שסימנה ב
 •1חלימה יוסף׳ 1908׳ נילעמ
) (3מרשימת תנועת החרות׳ שסימנת ח
 •1שרמ מרצל׳ 1897׳ נילעם
 •2זלוף ניםים׳ 1929׳ גילעם

י״ג באב תשט״ו ) 1באוגוסט (1955
)חמ (8032

דב הולגדר
פקיד הבחירות למועצה המקומית ,נילעם

 1ק ״ ת 369׳ תשי״ג׳ עמ׳ •1174
 2כך ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ •178

\.5סוט הפרסומים  ,437י׳ בא?ול תשט״ו׳ 28.8.1955

1

1280

צו המועצות המקומיות ) ב (  ,תשי״ג1953-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית גגי תקוה
ל ס ע י ף  4ל צ ו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )ב(׳ ת ש י ״ ג ,1 1 9 5 3 -

בהתאם

ו ב ה ת א ס ל ס ע י ף  30ל צ ו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )א( ,תשי״א21950-׳

נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ע ל ה ב ח י ר ו ת ל מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ג נ י ת ק ו ה ש ק ו י מ ו ב י ו ם ז ׳ ב א ב ת ש ט ׳ ץ  )26ב י ו ל י :955U

אושרו הרשימות שלהלן:

א•

)(1

ר ש י מ ת מ פ ל ג ת פ ו ע ל י א ר ץ י ש ר א ל ו ב ל ת י מ פ ל נ ת י י ם ׳ ו ס י מ נ ה א;

)(2

ר ש י מ ת ח ז י ת ד ת י ת ל א ו מ י ת ׳ ) ה פ ו ע ל ה מ ז ר ח י ׳ ה מ ז ר ח י ו ד ת י י ם ב ל ת י מ פ ל ג ת י י ם ( ׳ ו ם י מ ג ה ב;

)(3

ר ש י מ ת ת ג ו ע ת ה ח ר ו ת ׳ ו ס י מ נ ה ח;

)(4

ר ש י מ ת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וםימגה

)(5

ר ש י מ ת ה ס ת ד ר ו ת ה צ י ו ג י ם ה כ ל ל י י ם מ פ ל ג ת ה מ ר כ ז ׳ ו ס י מ נ ה צ;

)(6
)(7

ב•

מ:

רשימת המפלגה הקומוגיםטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימגה
רשימת מפלגת אחדות העבודה

 -פ ו ע ל י ציון ו ב ל ת י מ פ ל ג ת י י ס ׳  .ו ס י מ נ ה

המספר הכולל של^ הבוחרים בתחום המועצה

1632

ג•

המספר הכולל של המצביעים

1366

ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

15

ה•

המספר הכולל של הקולות המסופקים0 - :

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן ה ר ש י מ ה

א
ב
ח
ט
צ

1351

ש ם

מספד הקולות הכשרים

ה ר ש י מ ה

מ פ ל ג ת פועלי א ר ץ ישראל ובלתי מפלגתיים

522

ח ז י ת ד ת י ת ל א ו מ י ת )הפועל המזרחי׳ המזרחי׳ ו ד ת י י ם ב ל ת י מפלגתיים(

171

תגועת

ההרות

207

מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלגתיים

ק

תו
ח•

ק;
תו•

136

ה ס ת ד ר ו ת הציוגים הכלליים מ פ ל ג ת המרכז

64

ר ש י מ ת ה מ פ ל ג ה ה ק ו מ ו ג י ם ט י ת ה י ש ר א ל י ת ובלתי מפלגתיים'

87

מפלגת

אחדות העבודה

 -פ ו ע ל י ציון ו ב ל ת י

םפלגתיימ

164

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן ה ר ש י מ ה
א

•

מספר המקומות

ש מ ה ר ש י מ ה

מ פ ל ג ת פועלי א ר ץ ישראל ובלתי מפלגתיים

4

ב

חזית ד ת י ת לאומית)הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(

1

ח

תגועת החרות

2

מ

מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

1

תו

מ פ ל ג ת א ח ד ו ת  .ה ע ב ו ד ה — פ ו ע ל י ציון ו ב ל ת י מ פ ל ג ת י י מ

1

האישים שנבחרו כחברי המועצה:
)(1

מ ר ש י מ ת ׳ מ פ ל ג ת פועלי א ר ץ ישראל ובלתי.מפלגתיים׳ שסימגה א
שלמה

ח י י ם ׳ 1899׳

•1

רובין

•2

ס י י ג י ה ו ד ה ׳ 1910׳ צ ר י ף 30

•3

מ ז ר ח י ג ס י ם ׳ 1928׳ צ ר י ף 143

•4

ב ר ו ם פ ג ח ם ׳ 1909׳ צ ר י ף 195

1

ק ״ ת 369׳

ת ש י ״ ג ׳ ע מ ׳ •1174

2

ק ׳ ׳ ת 127׳

ת ש י ״ א ׳ ע מ ׳ •178

1290

צריף 6

ילקוט חפרטוטיב ? ,43י׳ באלו? ת׳עט״ו28.8.1655 ,

) (2מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי .מזרחי.ודתיים בלמי מפלגתיים( ,שםימגה ב
 •1טרצר זאב )וולף(׳  .1884צריף 2
) • (3מרשימת תנועת החרות .שסימנה ח
 •1ברוך יעקב׳  .1920צריף 102
 •2י שעשוע נדנ־י׳ 1922׳ צריף 12
) (4מרשימת מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלנתיים .שסימנה ט
 •1כיתה שאול׳ 1923׳ צריף 71
) (5מרשימת מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ,שםימגה ת ן
 «1מוריץ ארגולר׳ 1926׳ צריף ח• ב• 43
י• פרמינגד
פקיד הבחירות למועצה חטקוטית גגי תקוח

ט״ובאבתשטיו
)חמ (8032

צו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג1953-
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפר יבנה
בהתאם לסעיף  4לצו המועצות המקומיות )ב(׳ תשי״ג11953-׳ וסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א2 1950-׳ גמסרת בזח
הודעה על הבחירות לטועצה הטקוטית בפר יבגה ,שקויטו ביום ז׳ באב תשט״ו) 26ביולי :(1955

א•  :אושרו הרשימות שלהלן:
) (1׳ רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וםיטגה א;
) (2רשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיימ בלתי מפלגתיים(׳ ופימגח ב;
) (3רשימת תנועת החרות׳ וסימגה ח ;
) (4רשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה מ;
) (5רשימת 'הסתדרות הציונים הכלליים — מפלנת המרכז׳ וסימנה צ;
) (6רשימת המפלגה הקוטוגיםטית הישראלית ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה ק;
) (7רשימת לכוד תנועה כלכלית עממית׳ וסימנה ש;
) (8רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו;

.

ב•
ג•
ד•
*fi
ו•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה
המספר הכולל של המצביעים
המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות
מספר הקולות המסופקים ־  1והוכשרו •1 -
המספר הכולל של הקולות הכשרים

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
סימן הרשימה

א
ב
ח .
מ
צ
ק

ש
תו

1482
1182
11
1171

שמהרשימה
מפלגת• פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית׳ )הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(
תגועת החרות
מפלגת הפועלימ המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים — מפלגת המרכז
רשימת י המפלגה חקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
לכוד• תגועח כלכלית עממית
מפלגו /אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

מספר הקולות
הכשרים
302
422
50
181
35
70
81
30
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ח•

מספר המקומות במועצה שזכתה בו בל רשימה:
סימן הרשימה
א
ב
מ

ט•

י

מספר המקומות

שמהרשימה
מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים

3

חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים(

4

מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

2

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

חג׳ג׳ אהרן׳ 1926׳ מול בית הפועלימ

•2

שטייגברג אליהו1910 ,׳ רחוב מגדל מם׳ 41

 •3כהן בגין ,1915 ,שיכון מם׳ 40
) (2מרשימת חזית דתית לאומית )הפועל המזרחי ,המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים( ,שסימגה ב
•1

ברגר מגחמ ,1920 ,רחוב מגדל מם׳ 30

 •2דהן יוסף׳  ,1924רחוב ג׳ מם׳ 56
• •3

צגעגי יוסף1931 ,׳ שיכון מס׳ א66/

 •4מלכה גסים׳ 1924׳ רחוב ד׳ מם׳ 16
) (3מרשימת מפלגת הפועלימ המאוחרת ובלתי מפלגתיים ,שסימגה ט
•1

קוג׳קרו אריה ,1928 ,רחוב ראשל״צ

•2

פרג׳ סלים .1920 ,צריף מם׳ 338

י׳׳ב באב תשט״ו )
)חט (8032

C31

ביילי

אכר אלכסנדר
פקיד הבחירות לטועצה המקוטית כפר יבגה

1955

צו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג1953-
הודעה בדבר בחירות .למועצה המקומית קרית שמונה
בהתאם לסעיף  4לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג ,11953-ובהתאם לסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א^1950-
גמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית קרית שמונה ,שקוימו ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955
א•

אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ,וסימגה א;
) (2רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ,וםימגה מ;
) (3רשימת אחדות העבודה פועלי ציון ,וסימגה תו:
) (4רשימת חזית דתית לאומית ,וסימגח ב•

ב•

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה

2406

ג•

המספר הכולל של המצביעים

1624

ד•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

ה•

המספר הכולל של הקולות המסופקים — 0

ו•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

י 38

1586

 1ק״ת  .369תשי״ג ,עמ׳ •1174
 2ק״ת 127׳ תשי״א ,עמי •178
1292

ילקוט הפרםומימ .,437י׳.באלול חשט״ו28.8.1955,

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל.רשימה:

ז•

סימן הרשימה

ח•

שם.הרש י מה

א

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים

ב

חזית דתית לאומית

מ

מפלגת הפועלים המאוחדת.ובלתי מפלגתיים

תו

אחדות העבודה פועלי ציון

מספר הקולות
הכשרים

י

892
307

;

231.
156

מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
סימן הרשימה

ט•

מספר המקומות

שמהרשימה

א

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים

5

ב

חזית דתית לאומית

2

מ

מפלגת הפועלים המאוחדת

1

תו

אחדות העבודה פועלי ציון

1

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

^

י

•1

גזרי אשר׳ 1926׳ שיכון ב׳ 133

2

שטייגר .יצחק׳ 1925׳ שיכון ג׳ 39

•3

רוז.חיים׳ 1914׳ שיכון ב׳ בית פרטי

•4

זכאי יצחק׳ 1923׳ שיכון ב׳ 122

.

 •5רםולי דוד׳1919,׳ שיכון א׳ 69

.

,

.

.

׳

.

־

) (2מרשימת חזית דתית לאומית׳ ששימנה ב
•1

נישן דודה כדורי׳ 1928׳ צריף 431

•2

איברהימיק יחזקאל1920 .׳ בית ערבי 10

־ י

) (3מרשימת ׳מפלגת הפועלימ המאוחדת .שמימנה מ
 •1ברם יעקב׳  .1922שיכון ב׳123.
) (4מרשימת אחדות העבודה פועלי ציון׳ ששימנה תו
•1

קדייזל משח׳ 1930׳ שיכון נ׳ 32

י״ב באב תשט״ו) 31ביולי (1955
)המ (8032

ילסוט הפרסומים  ,437י׳ באלול תשט׳׳ו28.8:1955 ,

יעקב קובי
פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית שטונח

1293

צו המועצות המקומיות ) ב (  ,תשי״ו1953-.
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית ראש העץ
בהתאם לסעיף  4לצו המועצות המקומיות) .ב( .תשי״ג11953-׳ וסעיף  30לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א־21950-׳ נמסרת בזח
הודעה על הבחירות .למועצה המקומית ראש העין׳ שקוימו .ביום ז׳ באב תשט״ו ) 26ביולי :(1955

אושרו הרשימות שלהלן:

א.

) (1רשימת
) (2רשימת
) (3רשימת
) (•1רשימת
) (5רשימת
) (6רשימת
) (7רשימת
) (8רשימת
) (9רשימת
) (10רשימת
) (11רשימת
ב•

מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה אן
חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלנתיים .וסימנה ב;
חזית דתית תורתית אנודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיים׳ וסימנה גד;
חזית דתית מקורית׳ תנועת בני תימן ודתיים בלתי מפלנתיים׳.וסימנה ו;
תנועת החרות׳ וסימנה חן
אנודת נאולי תימן בישראל׳ וסימנה ל;
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים׳-וסימגה פ;
הסתדרות הצייוגים הכלליים מפלגת המרכז׳ וםימגה צ ן
אגודת העובדים החרדים׳ וםימגה שי;
מפלנת אחדות העבודה  -פועלי ציון ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה תו•

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
) (1המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלנתיים׳ וסימנה פ עם הסתדרות הציונים הכלליים מפלנת המרכז׳ וסימנה צ•
) (2חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימגה גד׳ עם אגודת גאולי תימן בישראל
וםימגח ל

גי י המספר הכולל של הבוחרים ב ת ח ו ם המועצה המקומית

3635

ד•

המספר הכולל של המצביעים

,. 2706

ה•

המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות

131.

ו•

המספר הכולל של הקולות המסופקים — 0

ז•

המספר הכולל של הקולות הכשרים

ח•

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו _לכל רשימה:
סימן הרשימה :

א
ב
גד
ו
ח
ל •
מ
פ
צ
שי
תו

2575

'מספר הקולות
הכשרים

שם ה ר ש י מ ה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים
בלתי מפלגתיים
חזית דתית מקורית׳ תגועת בגי תימן ודתיימ בלתי מפלגתיים
תגועת החרות
אגודת גאולי תימן בישראל
מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז
אגודת העובדים החרדים
מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

624
257
136
694
180
116
33
182
270
0
83
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ט•

מספר ה מ ק ו מ ו ת במועצה ש ז כ ת ה בו כל רשימה:
סימן הרשימה .
א
ב
גד
ו
פ
צ

י•

־

מספר המקומות

שמהרשימה

מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳.המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
חזית דתית תורתית אגודת ישראל .פועלי אגודת ישראל ודתיים
בלתי מפלגתיים
חזית דתית מקורית׳ תגועת בגי תימן ודתיים בלתי מפלגתיים
המפלגה הפרוגרסיבית ובלתי מפלגתיים
הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז

2
1
1
3
1
1

האישים שנבחרו'כחברי המועצה:
) (1מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שםימגח א
 •1משה זכריה׳  .1925מחנה א׳ 70
 •2זכריה שלמה׳ 1928׳ שיכון ד׳ 40
) (2מרשימת חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימגח ב
•1
)(3

מרשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל 'ופועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימגה גד
•1

)(4

הרב כולגי )מועלם( סולימן׳ 1918׳ שיכון ד׳ 122
דחבש משה׳ 1923׳ שיכון א׳ 45

מרשימת חזית דתית מקורית׳ תגועת בגי תימן ןדתיים בלתי מפלגתיים׳ שםימגח ו
 •1הרב יצהרי צדוק׳ 1909׳ שיכון ד׳ 42
 •2מלחי יוסף׳  ,1930שיכון ג׳ 29
 •3צפר סלימן׳ 1929׳ שיכון ד׳ 145

) (5מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית־ ובלתי מפלנתיים׳ שסימנה פ .
 •1בידגי צלח מתנה1914 ,׳ שיכון ד׳ 151
) (6מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז ,שסימגח צ
 •1יצחק נתן שאול ,1929 ,שיכון א׳ 63
י״ב באב תשט״ו) 31ביולי (1955
)חמ . (8032

י ק ק ו מ ה פ ר ם ו מ י ם  ,437יי׳ בא5ו 5תשפךו28.8.1955 ,

יוסף לוין
פקיר הבחירות למועצה המקומית ראש העי

1295
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