
 רש־וכוות

 ילקוט הפרסדטים
 כ״ט נחשון תש״ו 721 30 גנובמבר 1959

 הודעות בדבר הבחירות למועצות העיריות —
 עט1ר עסור עמוד
 ירושזים 325 חיפה . S3S צפת 350
 אילת . 327 טיריה 340 ראשודיציוז . 351

 אשתיון 32H י!ד . 342 והזיות
- 330 343 רנ׳יוז . . - 330 נצרת 343 רנ׳יוז . . 305 באד־שבע

 343 רנ׳יוז . . בני־ברק
 בני־ברק 332

 בודים . U' . 333 רנוח־נז 357
 חדדה 335 עכו EL" 347 ר־ע ש 330
 חולוז . . 337 פחוזיתקוה . . 34S ת?־אכיבייפו . 361

 פקודה העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית ירושלים

 בהתאם לסעיף ג3 לפקודת העיריות׳ 134!! י׳ נמסרת בזה הודעת על הבחירות למועצת עירית ירושליפ׳ שקויימו גיוט ב׳
 מזשון חש״ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (נ) רשימת -מפלגת פועלי א^ישראל ובלתי מפלגתיים׳ ושימנה הוא א.

 (2) רשימת *חזית דתית לאומיה׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה הוא ב,
 (3) רשימת -חזית דתית הודתיח אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה הוא גד.

 (4) רשימת ״רשימה עממית דתית׳ העובד הדתי ובלתי מפלגתיים- וסימנה הוא דע.
 (5) רשימת ״יוצאי הונגריה בלתי מפלגתיים* וסימנה הוא הונ.

 (6) רשימת *תנועת החרות* וסימנה הוא ח.
 (ד) רשימת -מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים- וסימנת היא מ.

 (8) רשימת -מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלתי מפלגתיים* וסימנה היא 0ש,
 (9) רשימת ״עולי בבלי וסימנה הוא עב.

 (10) רשימת *המפלגה הפרוגרסיבית* וסימנה הוא ס.
 (11) רשימת *הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז״ וסימנה הוא צ.

 (12) רשימת •המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים- וסימנח הוא ק.
 (13) רשימת -חזית העולה החדש׳ וסימנה הוא רי.

 (14) רשימת •מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה הוא תו.

 1 עיר 193-1׳ תופי 1 מסי 414׳ עמי 1.
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת -מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים״ שסימנה תו עפ רשימת ׳־מפלבת הפועלים

 המאוחדת ובלתי מפלגתיים- שסימנה מ.
 (2) רשימת -מפלגת פועלי ארץ-ישראל ובלתי מפלגתיים״ שסימנה א עם רשימת ״רשימה עממית-"דתית׳ העובד

 הדתי׳ ובלתי מפלגתיים״ שסימנה דע.
 (3) רשימת -מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלתי מפלגתיים׳״ שסימנה סש עפ רשימה -המפלגה הפרוגרסיבית״

 שסימנה פ.
 (4) רשימת -עולי בבל* שסימנה עב עם רשימת -חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים*

 שסימנה ב.
 (5) רשימת -הסתדרות הציונים הנלליים׳ מפלגת המרמ* שסימנה צ עם רשימת ״חזית העולה ההדש* שסימנה רי.

 ג. המספד הכולל של הבוחרים בתחום עירית ירושלים 96033
 ד. המספר הכולל של המצביעים 72185

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 620
 ו. מספר הקולות המסופקים - 13׳ מהם הוכשרו - 1 ונפסלו - 12

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

 סימן הרשימה שם הרשימה מספר הקולות

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים »30! 2
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים »922

 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 11205
 דע רשימה עממית דתית׳ העובד הדתי ובלתי מפלגתיים 359

 הונ יוצאי הונגריה בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 11385
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים _ 2143
 סש מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלתי מפלגתיים 3יי2

 עב עולי בבל 2848
 ם המפלגה הפרוגרסיבית 4138
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2302
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים »ד
 רי חזית העולה החדש 199

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2343

 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

 סימן הרשימה שם הרשימה מספר המקומות

 א מפלגת פועלי ארץ־ישדאל ובלתי מפלגתיים 8
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המרתי ובלתי מפלגתיים 3
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתייב בלתי מפלגתיים 3
 דע רשימה עממית דתית׳ העובד הדתי ובלחי מפלגתיים 0
 ךן! יוצאי הונגריה בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 4
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 9
 סש מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרה ובלתי מפלגתיים »
 עב עולי בבל נ
 פ המפלגה הפרוגרסיבית י 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 0
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 רי הזית העולח החדש. 0
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים , 1
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 י.׳' האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת ״מפלגת פועלי ארץ ישראל יכלתי מפלגתיים״ שסימנה א
 1. איש־שלום (פרידמן) מרדכי, 1902׳ שכ׳ הפועלים בית־הכרם

 .2 זר מרדני׳ 1911, רה׳ רבנו גרשום 18
 s מרינוב חיים׳ 190-1׳ רח׳ המיפדים 11

 4. גיגצבורג־לוריא יהודית׳ 1903, רה׳ הרשנבדג 11
 5. רמתי יוחנן, 1921, רה׳ הל״ה 4

 6. בוזגלו אשריאל, 1922, דרך חברון 68
 7. ויגדור סניאל (נתניאל)׳ 1914, שדי בן מימון 12

 8. כחן אהרן חיים׳ 1907׳ רח׳ האמרכלים 19
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. נבנצל יצחק ארנסם, 1907׳ רח׳ רשב״א 9
 2. דובדבני יחיאל־ברוך׳ 1917׳ רח׳ סולד, גן הריס

 3. גבירצמן משה, 1899, דחי סולד גן הריס
 (3) מרשימת חזית דתית תורתיח אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד

 1. פרוש (נליקמן) משה׳ תרנ״ד׳ בתי רנד
 2. ליברמן הלל׳ תרס״ו׳ כנסת ג׳

 a דרוק שלמה זלמן, תר־ף׳ מזנרת משה
 (4) מרשימת תנועת התרות שסימנה ח

 1, אלטמן אריה׳ 1902׳ רח׳ רמנ-ן 40
 .3 דרור פרידמן אליאל, 1905׳ רה׳ עזה 17

 3. אקסלרוד אברהם, 1912, רח׳ בר־גיורא 4
 4. כהן דוד־ברוך׳ 1920׳ רה׳ שמואל הנגיד 4

 (5) מרשימת עולי בבל שסימנה עב
 4 רביע ראובן׳ 1907׳ רה׳ רש״י 20

 (6) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ
 1. עו״ד יעקבי פאול יעקב׳ 1911, רה׳ אלפסי 39.

 (ל) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. ארסנו אברהם, 1905׳ דתי עזת, מעונות עוברים ב׳

 ח׳ בתשון תש״ך (9 בנובמבר 0959 יעקב שריבום
ד הבחירות למועצת עירית ירושלים (806 י ק פ a un) 

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית אילת

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934, נמטית בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית אילת, שקויימו ביום ב׳ בחשון
 תש״ך (3 בנובמבר 1939).

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א.

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב.
 (3) רשימת תנועת החרות שסימנת ח.

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ.
 (5) רשימת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו,

 ב, הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי

 מפלגתיים שסימנה מ.
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 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית אילת 2163
 ד. המספר הכולל של המצביעים 1525

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 19
 ו. מספר הקולות המסופקים - 3, מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 3

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1506
 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

 סימן הרשימה שם הרשימה מספר הקולות
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלהי מפלגתיים 44ו
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 85

 ח תנועת החרות 405
 מ י מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 160
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 112

 ט. מספר המקומות במועצה שוכתה בו כל רשימה:

 סימן הרשימה שם הרשימה מםפר המקומות
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 תל מפלגת אחדות העבידה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1, לוי יוסף׳ 1920׳ אילת 127/2
 2. אולניק אשר׳ 1932׳ אילת 2)329

 3, מרציאנו סעדיה, 1929׳ אילת 158/2
 4. חיים מנחם׳ 1909׳ אילת 313/4

 • 5, הררי(מונטיאס) דוד, 1032׳ אילת 345/8
 (2) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. ארמן יצחק׳ 1916׳ אילת 168/3

 2, פונתרימולי משח׳ 1931׳ אילת 155/2
 (3) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1, מוזס פנחפ׳ 1917, בתי ברמן אילת
 (4) מרשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. עידן מ«יר׳ 1924׳ אילת 350/3
 י׳ בוושון תש״ך (11 בנובמבר 1959) משה אביעם

 1קיד הבחירות למועצת עירית אילת

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית אעקלון

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11931׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית אשקלון׳ שקויימו ביום ב׳
 בחשין תש-ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת הזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב:
 (3) רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד

 (1) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (0) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
 (7) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (8) רשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי־־ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות־
 (1) רשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון שסימנה תו קשורה בהסכם בחירות עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלגתיים שסימנה מ •
 (2) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנו! פ קשורה בהסכם בחירות.עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת

 המרכז שסימנה צ•
 (3) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי שסימנה ב קשורה בהסכם בחירות עפ רשימת חזית דתית

 תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתייפ בלתי מפלגתיים שסימנה גד;
 ג. המספד הכולל של ה בוחרים בתחום עירית אשקלון 11165

 ד. המספר הכולל של המצביעים 9016 •
 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 211

 ו. מהפד הקולות המסופקים - 2׳ מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 2
 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8803

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3653
 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1923
 גד וחית דתית תירתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 139

 ח תנועת החרות 1095
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 543
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 332
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 419
S67 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 

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

S א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 
 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
 1ד חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ולבתי מפלגתייפ שסימנה א s 1) ת מפלגת פועלי מ י ש ר מ ) 

 1. תגר ליאו אריה׳ 1900׳ אפרידר שדי דרום אפריקה
 j .. ג׳צ*ק אורי׳ 1921׳ אפרידר׳ רת׳ השקמה 81

 3. דדון יצחק׳ 1928׳ אשקלון 1255/19
 A אלגבוגן אורי׳ 1931׳ אשקלון שיכון ב׳ 480 8׳

 s ארביב אשר׳ 1916׳ שיכון חליפין 1/23
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב

 a הרב בךדוד ראובן׳ 1923׳ אשקלון 1246/9
 J עמרם שלום׳ 1927׳ אשקלון 1244/227

 J הלפרין זאב׳ 1921׳ אפרידר׳ דוד הורדים 20
 (3) מרשימת תנועת החרות וסימנה ח

 a גסלר אליהו, 1928׳ אפרידר׳ דחי השקמה 21
 (4) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ

 1. בלסבלג אברהם׳ 1909׳ אפרידר׳ רח׳ יוהנסבורג 20
 (5) מרשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה ת1

 a אייל (טרוטנר) דוד׳ 1923׳ אפרידר׳ רח׳ הורדים 72
 וו׳ בזזשוןתש״ך(9 בנובמבר 1959) םימן־טוב אשכנזי

 פקיד הבחירות למועצת עירית אשקלון

 יל?ום הפרםוטים 721, ב"0 בתעו! תש״ר, 80.11.1950 329



 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עידית באד־שבע

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳_נמסרת בוח הודעת על הבחירות למועצת עירית באר־שבע שקויימו ביום ב׳
 בחשו[ תש״ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
p ישראל וסימנה א;  (1) רשימת מפלנת פועלי א

 (2) רשימת וחית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המרתי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת למען באד־שבע עולי מצרים ותושבים בלתי מפלגתיים וסימנה לבש;

 (4) רשימת הזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;
 (5) רשימת דוברי הונגרית באר־שבע וסימנה עה

 (6) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (ד) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (8) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
 (9) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (10) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק ־
 (11) רשימת הבלתי תלויים בבאר־שבע וסימנה רט;

 (12) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו,

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביגיהן בהסכמי בחירות:
p ישראל וסימנה א עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;  (1) רשימת מפלגת פועלי א

 (2) רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים וסימנה צ;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת וסימגה מ עם מפלגת אהדות העבודה — פועלי ציון וסימנה תו,

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה באר־שבע 18039
 ד. המספר הכולל של המצביעים 14020

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 189
 ו. מספר הקולות המסופקים - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 13831

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3942
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1900
 גד הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 522
 ח תנועת ההרות 997
 לבש למען באר-שבע פולי מצרים ותושבים בלתי מפלגתיים 945

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 3215
 עה דוברי הונגרית בבאר־שבע 501
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 226
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 276
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 223
 רט הבלתי תלויים בבאר־שבע 526
 ̂ר אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 557

 1 עיר 1934׳ תוס׳ 1 מסי 414׳ עמי 1.
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 ט. ־ מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  םימן הרשימה ש

 א מפלגת פועליארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 1
 לבש למען באר־שבע עולי מצדים ותושבים בלתי מפלגתיים 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 4
 עה דוברי הונגרית בבאר־שבע 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 1
 ק המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 רט הבלתי תלויים בבאר־שבע 0
 תו אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. טוביוז דוד׳ 1898׳ רה׳ אילת
 £ חכם דוד׳ 1920׳ שבונה ב׳ מם׳ 30

 , 3. אלבז מרסל׳ 1918׳ שכונה ה׳ מסי 20
 4. רבינוביץ (בץ)׳ שרה׳ 1924׳ תז׳ פלמ״ח 119

 5• הרפז דוד׳ 1924׳ רה׳ אחד־העם 2

 (2) מרשימת הזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. מימון יוסף׳ 1920׳ שכונת ב׳ מסי 123
 ,3 פרנקל שמואל׳ 1919׳ רח׳ החלוץ 51

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. שילית (שילד) ישראל׳ 1918׳ רת׳ ההסתדרות׳ ביית הדסה

 (4) מרשימת למען באר-שבע עולי מצדים ותושבים בלתי מפלגתיים שסימנה לבש
 1. מדמון יצחק, 1918׳ דחי 24׳ מם׳ 6

 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. זרתי זאב, 1916׳ רח׳ גרשון מסי 15

 2. אדרי סלח חפיז׳ 1920׳ שכ׳ ג׳ מסי 271
 3 בן־זאבי נחום׳ 1921׳ שכונה ג׳ מס׳ 158
 4. אפריק אברהם׳ 1910׳ רה׳ אבות מסי 34

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. ניסנמן מאיר, 1905, משק עזר מסי 200

 (ד) מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 a רחנפלד משה׳ 1920« שכונה ה׳ מפי 114

 ת׳ בחשון תשיך(9 בנובמבר 1959) יצחק ורדימון
 פקיד הבחירות למועצת עירית באר־שהע

 ילקוט הפרסומים 721, כ״ט בחשו! תש״ד, 30.11.1053 331



 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר בחירות למועצת עירית בני־ברק

 בהתאט לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עיריוז בני־ברק שקויימו ביום ב׳
 בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת הזית דתית לאומית, המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית, אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ורחיים בלתי מפלגתיים וסימנה 1ד•

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח ן
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (6) רשימת עולי עירק יעלות המזרח בכני־ברק וסימנה עע;
 (ד) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ •

 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (9) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנת ק;

 (10) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;
 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 (1) דשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה א עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
 וסימנה מ

 (2) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז, וסימנה צ עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 22820
 ד. המספר הכולל של המצביעים 19487

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 257
 ו. מספר הקולות המסופקים - 6׳ מהם הוכשרו - 2 ונפסלו - 4

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 19230

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3076
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 4880
 גד חזית דתית תורתית, אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 5933
 ח תנועת החרות 1598
5S1 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 

 עע עולי עירק ועדות המזרח בבני־ברק 1102
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 295
 צ הסתדרות הציונים הכלליים — מפלגת המרכז 593
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 255
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 917

 מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שפ ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 4
 גד דמית דתית תורתית׳ אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ב
 ח תנועת החרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 עע עולי עירק ועדות המזרח בבני־בדק 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ המפלגה הקומוביסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 ק הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:

 (1) מרשימה מפלגת פועלי«p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א
 1. מילשטין זלמן׳ 1908/ קפלן 3׳ בני־ברק

 2. שבץ זרח׳ 1906׳ ז׳בוטינסקי 13׳ בני־ברק
 3• הלוי ששון, 1915׳ הגליל 18׳ בני־ברק

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. בגנו משה, 1911׳ הברון 6׳ בגי-ברק

 .2 רחביץ יחיאל׳ 1912׳ יוחנן בן זבאי 9׳ בגי־ברק
 ג. מיכלםון אהרן׳ 1919׳ ירושלים 23׳ בני־ברק

 1. צימרינב יצחק׳ 1916׳ יוחנן בן זכאי 9׳ בני־ברק
 (3) מרשימת הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד

 1. אהרונוביץ ראובן׳ 1903׳ רינס 15׳ בני־ברק
 2 שדיבר משה׳ 1910׳ חתם סופר 13׳ בבייברק
 J םירוקה שמעון׳ 1918׳ הרב בלוי 9׳ בני־ברק

 4. גרוס פיבל שרגא׳ 1905, הרצל׳ בני־ברק
 3 פרידמן שמואל בנימין׳ 1902, בוהאחיעזר 23׳ בני־ברק

 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. גרובר גתנאל׳ 1912, הברון 16׳ בני־ברק
 £ פחם נחמיה׳ 1921׳ המכבים 20׳ בגי־ברק

 (5) מרשימת עולי עירק ועדות המזרח בבני־ברק שסימנה עע
 1. הייא (חיה) יוסף׳ 1923, השומר, מול ביזזיר פיק׳ בני־ברק

 n בחשון תש״ך(18 בנובמבר 1939) שמואל אור
 פקיד הבחירות למועצת עירית בנייברק

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת העירית בת-ים

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת העירית בת־ים׳ שקויימו ביום ב׳
 בחשון תש׳יך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושדו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ-ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית — המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת תנועת התרות וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (5) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (6) רשימת ההסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ•
 (ד) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;

 (8) רשימת מפלגת אחדות העבודח פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת המועמדים בשם אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו התקשרה בהסכם בחירות עם

 רשימת המועמדים בשם מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (2) רשימת המועמדים בשם המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ התקשרה בהפכם בחירות עם רשימת המועמדים בשם

 חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (ג) רשימת המועמדים בשם הסתדרות הציונים הכללים מפלגת המרכז וסימנה צ התקשרה בהסכם בחירות עט רשימת

 המועמדים בשם תנועת התרות וסימנה ח,
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 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 13407

 ד. המספר הכולל של המצביעים 11166

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 162

 ו. מספר הקולות המסופקים - 3׳ מהם הוכשרו - 3 ונפסלו - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 11004

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים 4974
 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2942
 ח תנועת החרות 1490
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלגתיים 642
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 257
 צ ההסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז 302
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 584
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 613

 מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

מה מספר המקומות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 ח תנועת התרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ ההסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 0
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
a תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 

 ראובן וולף
 פקיד הבחירות למועצת עירית בת־ים

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:

 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א;
 1. בן־ארי דוד׳ 1909׳ דחי ארלוזורוב 43

 2. רוטשילד מנחם(מקס), 1914, רח׳ ארלוזורוב 79
 3. משיטה סלים, 1918׳ רח׳ הגבורים 19

 4. ראוך שלמה (פולי), 1908׳ רה׳ סוקולוב 9
 5. פדלון שלום׳ 1914׳ רח׳ ירושלים 69

 (2) מרשימת שית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב •
 1. דויטש דב׳ 1912׳ רח׳ בלפור 81

 2. ההן אלברט׳ 1922, רח׳ ירושלים 28

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. זמברג אפרים (זאב), 1926, רח׳ ארלתורוב 66

 2. לוגשי יהודה, 1919, רח׳ רוטשילד 34

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. בק יעקב, 1913, רח׳ גולומב 15

 (5) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ
 1. דיר ויםברם מאיר׳ 1887, רה׳ סוקולוב 7

 ט׳ בחשון תש״ך(10 בנובמבר 1939)
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 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית הדרה

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 1193-1, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית חדרה שקויימו ביום ב׳
 בחשון תש*ך (3 בנובמבר 1959):

 א, אושרו הרשימות שלהלן:
p ישראל ובלתי מפלגתייט וסימנה א s (1) רשימת מפלגת פועלי 

 (2) רשימת הזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב. י
 (3) רשימת וחית דתית תורתית — אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד.

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח ¡
 (5) רשית מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (6) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
 (ד) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (8) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה ת1;
 (9) רשימת התאחדות עולי המזרח וסימנה עה׳

 (10) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;
 (11) רשימת למען השכונות וסימנה רש.

 ב. 'הרשימות שלהלן היו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי וסימנה ב קשורה בהסכם בחירות עם הרשימה חזית דתית

 תורתית, אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד.
 (2) רשימת תנועת החרות וסימנה ח קשורה בהסכם בחירות עט הרשימה הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז

 וסימנה צ.

 1. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עידית חדרה 14731

 ד. המספר הכולל של המצביעים 12570

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 286

 ו. . מספר הקולות המסופקים - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 12284

 ח. המספד הכולל של הקולות הכשרים שניתט־ לכל רשימה: ־

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4142
 ב חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 984
 גד חזית דתית חורתית — אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 605

 ח תנועת החרות 1072
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 940

 עה רשימת התאחדות עולי המזרח 1017
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 337

 צ הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז 1563
 ק . המפלגה הקומוניסטית הישראלית 243
 רש למען השכונות 634
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 728

 י>קוט חםרסוטים 721, ב״ש בחשו! תש־ד, 30.11.1950 335



 מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

 סימן הרשימה שם הרשי מוז מספד המקומות

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית — אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ח תנועת החרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 עה רשימת התאחדות עולי המזרח 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית 0
 רש למען השכונות 1
 הו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. וידרקר יצחק׳ 1308׳ רחוב ירושלים 10׳ חדרה
 ,2 רפופורט מאיר׳ 1908׳ נות עובד׳ חדרה

 3 עובדיה אלברט׳ 1925׳ גבעת אולנה 261׳ תדרח
 4, הלברטל אהובה׳ 1903׳ רחוב ירושלים 11׳ חדרה

 5. אריכא יצחק׳ 1903׳ רחוב הגבוהים 13׳ חדרה

 (2) מרשימת החזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. אופן מנחם׳ 1922׳ שכונת האוצר׳ חדרה

 (3) מרשימת החזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד
 1. רינר יוסף׳ 1919׳ רחוב אחד העם חדרה

 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. מסורי אבנר׳ 1922« שכונת נחליאל׳ הדרה

 2. רוטשטיין מרדכי׳ 1911׳ רחוב הרצל׳ חדרה

 (ג) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. פנחטי מרדכי׳ 1903׳ רחוב עליה שניה׳ חדרת

 (6) מרשימת התאחדות עולי המזרח שסימנה עה
 1. משסה דוד׳ 1929׳ גבעת אולגה ג׳ 41/א׳ חדרה

 (ד) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז ששימנה צ
 1, שפק יהודה, 1902׳ רחוב הרצל׳ חדרה

 2. הלביץ ברוך׳ 1900׳ רחוב הרברט סמואל׳ חדרה.

 (8) מרשימת למען השכונות שסימבד׳ רש
 1. סעדיה לוי׳ 1910׳ שכ׳ נחליל׳ חדרה

 (9) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. שלימק חיים׳ 1905׳ שכ׳ האוצר׳ חדרה.

 בתשון תש׳״ך (9 בנובמבר 1959) חיים שניידר
 פקיד הבהירות למועצת עירית וזדרד,

 ילהוט הפרסומים 721, כ׳׳ט בחשוז תש־ד, 30.11.1359



 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית חולון

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11014׳ נמסרת נזה הודעה על חנחידות למועצת עירית חולון׳ שקוימו ניוט ב׳ בתשון
 תש׳־ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועליאp ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנת א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה גד;

 (4) רשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח;
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה מ;

 (6) רשימת איחוד לאומי׳ מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח׳ שסימנה סד
 (ד) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שסימנה פ;

 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז׳ שסימנה צ;
 (9) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלחי מפלגתיים׳ שסימנה ק;

 (10) רשימת מפלגת אחדוח העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה תו,

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכם בחירות:
 (1) רשימת איחוד לאומי׳ מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח וסימנה סד עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ

p 2 5 0 3 2 ל ו  ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית ח
 ד. המספר הכולל של המצביעים 20597

 ה. המספר הבולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 182
 ו. מספר הקולות המסופקים - 0

 פ, המספר הכולל של הקולות הכשרים 20415

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
ה מספר הקולות מ י ש ר ה ט  סימן הרשימה ש

p ישראל ובלתי מפלגתיים 8998  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1635
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלחי מפלגתיים 5%
 ח תגועת החרות 2433
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1683
 סד איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח 336

 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1343
 צ ד,סתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 1030
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 714

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1643

 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה

מה משפר המקומות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 7
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת התרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 2
 םד איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אהדזת העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 1 ע׳״ר 1934׳ תוס׳ 1 מס׳ 414׳ עמי 1.

 י??וט הפרסוםים 721, כ״ט בחשוז תש״ד, 30.11.1050 337



 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ומימנה א

 1. אילוןפנחס׳ 1908׳ דתי ניאליק »1
 2. צדוק דוד׳ 1911׳ רח׳ ברנד 3

 1. רונן(לופטיג) אליהו׳ 1907׳ רה׳ בילינסון 0
 4. בן־עזר ישראל׳ 1906׳ רה׳ בילינסון 23

 3. שאול שאול׳ 1920׳ רה׳ דגניה 21
 6. סל מרים, 1903׳ רה׳ ביל-ו 13

 ל. לבקוביץ יעקב׳ 1912, רה׳ חופיין פינת רה׳ ביאליק
 (2) מרשימת הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב

 1. גוניונחקי ישראל׳ •191׳ רח׳ לילינבלופ 0 נ
 (3) מרשימת תנועת החרות וסימנה ח

 1. ולדמן עזדיאל, 1924, רת׳ סוקולוב 89
 2. נדב יחיאל, 1939, רת׳ תל חי 4

 (1) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסירנה מ
 1. זמלר יצחק׳ 1914« חזי ארלתורוב 86

 2, שלו(שולדיגגר) עחיאל׳ 1903׳ רה׳ ויצמן 30
 (3) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה ם

 1. ד״ר קפלינסקי נח׳ 1909׳ ככר סטרומה
 (6) מרשימת הסתדרות הציונים׳ הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ
 1. קרפ ברוך פישל׳ 1899׳ רח׳ קראוזה פינת רח׳ זיבוטינסקי

 (ד) מרשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו
 1. גוטליב ראובן׳ 1902׳ רח׳ שנקר׳ בתים משותפים

 ט*ז בהשון תש״ך (17 בנובמבר 1939) אברהם טמיר
 פקיד הבחירות למועצת עירית חולון

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית חיפה

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11931׳ נמסרת נזה הודעה על הבחירות למועצת עירית חיפה שקויימו ביום ב׳ בחשון
 תש״ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית — המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית — אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;

 (4) רשימת תנועת החירות׳ וסימנת ח;
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;

 (6) רשימת מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלחי מפלגתיים׳ וסימנה סש;
 (7) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימנה פ;

 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז׳ וסימנה צ;
 (9) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ק;

 (10) רשימת החזית הישראלית של יוצאי רומניה׳ וסימנה רומ;
 (11) רשימת לפלגח אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת חזית דתית לאומית — המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב עם הרשימה החזית הישראלית

 של יוצאי רומניה׳ שסימנה רומ;
 (2) רשימת מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלתי מפלגתיים שסימנה םש עם הרשימה המפלגה הפרוגרסיבית׳

 שסימנה פ;

 1 עי״ר 1934׳ חוסי 1 מסי 111׳ עמי 1.
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 ג. המיצזפר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 122369
 ד. המספר הכולל של המצביעים 95995
 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 1117

 ו. מספר הקולות המסופקים-4, מהם הוכשרו-0 ונפסלו - 4
 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 94874

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים 40741
 ב הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרהי ובלתי מפלגתיים 3829
 גד חוית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 4056
 ח תנועת החרות 8982
 .. מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 5277
 סש מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלחי מפלגתיים 1138
 פ המפלגה הפרוגרסיבית ז339

 צ הסתדרות הציוגיס הכלליים׳ מפלגת המרכז 10948
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים «251
 רומ החזית הישראלית של יוצאי רומניה 2313
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 464׳

 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
מה מספר המקומות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 9
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ח תנועת החרות , י 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 סש מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלתי מפלגתיים 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז ג
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 רומ החזית הישראלית של יוצאי רומניה 1
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2

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

 1. חושי אבא, 1898׳ רח׳ ירושלים 15
 2. פלימן משח׳ 1905׳ רחוב ויתקין 32

 3. חושי יעקב׳ 1904׳ שדי ווגיווד 32
 4. ציזל ירוחם׳ 1909׳ קרית חיים׳ רה׳ א׳ 3דא

 5. צרפתי יעקב׳ 1912׳ דחי גאולה 41
 6. בנין זאב׳ 1898׳ רח׳ התיכון 62

 7. בן צבי(רוגוזיק) מינה׳ 1909׳ דרך הים 71
 8. זמירי דוד׳ 1915׳ שדי הכרמל 67

 9. בר רב האי מאיר׳ 1920׳ נתיב אופקים 26
 (2) מרשימת הזית דחית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב

 1. לבנון ישראל׳ 1910׳ רה׳ השלוה 15
 (3) מרשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ שסימנה גד

 1. כץ יעקב׳ 1906׳ רה׳ הרצל 38
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 (4) מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 1. אבניאל מרדכי׳ 1500׳ שד׳ הברושים 8

 2. יונגמן שלמה׳ 1913׳ רה׳ יוסף 18
 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה מ

 1, קושניר יוסף׳ 1900׳ רה׳ יוסף 3
 (0) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שסימנה פ

 1• ד״ר קמיגקא גדעון׳ 1901׳ רה׳ הרצל 27
 (7) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז׳ שסימנה צ

 1. לינדנששראוס אהרון ולטר׳ 1901׳ נוה שאנן׳ רה׳ קלישר 3
 2. טיקוצקי מרדכי׳ 1913׳ רה׳ יוסף 16
 3. מהרז שלום׳ 1921, רה׳ השלוח 23א

 (8) מרשימת החזית הישראלית של יוצאי רומניה׳ שסימנה רומ
 1. נלר מיקו שלמה׳ 1909׳ נוה שאנן׳ רה׳ ציון 10

 (9) מרשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה תו
 1. ברזלי צבי, 1913, קרית חיים׳ רח׳ י־ג 9

 2. סכנין אברהם׳ 1903׳ רח׳ צפת 9

א ת  י-א בחשו[ תש׳־ך(12 בנובמבר 1939) מרדכי כ
 פקיד הבחירות למועצת עירית חיפה

 פקודת העיריות, 1934

 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית טבריה

 בהתאס לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצת עירית טבריה שקויימו ביום ב׳ בחשון
 תש*ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (ו) מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 (2) חזית דתית לאומית המזרחי - הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה ב;
 (3) חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד;

 0) . תנועת החרות שסימנה ח;
 (3) בלתי מפלגתית למען טבריה שסימנה לט;

 (6) מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;
 (7) המפלגה הפרוגרסיבית שסימנת פ;

 (8) הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז שסימנה צ;
 (9) בלתי תלויים שסימנת רש;

 (10) מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו;

 ב. רשימות שלהלן היו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א, עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (2) רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד, עם רשימת
 הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז שסימנה צ;

 (3) רשימת רשימה בלתי מפלגתית למען טבריה שסימנה לט, עם רשימת בלתי תלויים שסימנה רט.

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית טבריה: 10379
 ד. המספר הכולל של המצביעים: 8484
 ה. המספר הבולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות: 179

 ו. מספר הקולות המסופקים - 2 מהם הוכשרו - 2
 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים: 8305

 1ע״ר 1931׳ תופי 1 מסי 414׳ עמי 1.
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 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
 סימן הרשימה שפ ד! ד ש י מ ד, מספר הקולות

* י 3  א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 2
 ב הזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים »8ג
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 862

נ נ 2  ח תנועת החרות ג
2 2  לט רשימה בלתי מפלגתית למען טבריה 6
8 2  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0

7  פ המפלגה הפרוגרסיבית 6
6 1  צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 1
4 3  דט בלתי תלויים 7
3 0  תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
 סימן הרשימה ש ם ה ר ש י מ ה מספר המקומות

s ישראל ובלתי מפלגתיים p  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ח י תנועת ההרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 1
 רט בלתי תלויים 1
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 ו

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. צחר משה, 1905/ רחוב אחד העם
 2 אלהדיף חייפ׳ 1911׳ רחוב אחד העפ

 3. גור ישראל׳ 1921׳ קרית שמואל
 4. גבאי פאיק׳ 1928׳ שיכון גי׳ רחוב ז׳ 10ג

 5. חינגא אפרים׳ 1925׳ שיכון ני׳ רחוב ז׳ 35;ב
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. רט אהרן, 1926׳ קיש בית תודרוס
 (3) מרשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד

 1. שויצר משה׳ 1910׳ קרית שמואל רחוב ג׳
 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. בן נאים יהודה׳ 1904׳ בית אוחנה קרית שמואל
 •2 יאיר מאיר, 1921׳ שיכון עממי 12

 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. רוזנטל יהודה׳ 1915׳ רחוב נצרת

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. יעיש שמעון׳ 1918׳ רחוב הפרחים

 (7) מרשימת בלתי תלויים שסימנה רט
 1. אילת עמרם׳ 1930׳ רחוב כגרת

 (8) מרשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 J ברזילי(איזנבוים) ישראל׳ 1912׳ שכונת עובדים

 ח׳ בתשון תש־ך (9 בנובמבר 0959 שלמה םחייק
 פקיד הבחירות למועצת עירית טבריה
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 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית לוד

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ במטרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית לוד שקויימו ביום ביבחשון
 תש-ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה גד;

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (6) רשימת פיתוח וחקלאות וסימנה ע
 (ד) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (9) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלחי מפלגתיים וסימנה ק;

 (10) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ומימנה תו,

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א עם הרשימה פיתוח וחקלאות וסימנה ע•

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עש המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם הרשימה חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ובלחי מפלנ־

 תיים וסימנה גד,

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית לוד 10796
 ד. המספר הכולל של המצביעים 8554
 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 115

 ו. מספר הקולות המסופקים - 0
 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 8439

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3112
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים ?79
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל 294
 ח תנועת החרות 968
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 942
 ע פיתוח וחקלאות 261
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 159
 צ הסתדרות הציונים והכלליים מפלגת המרכז 313
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית 383

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1208

 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה;

מה מספר המקומות  סימן הרשימה שם הרשי
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל 0

 תנועת החרוית
 גד

2 
 חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל

 ח תנועת החרוית
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 ע פיתוח וחקלאות 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 0
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2

 1 פיר 1931׳ תוס׳ 1 מסי 414׳ עמי 1.
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלת י מפלגתיים ששימנה א

 1. קמיל אלכסנדר׳ 1914, שיכון נוה זית 23
 2. שולבה שרגא, 1908, רה׳ יט 2

 3. כהן שמעון, 1921, שיכון רסקו 2׳, 3711
 4. פרץ דוד, 1909, שיכון הסכון רה׳ הרצל

 3. זנה אלי, 1929, רה׳ הרצל 23
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ששימנה ב

 1. פסטרנק ישראל, 1893, רח׳ ל׳׳ה 8
 2 קנפו שלמה,׳ 1903, רה׳ לל 91
 (3) מרשימת תנועת התרות שסימנה ח

 1, נוישטיין פנחס, 1915, רה׳ לג א — 4
 2 חטקי דוד, 1923, רה׳ ט׳ 12

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. לוי ברוך, 1927, שיכון חסכון

 (5) מרשימת פיתוח וחקלאות שסימנה ע
 1. חסונה יעקב, 1918, רה׳ צה-ל 29

 (6) מרשימת מפלנת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. ד־ר קיסרי ניולזרי) משולם, 1923, שיכון חסכון רח׳ הרצל

 2 ליביטנסקי שכנא, 1914« שיכון נוה זית 42

 ח׳ בחשון תש-ך(9 בנובמבר 1939) שמואל בניאש
 טקיד הבחירות למועצת עירית לוד

 פקודת העיריות, 1934

 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית נצרת
 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11931, נמסרת בזה הודעח על הבחירות למועצת עירית נצרת שקויימו ביום ב׳ בתשון

 משיך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת נצרת הדמוקרטית (קאימח אלבאסרח אלדמוקראטייה) וסימנה הוא אב;

 (2) רשימת האחוה (קאימת אלאיחאא) וסימנה הוא אכ;
 (3) רשימת החזית הדתית הלאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא ב;

 (4) רשימת במישרים (קאימת אלהודא) וסימנה הוא הד;
 (3) רשימת הרובע המזרחי(אלתי אלשרקי) וסימנה חש;

 (6) הרשימה העצמאית (אלקימת אלמוסתקיללה) וסימנה הוא יפ;
 (7) רשימת הצעירים (קאימת אלשבאב) וסימנה הוא כד;

 (8) רשימת המאבק (קאימת אלכיפאת) וסימנה הוא כפ
;  (9) רשימת הפועל הצעיר (קאימת אלנשא אלעמל) וסימנה הוא ל

 (10) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא מ;
 (11) רשימת נצרת החדשה (קאימת אלנאסרה אלגדידה) וסימנה הוא נצג;

 (12) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא ק;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת המאבק (קאימח אל כיפאח) וסימנה כפ פס רשימת הפועל הצעיר (קאימת אלבשא אלעמל) וסימנה ל;
 (2) רשימת האחוח (קאימת אלאיחאא) וסימנה א כ עם רשימת נצרת החדשה (קאימת אלנאסרה אלגדידה) וסימנה נצג;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלתיים וסימנה מ עם רשימת החזית הדתית הלאומית המזרחי והפועל

 המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה 3.

 1 עיר 1934׳ תוס׳ 1 מס׳ 414׳ עמי 1,
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 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית נצרת: 11620
 ד. המספר הכולל של המצביעים: 9953

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות: 309
 ו. מספר הקולות המסופקים - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9644

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימןהרשימה סם ה

 אב נצרת הדמוקרטית(קאימת אלנאסרה אלדמוקרטייה) 871
 אכ האהוה(קאימת אלאיחאא) 756
 ב החזית הדתית הלאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים 163

 הד במישריט(קאימת אלהודא) 1443
 חש הרוגע המזרחי(אלחי אלשרקי) 1187
 יפ העצמאית(אלקימת אלמוסתקיללה) 843
 כד הצעירים(קאימת אלשראב) 164
 כפ המאבק(קאימת אלביפאח) 276
 ל הפועל הצעיר (קאימת אלנשא א לעמל) 484
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 619
 נצג נצרת החדשה(קאימת אלנאסרה אלגדידה) 878

s193ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 

 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

 סימן הרשימה ש ם ה ר ש י מ ה מספר המקומות

 אב נצרת הדמוקרטית(קאימת אלנאסרה אלדמוקרטייה) 2
 אכ האחוה(קאימת אלאיחאא) 1
 ב החזית הדתית הלאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים 0
 הד במישרים(קאימת אלהודא) 2
 חש הרובע המזרחי(אלתי אלשרקי) 2
 . יפ העצמאית(אלקימת אלמוסתקיללה) 1
 כד הצעירים(קאימת אלשבאנ) 0
 כפ המאבק (קאימת אלניפאח) 0
 ל הפועל הצעיר(קאימת אלנשא אלעמל) 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 נצנ נצרת החדשה(קאימת אלנאסרה אלגדידה) 2
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 3

 .י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת נצרת הדמוקרטית(קאימת אלנאסרד׳ אלדמוקרגדיה) ששיכנה אב

 1. סיף אל־דין מחמד סעיד אל־זועבי׳ 1913׳ 7><6;10
 2 מחמד חסן נאסר עאבד׳ 1908׳ 16/708

 (2) מרשימת האחוה (קאימת אלאיחאא) שסימנה אכ
 1. נעים מזאוי׳ 1903׳ 16/316

 (3) מרשימת במישריט (קאימת אלהודא) ששימנה הד
 1. סוהיל אל־קנג׳׳ 1919׳ 12/1027

 2. עבדול-קאדר אבו־נאנ׳י׳ 1903׳ 103׳;5

 344 ילקוט הפוטומים 721, כ״ט בח״־וו חיש״ו, 30.11.1900



 (4) מרשימת הרובע המזרחי(אלחי אלשרקי) שסימנה חש
 1. מחמוד אתמד קאסם אבו־אחמד, 6/708,1018

 2 מחמד נעים עודה, 14/713,1924
פ  (5) מהרשימה העצמאית (אלקימת אלמוסתקיללה) שסימנה י

 1. יעקוב סרח, 1903, 30/506
ג צ  (6) מרשימת המועל הצעיר (קאימת אלגשא אלעמל) שסימנה 1

 1. חביב םיבאני, 1923, 2/401
 (ז) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. עבודל־עויו אל־וועבי, 41720,1926
1S1 8נמרשימת נצרת החדשה (קאימת אלנאסרה אלגדידה) שסימנה ( 

 1. עבדוללה יוגס, 9/114,1915
 ג. גויס בנוחיש, 1911« 12/401

 (9) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק
 1. פואד ניאבר חיורי, 1915, 8/1004

 1. תוסיק זיאד, 1929, 2/711
 י j מונעם נירגיורה, 1918, 22/720

 ׳8 בתשון תשיך (12 בנובמבר 1939) משה רוח
 פקיד הבחירות למועצת עידית נצרת

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית נתניה

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934, נמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצת העיריה נתניה שקויימו ביום ב׳ בחשון
 הש-ך(3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים, וסימנה א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה 3;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;

;  (4) רשימת השנונות ועדות המזרח וסימנה ו
 (5) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (6) רשימת מסטר חדש וסימנה יט;
 (7) רשימת למען נתניה, וסימנה לנ

 (8) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים, וסימנה מ •
 (9) רשימת המפלגה הלאומית הספרדית ועדות המזרח בישראל ובלתי מפלגתיים, וסימנה סש;

 (10) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית, וסימנה פ;
 (11) רשימת הסתדרות הציונים הנלליים, מפלגת המרבז וסימנה צ;

 (12) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים, וסימנה ק;
 (13) רשימת מפלנת אחדות העבודה, פועלי ציון ובלתי מפלגתיים, וסימנה תו;

 ב, הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מועמדים בשם מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים אשר סימנת א התקשרה בהסגס עם רשימת המו

 עמדים בשם רשימת השכונות ועדות המזרח אשר סימנה ו;
 (2) רשימת המועמדים בשפ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז אשר סימנה צ התקשרה עם רשימת המועמדים

 בשם למען נתניה, אשר סימנה לנ; /
 (3) רשימת המועמדים בשם חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים אשר סימנה ב התקשרה בהסכם
 עם רשימת המועמדים בשם הזית דתית תודתית אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל דתיים בלתי מפלגתיים אשר

 סימנה גד;
 (1) ׳ רשימת המועמדים בשפ תנועת החדות אשר סימנה ח התקשרה עם רשימת'המועמדים בשם משטר חדש אשר סימנה יט

 נ. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית נתניה 22301
 ד. המספר הכולל של המצביעים 18820

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 165
 ו. מספר הקולות המסופקים-132 מהם הוכשרו-0 ונפסלו- 132

 ו. המספר הכולל של הקולות הכשרים 18523

 1 עיר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.
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 המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
ה מסער הקולות ל י ע ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי איי ובלתי מפלגתיים 3839
19U ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי׳ ובלתי מפלגתייט 
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ; 922
 ו חשבונות ועדות המזרח 544

 ח תנועת החרות ^ 2306
 יט משטר חדש / 58

 לנ למען נתניה 507
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 817
 סש המפלגה הלאומית הספרדית ועדות המזרח בישראל ובלתי מפלגתיים 323

 פ המפלגה הפרוגרסיבית 3561
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת הנ>רכז 2088
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 354

 תו מפלגת אחדזת העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1233
 מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב מזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי׳ ינלתי מפלגתיים 2
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ו השכונות ועדות המזרח 0
 ח תנועת החרות 2
 יט משטר חדש 0
 לנ למען נתניה 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 םש המפלגה הלאומית הספרדית ועדות המזרח בישראל ובלתי מפלגתיים 0
 פ • המפלגה הפרוגרסיבית 3
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 2

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0 •
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1. פוקס דוד׳ 1902׳ רחוב בארי 59
i 1 2. דיר בר־מנחם אברהם׳ 1912׳ רחוב בורוכיב 

 3. לוי נאגיי׳ 1908׳ שכ׳ דורה 219
 4. נולן(גולדנברג) מרדכי׳ 1903׳ רח׳ גולומב (2

 (2) מרשימה חזית דחית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. ריגלר אליעזר׳ 1908׳ רה׳ שפירא

 2. טנא דב׳ 1913׳ רה׳ מוהילבר 9
 (3) מרשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגורת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימגהיגד

 1. נויבירט (נויבירטה) יחזקאל׳ 1907׳ רח׳ צאנו
 (4) מרשימת תנועת ההרות׳ שסימנה ח

 1. ציר הלל׳ 1909׳ רה׳ טיומקין
 2. האוס מאיר׳ 1914׳ רה׳ יהודה הלוי 13
 (5) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ

 1. שקד משה׳ 1903׳ רח׳ ביאליק 12
 2. וולאך ישראל׳ 1914׳ רת׳ אנדריוס 5
 3. ואלנטין יוליוס׳ 1908׳ רח׳ הגליל 8

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז׳ שסימנה צ
 1. בךעמי עובד׳ 1903׳ פיתוח

 2. גוטהילף שלמה׳ 1908׳ דחי הגליל 8
 (7) מרשימת מפלגת אהדות העבודה פועלי ציון ובלחי מפלגתיים שסימנת תו

 1. אנזילביץ דוד׳ 1925׳ רח׳ הנגב 7
 ב בחשון תש״ך(13 בנובמבר 1939) דוד רזניק

 פקיד הבחירות למועצת עירית נתניה
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 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית עכו

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11931׳ נמסרת בזה הודעת על הבחירות למועצת עירית עבו שקויימוביום ב׳ נחשון
 תשיך (3 ננונמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ מזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב;
; ד  (3) רשימת הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה ג

 (4) רשימת תנועת החרות שסימנה ח;
 (5) השתוף והאחוה (אלתעאוון ואלאיהאא) שסימנה יא

 (6) למען עכו׳ ציונים כלליים׳ חוגים עממיים ובלתי מפלגתיים שסימנה לע;
 (י) מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;

 (8) רשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק;
 (9) רשימת בלתי תלויים שסימנה רט;

 (10) רשימת מפלגת העבודה הערבית הישראלית (הזב אלעמל אלערבי אלאיסראילי) שסימנה שת
 (11) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו.

 ב הרשימות שלהלן היה קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים שסימנה א התקשרה עם רשימת שתוף ואחוה (אלתפוון

 ואלאיחאא) שסימנה יא;
 (2) רשימת החזית הדתית הלאומית׳ מזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב התקשרה עם רשימת החזית

 הדתית התורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים נלתי מפלגתיים שסימנה גד;
 (3) רשימת אחדות עבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו התקשרה עם רשימת מפלגת העבודה הערבית

 הישראלית(תזב אלעמל אלערכי אלאיסראילי) שסימנה שת,

 ג. המספד הכולל של הבוחרים בתחום העיריה עכו 12475
 ד. המספר של המצביעים 10120

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 121
 ו. מספר הקולות המסופקים - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9999

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

^ מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שפ ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 2984
 ב חזית דתית לאומית׳ מזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 334
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ובלחי מפלגתיים 476
 ת תנופת החרות 913
 יא השחוף והאחות (אלתעוון ואלאיהאא) 1304
 לע למען עכו׳ ציונים כלליים׳ הוגים עממיים 877
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 841
 רט בלתי תלויים 889
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית 431
 . שת מפלגת העבודה העברית הישראלית (הזב אלעמל אלערבי אלאיסראילי) 189
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 536

 1 פ;ר 1934׳ תוס׳ 1 מס׳ 414׳ עמ׳ 1,
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ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

מה מספר המקומות  סימן הרשימה ש 0 הרשי
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל 4
 ב חזית דתית לאומית 1
 גד חזית דתית תורתית 1
 ח תנועת החרות 1
 יא השתוף והאחות (אלחעוון ואלאיחאא) 2
 לע למען עכו׳ ציונים כלליים׳ חוגים עממיים 1

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ג !
 רט בלתי תלויים 1
 ה ממפלגה הקומוניסטית ובלתי מפלגתיים 0
 שת מפלגת העבודה הערבית הישראלית (חזב אלפמל אלערבי אלאיטראילי) 0
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 י. האישים שנבחרו כחברי מועצה:

p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי א
 1. גיד יוסף׳ 1916׳ רח׳ בן־עמי 59

 2. קלאורה שמואל׳ 1928׳ דחי אנילביץ 8׳ עבו
 3. יצחק קרפפן׳ 1928׳ שפת הים 339׳ עכו •

 4. טהור פנחס׳ 1930, אגיש 400/א עכו
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ מזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. לבנקוף קלמן׳ 1890׳ עמידר חדש עכו
 (3) מרשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד

 1. פרנקל יהודה משה׳ 1919׳ עציון 18׳ עכו
 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. יחיאלי מרדכי׳ 1913׳ שפת הים 334׳ עכו
 (5) רשימת השתוף והאחוה (אלחעוון ואלאיחאא) שסימנת יא

 1. הובישי מחמד׳ 1928׳ עכו העתיקה
 2. שעאבן מוחמד׳ 1926׳ עכו העתיקה 302;13

ע  (6) מרשימת למען עכו׳ ציונים כלליים׳ הוגים עממיים שסימנה ל
 1. דיר פיינגולד א דולף׳ 1920׳ בן־עמי 21׳ עכו

 (ד) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. דב קמתי, 1922׳ רת׳ אנילביץ 23׳ עכו

 (8) רשימת בלתי תלויים שסימנה רט
 1. ממן יצחק׳ 1926׳ שיכון אגיש 18 א׳ 2׳ עכו

 (9) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. גרייף יוסף׳ 1913׳ דחי אנילביץ 43׳ עכו

 י״א נחשון תש-ך(12 בנובמבר 1939) ישראל סמט
 פקיד הבהירות למועצת עירית עכו

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת העיריה בפתח־תקוה

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת העיריה בפתח־תקוה שקויימו ביום ב׳
 בוזשון תשיך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא ב;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה הוא גד•

 (4) רשימת עדות המזרח וסימנה הוא זכ•
 (5) רשימת תנועת החרות וסימנה הוא ח;

 (6) רשימת תימני פתח־תקוה ובני עדות המזרח וסימנה הוא טנ;
 (7) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא מ;

 (8) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה הוא פ;
 (9) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה הוא צ;

 (10) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא ק;
 (11) רשימת מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה הוא תו.
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימנת &;

 (2) רשימת עדות ממדה׳ וסימנה זכ זג0 רשימת תימני פתת־תקוד, ובני עדות המזרח׳ וסימנה ענ;
 (3) רשימת הציונים הכלליים/מפלגת המרכז׳ וסימנה צ עם רשימת תנועת החרות׳ וסימנה ח.

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה בפתח־תקוה 29843
 ד. המספר הכולל של המצביעים 25484

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 255
 ו. מספר הקולות המסופקים - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 25229
 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי
8 9 2  א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 1
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2934
 גד זווית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 2036
2 5 7  זכ רשימת עדות המזרח 1
2 5 2  ח תנועת החרות 4

5 1  טנ רשימת תימני פתח־תקוה ובני עדות המזרח 4
1 2 0  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 5

5 ( 1  פ המפלגה הפרוגרסיבית 6
2 3 7  צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 6
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים »3

1 3 9  תו . מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 8
 ט. מספד המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ-ישראל ובלתי מפלגתיים 6
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 גד וחית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלחי מפלגתיים 1
 זכ רשימת עדות המזרח 3
 ח תנועת החרות 2
 טנ רשימת תימני פתודתקוה ובני עדות המזרח 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים . 1

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

 נ. רשיש פנחס׳ 1895׳ מעונות עובדים 22
 2. פינברג ישראל׳ 1907׳ רת׳ קפלן׳ תל נטע

 3. ביילי חיים׳ 1905׳ רח׳ כץ 20
 4. דיר רתימא מנשה׳ 1920׳ רה׳ רוטשילד 25

 5. שמעוני יהודה׳ 1918׳ רח׳ קלישר 23
 6. פילוסוף שמואל׳ 1899׳ רה׳ רמז 37׳ נוה־כבוש

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב
 1. גוימן דוד׳ 1911׳ שיכון עירוני פגיה
 2. שולב משח׳ 1904׳ רה׳ רוטשילד 116
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ד  (ג) מרשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלחי מפלגתיים׳ שסימנה 1
 1. אידלמן ישראל׳ 1911׳ רח׳ שטמפפר 108

 (4) מרשימת עדות המזרח׳ שסימנה זכ
 1. מוכתר אורי׳ 1928׳ רח׳ קק״ל 32

 2. מנשה חיים׳ 1921׳ שכון צריפים 29
 (5) מרשימת תנועת החרות, שסימנה ח

 1. פיינשטין שלמה׳ 1916, רה׳ דינוביץ 22, פגיה
 2. שרעבי יצחק׳ 1924, מחנה־יהודה

 (6) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים, שסימנה מ
 1. זכאי חיים׳ 1913׳ רח׳ סלנט 8ל

 (ד) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ שסימנה פ
 1. בךמשה (פיי!) מאיר׳ 1897׳ עין גנים 15

 (8) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז׳ שסימנה צ
 1. זהבי יוסף׳ 1900׳ רה׳ רוטשילד 157

 (9) מרשימת מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימגה תו
 1. טבצ׳ניק דוד׳ 1908, מעונות עובדים 18

 ט״ו בחשון תש״ן־(16 בנובמבר 9ג19< עוב דיה לא לו
 פקיד הבחירות למועצת עירית פתח־תקות

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר בחירות למועצת עירית צפת

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הורעה על הבחירות למועצת עירית צפת׳ שקויימו ביום ב׳ בהשון
 תשיך(3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית — המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ופימנה ב;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ*
 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (ד) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלחי מפלגתיים וסימנה תו; •

 ב. לא הוגשו הסכמי בחירות
 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 5888
 ד. המספד הכולל של המצביעים 4730

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 66
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 4664

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
ה מספר הקולות מ י ש ר ה מ ש  סימן הרשימה ,

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ־ 1509
 ב הזית דתית לאומית — המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 503

 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל - פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 680 .
 ח תנועת החרות 660
 מ מפלגת הפועליפ המאוחדת ובלתי מפלגתיים 323
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 724
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 263

 1 ע״ר 1934׳ תום׳ 1 מסי 114׳ עמי 1,

 350 ילקוט הפרסומים 721, כ״ט בחשה תש״ד, 30.11.1050



 ט. מספר המקומות במועצה שוכתה בו כל רשימה:

ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב וחית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים _ 1
 גד וחית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 2
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

 י. האישים שגבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים וסימנה א

 1. הכהן אברהם, 1911׳ שיכון עממי 33׳ צפת.
 2. שגיב יוסף׳ 1923׳ שינון עממי א/4׳ צפת

 3. הופרט יעקב׳ 1918׳ סמטה ג׳ 44, צפת
 4. אזולאי עמרם׳ 1935׳ שיכון כנען 323׳ צפת

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית — המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ה
 1. בהן פדגיי׳ 1920׳ רחוב כיה 23׳ צפת

 (3) מרשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד
 1. ברקוביץ ישראל חיים׳ 1914׳ שיכון עירוני׳ צפת

 2. שטרן גד׳ 1912׳ רחוב ייד 22׳ צפת
 (4) מרשימת תנועת החרות וסימנה ח

 1. פרל שמואל׳ 1917׳ רתוב ירושלים׳ צפת
 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ

 1. כהן אברהם, 1920׳ שיכון עממי 34׳ צפת
 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ

 1. קלינגר מרדכי׳ 1905׳ רחוב ז׳ 8׳ צפת
 2. מיבר מאיד׳ 1917׳ רחוב ירושלים׳ צפת

 ה׳ בחשון תש-ך (9 בנובמבר 1939) יהודה ראובגי
 פקיד הבחירות למועצת עירית צפת

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית ראשp־לציון

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעת על הבחירות למועצת עירית ראשון־לציון שקויימו ניופ ב׳
 בחשון תשיך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה הוא א;

 (2) רשימת וחית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה הוא ב •
 נ3) רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה הוא גד;

 (4) רשימת תנופת החרות׳ וסימנה הוא ח;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה הוא מ;

 (6) רשימת אחוד ספרדי ראשון לציון׳ וסימנה הוא ס;
 (7) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימנה הוא פ;

 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז׳ וסימנה הוא צ;
 (9) רשימת צור, וסימנה הוא צור;

 (10) רשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלחי מפלגתיים׳ וסימנה הוא ק;
 (11) רשימת מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלחי מפלגתיים׳ וסימנה הוא תו.

 (12) רשימת תימני ראשון לציון ועדות מזרת׳ וסימנה הוא תם;
 (13) רשימת תימני ראשוךלציון׳ וסימנה הוא תר.

 1 עיר 1931׳ תוט׳ 1׳ מסי 414׳ עמ׳1.
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 ב. הרשימות להלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרב: וסימנה צ עפ רש־מת חזית דתית תורחית׳ אגודת ישראל׳ פועלי

 אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים׳ וסימנה גד;

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית ראשץ־לציון 15325

 ד. המספר הכולל של המצביעים 12882

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 178

 ו. מספר הקולות המסופקים - 3 מהם הוכשרו - 2 ונפסלו - 1

 ז. המספד הכולל של הקולות הכשרים 12703

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניחנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3993
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1223
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 373

 ח תנופת החרות 1132
sus מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 
 ס אהוד ספרדי ראשוךלציון 369

 פ המפלגה הפרוגרסיבית
34Uצ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 

 צור צור 159
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 211
 תו מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ״ »90
 תם תימני ראשון לציון ועדות מזרת 1171
 תר תימני ראשון לציון 188

 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

מה מספר המקומות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל 3
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 ם אחוד ספרדי ראשון־לציון 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית יי
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 צור צור 0
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים *
 תו מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1
 תם תימני ראשון לציון ועדות מזרח 2
 תר תימני ראשון־לציון 0
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 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה א

 1. שפטל אריה׳ 1908׳ רה׳ השקד 5
 2. מדמוני דוד, 1930׳ רת׳ נורדאו 97

 js שמש ראובן, 1925׳ שינון מרת ישן 41
 4. מרגץ דוד׳ 1914׳ רה׳ קפלן 2 י

 5. ברגר אריה׳ 1918׳ רחוב הפרח 30
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי׳ ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה ב

 1, שליגקה יצחק׳ 1924׳ רח׳ דרור 16
 2. גרינפלד דב, 1910׳ רח׳ חפץ חיים ל

 (3) מרשימת תנועת החרות׳ שסימנה ח
 1. בלקינד איתן׳ 1897׳ דתי פוקולוב 16
 2 מזרחי ישראל׳ 1917׳ רח׳ הרב קוק 3

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ שסימנה מ
 1. קובל פסח׳ 1909׳ רה׳ השומר 37

 (5) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז׳ שסימנה צ
 1. לאוגר נעם׳ 1927׳ רת׳ נורדאו 4

 2 ימפולר אדיה׳ 1911׳ דחי רוטשילד 77
 (6) מרשימת מפלגת אחדות העבודה׳ פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ שסימנת תו

 1. קארש בךציון׳ 1906׳ בית מעון
 (7) מרשימת תימני ראשון לציון ועדות מזרח׳ שמימנה ת0

 1. מזרחי מרדכי׳ 1917׳ כרם בלקינד 16
 2. תגיבי שלפה׳ 1921׳ רח׳ יודלביץ

 אשר בק
 פקיד הבחירות למועצת עירית ראשוףלציון

 פקודת חעיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עידית רחובות

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות, 11934׳ נמסרת בזה הודעת על הבתירות למועצת עירית רחובות שקויימו ביום ב׳ בחשון
 8־ך (3 בנובמבר 1939):

 !. אושרו הרשימות שלהלן:
 (I) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים וסימנה א;

 (?) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי רפועל המזרחי ובלתי פפלגתייט וטימנה ב
 (3) רשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתייט בלתי מפלגתיים וסימנה 1ד ;

 (4) רשימת תגועת החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת העובדים התימנים בשערייט ובשכונות וסימנה כ

 (6) רשימת סיעת תימנים וסימנה לש
 (7) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (8) רשימת הרשימה המאוחדת למען מרמורק ושב- אפרים וסימנה מא;
;  (9) רשימת העצמאים וסימנה סע

 (10) רשימת אמוד לאומי׳ מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח וסימנה סר;
 (II) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (12) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנת צ;
 (13) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;

 (14) רשימת התימנים ברחובות והסביבה וסימנה שמ;
 (15) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנת תו.
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת המועמדים בשם הזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים אשר סימנה ב התקשרה בהסכם
 בהירות עם רשימת המועמדים בשם חזית דתית תורתית, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים

 אשר סימנה גד;
 (2) רשימת העובדים התימנים בשעריים ובשכונות אשר סימנה כ עם הרשימה המאוחדת למען מרמורק ושכונת אפרים

 אשר סימנה מא;
 (3) רשימת העצמאים אשר סימנה סע עפ רשימת הציונים הכלליים מפלגת המרכז אשר סימנה צ;

 (4) רשימת אחוד לאומי, מיסודם של ספרדים ובני עדות מזרח אשר סימנה סר עם הרשימה התימנים ברחובות והסביבה
 אשר סימנה שמ.

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום מועצת עירית רחובות 17043
 ד. המספר הכולל של המצביעים 14416

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 129
 ו. מספר הקולות המסופקים - 1 מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 1

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 14286

 ח. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימת מועמדים:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4227
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1623
 גד חזית דתית תורתית, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 683
 ח תנועת החרות 919

6C4 כ רשימת העובדים התימנים בשעריים ובשכונות 
 לש סיעת התימנים י 660
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 367
 מא הרשימה המאוחדת למען מרמורק ושכ׳ אפרים 516
 סע רשימת העצמאים 670
 סר אחוד לאומי, מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח 481
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 573
 צ הסתדרות הציוגיפ הכלליים, מפלגת המרכז 1243
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתייפ 311
 שמ רשימת התימנים ברחובות והסביבה 524
 תן מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 819

 ט. מספד המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

מה מספר המקומות  סימן הרשימה שפ הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית, אגדות ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ח תנועת החרות 1
 כ רשימת העובדים התימנים בשעריים ובשכונות 0
 לש סיעת התימנים 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 מא הרשימה המאוחדת למען מרמורק ושכ׳ אפרים 1
 סע רשימת העצמאים 1
 סד אחוד לאומי, מיסודם של ספרדים ובני פדות המזרח 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרבז 2
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 שמ רשימת התימגים ברחובות והסביבה 1
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ps ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנו: א

 1. כץ יצחק׳ 1911׳ חד רופין 15
 2 ברזילי משת׳ 1899׳ דחי הרשנזון 43

 ג טוב צפורה׳ 1912׳ חד לוין אפשטיין 49
 4. רגיואןאנואר׳ 1913׳ גן יוסף׳ רת׳ דב קליין 148

p מנפרד (משה)׳ 1921׳ שכ׳ ברקו 173א w 5 
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרתי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. היקין יחיאל צבי׳ 1906׳ רח׳ אהרוגוביץ 5
 2 שרעבי יפת דוד׳ 1912׳ מרמורק׳ רת׳ חזית הדרום

 (3) מרשימת וחית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד
 1. מרגליות משה׳ 1913׳ רת׳ הרצל 73

 (4) מרשימת תנופת החרות שסימנה ח
 1• דרוייאן יעקב׳ 1911׳ שכ׳ נוה ניוהנה 2

 (5) מרשימת הרשימה המאוחדת למען מרמורק ושכ׳ אפרים שסימנה מא
 1. שרעבי זכריה׳ 1917׳ רה׳ חזית הדרום

 (6) מרשימת העצמאים שסימנה סע
 1. זילברמן שאול׳ 1907׳ רח׳ הרצל 132 ן

 (7) מרשימת הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. כרמלי דב׳ 1906׳ רח׳ עזרא 41

 2 אלבנאי יהודה׳ 1898׳ רה׳ בתיה מקוב 13
 (8) מרשימת התימנים ברחובות והסביבה שסימנה שמ

 1. עפגין שלמה׳ 1928׳ חד מנשה קפרא 18
 (9) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. כצנלסון ישראל (סניה)׳ 1903׳ רח׳ וילקומיץ 4
 ט׳ בחשון תשיך(10 בנובמבר 1939) עזריאל זמוש

 פקיד הבחירות למועצת עירית רחובות

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית רמלה

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת העיריהרמלה שקויימו ביום ב׳ בתשון
 חש-ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימגה ב;
 (3) רשימת חזית דחית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ

; p (6) רשימת יוצאי עירק ברמלה הבלתי תלויה וסימנה 
 (7) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (8) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה ק*
 (9) רשימת הבלתי תלויים׳ וסימנה רט:

 (10) רשימת מפלגת אחדות עבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה תו;

 1 עיר 1934׳ תוס׳ 1 מסי 414׳ עמי 1
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (נ) רשימת תנועת ההרות וסימגה ח עפ הרשימה דד־וית דתית תודחית אגודת ישראל/ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלה*

 מפלגתיים והימנה ג!;
 (2) רשימת הבלתי תלויים וסימנה רט עם רשימת יוצא י עירק ברמלה הבלתי תלויה וסימנה ען;

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה רמלה 12324

 ד. המספר הכולל של המצביעים 10188

 ה. המספד הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 218

 ו. מספר הקולות המסופקים - 5 מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 5

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9965

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3147

 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המ!רחי ובלתי מפלגתיים 886

 גד חזיתי דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 282

 ח תנועת התרות 1833 .

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 891

46Sען רשימת יוצא י עירק ברמלה הבלתי תלויה 

 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 203

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 884

 רט רשימת הבלתי תלויים 460

 תו־ מפלגת אחדות עבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 409

 ט. מספר המקומות שוכתה בו כל רשימה:

מה מספר המקומות  סימן הרשימה ש ם הרשי

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5

 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי׳ ובלתי מפלגתיים 1

 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0

 ח • תנועת החרות 3

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1

 ען רשימת יוצאי עירק ברמלה הבלתי תלויה 2

 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 0

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 1

 רט רשימת הבלתי תלויים 0

 ת1 מפלגת אחדות עבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0
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 י. האישיפ שנבחרו כחברי המועצה:

 (1) מרשימת מפלגת פועלי ישראל ובלתי מפלגתיים שטימנה א
 1. מלמד מאיר, 1006׳ שדרות הרצל 21
 2 חדד עזרא׳ 1903׳ שיכון גוה דוד 43

 3. בדאון בנימין׳ 1920׳ שיכון נוח דוד 62
 4. אבוטבול דוד׳ 1920׳ תייד מס׳ 2

 3. אסא יוסף׳ 1921׳ שיכון נשר מם׳ 31

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שטימגה ב
 1. פרנקל רב ד׳־ר מנדל׳ 1910׳ ט״ןמסי 4

 (3) מרשימת תנופת החרות שסימנה ח
 1. קרמד אריה׳ 1918׳ רחוב סוקולוב 2

 2 עמר מקסים׳ 21*1׳ רחוב ת״ז מס׳ 10
 2 כהן עזרא׳ 1920׳ שיכון נוה דוד 13

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. זינגר פגתס׳ 1919׳ שיכון נוה דוד 103

 (5) מרשימת יוצאי עירק ברמלה הבלתי תלויה שסימנה ען
 1. עשר חיים׳ 1924׳ רחוב תייד מס׳ 4

 2, יוסף אליהו, 1909׳ רחוב הכ־א מם׳ 4

 (6) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק
 1. שמלי שלמה, 1922׳ רחוב ק״ב מס׳ 7

 ח׳ בחשון תש-ך(9 בנובמבר 1939) עמנואל כהן
 פקיד הבחירות למועצת עירית רמלה

 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית דמת־גן

׳  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת מד, הודעה על הבחירות למועצת מפיריה רמת־גן׳ שקוייפו ביום נ
 נחשון תשיך (3 בנובמבר 1039):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
p ישראל ובלתי מפלנתיים וסימנה א  י(1) רשימת מפלגת פועלי א

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת הזית דתית תורתית אגורת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה 1ד;

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ•

 (6) רשימת אחוה וקדמה רשימה בלתי מפלגתית וסימנה על;
 (7) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (8) דשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרמ וסימנה צ;
 (9) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנת ק;

 (10) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו,
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ עם הרשימה דמית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי

 אגות ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;
 . (2) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית׳ וסימנה פ עפ רשימת אחות וקדמה רשימה בלתי מפלגתית וסימנה על.

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 52667

 ד. המספד הכולל של המצביעים 43657

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 632

 ו. מספר הקולות המסופקים - 3 מהם הוכשרו - 3 ונפסלו - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 43025

 ח. המס פ ד הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם הרשי

p ישראל ובלתי מפלגתיים 11211  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2665
 גד הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1133
 ח תנועת התרות 4366
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1864
 על אחוה וקדמה רשימה בלתי מפלגתית 2744
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 2233
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 14079

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 923
 הו מפלגת אחדות מעבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1762

 ט. מספד המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

 סימן הרשימה שם ה ר ש י fl ת מספר המקומות

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרתי ובלתי מפלגתיים 1
 ח תנועת החרות 2
 על אחוה וקדמה רשימה בלתי מפלגתית 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 7

 י. האישים שנבחרו:
 (1) מרשימת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. אברמוביץ אוריאל׳ 1915׳ החיל 35
 2 בנימיני ישראל׳ 1911׳ מצפה 14
 3 אלקס אליעזר׳ 1908׳ הרצל 76

 4. ציטאיאט אברהם׳ 1914׳ הרצל 36
 5. ציפמן חיה, 1907׳ גרנדוס 30
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 (2) מרשימת הזית דתית לאומית/ המזרחי/ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. דיר שטרן נפתלי׳ 1912, יבין 12

 (נ) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. מלפדובי׳ן דוד׳ 1913׳ ערמונים 3

 2 ילין יצחק׳ 1911׳ ירקונה 98

 (4) מרשימת אחרה וקדמה רשימה בלתי מפלגתית שסימנה על
s 1. דיר ניטים גישים, 1917׳ הדר 

D (5) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה 
 1. עויד גרינולד שמחה, 1886׳ לאן 29

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז שסימנה ב
 1. קריניצי אברהם׳ 1886׳ יהלום 64

 ,3 זיפמן שלום, 1914, בני משה 8
 3• דיר דוד מאיר׳ 1912, ארלוזורוב 4

 4. בורנשטיין שלום ברוך׳ 1905׳ זינוטינםקי 132
 S• הרשקוביץ דיר פבאין׳ 1907׳ אלבטנררוני 29

 6. פלדמן דיר ישראל׳ 1921׳ קיש 16
 ד. רייסקינד גבריאל׳ 1904׳ ביאליק 36

ל ק ת  ייב בתשון חש״ך (13 בנובמבר 1959) יואל פ
 פקיד הבחירות למועצת עירית רמח־גן

 פקודת העיריות, 1934

 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית שפרעם

׳  בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 11934׳ נמסרת מה הודעה על הבחירות למועצת העיריה שפרעם שקויימו ביום נ
 בחשון תשיך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת הרפורמה (אלאיסלאת) וסימנה דו;

 (2) רשימת השוויון(אלמוסאוואת) וסימנה הפ;
 (3) רשימת השגשוג וההתפתחות (אלאזדיהאר ואלפומראן) וסימנה זינ;

 (4) רשימת שירות העם (ח׳ידמת אלשעב) וסימנה ל;
 (5) רשימת הקידמזז והעבודה (אלתקדום ואלעמל) וסימנה נ;

 (6) רשימת האברים והפועלים (אלפלאחין ואלעומאל) וסימנה םא;
 (7) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;

 (8) רשימת האחווה האסלאמית (אל איח׳אא אלאסלאמי) וסימנה רש;

 ב. הרשימות שלהלן הע קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הרפורמה (אל איסלאח) וסימנה דו עפ הרשימה האחווה האסלאמית(אל איה׳אא אלאסלאמי) וסימנה רש

 (2) רשימת הקידמה והעבודה (אלחקדום ואלעמל) וסימנה נ עם הרשימה השוויון(אלמופאוואת) וסימנה הפ;

 1 עיר 1934, תום׳ 1 מסי»4׳ עמי 1.
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 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום עירית שפרעם 3117

 ד. המספר הכולל של המצביעים 2856

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 78

 ו. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2778

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימח שם ה

 דו הרפורמה (אלאיסלאח) 296
 הפ השוויון(אלמוסאוואח) 136
 זינ השגשוג וההתפתחות (אלאזדיהאר ואלעומראן) 610
 ל שירות העם (חייז־מת אלשעב) 421
 נ הקידמח והעבודה (אלהקדום ואלעמל) 525
 סא האברים והפועלים (אלפלאחין ואלפומאל) 169
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 380
 רש האחווה האסלאמית(אלאיח׳אא אלאסלאמי) 241

 מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:

מה מספר המקומות  סימן הרעימה שם הרשי

 דו הרפורמה (אלאיסלאח) 1
 הפ השוויון(אלמוסאוואת) 0
 דנ השגשוג וההתפתחות (אלאזדיהאר ואלעומראן) 2
 ל שירות העם (חיידמת אלשעב) 2
 נ הקידמה והעבודה (אלתקדום ואלעמל) 2
 סא האברים והפועלים (אלפלאחין ואלעומאל) 0
 ק המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלחי מפלגתיים 1
 רש האחווה האסלאמית (אל אית׳אא אלאסלאמי) 1

 ט. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת הרפורמה (אלאיסלאח) שסימנה דו

 1. צפורי עדנאן׳ 1931׳ שפרעם
 (2) מרשימת השגשוג וההתפתחות (אלאץדיהאר ואלעומראן) שסימנה זי[

 1. גיבור גיבור׳ 1893׳ שפרעם
 .3 דור יוסף׳ 1917׳ שפרעם

 (3) מרשימת שירות העם (חיידמת אלשעב) שסימנה ל
 1. נסראללה בולוס׳ 1898׳ שפרעם
 2. בחות׳ אנטון׳ 1933׳ שפרעם ־

 (4) מרשימת הקידמה והעבודה (אלתקדום ואלעומאל) שסימנת נ
 1. עליאן חוסיין׳ 1910׳ שפרעם
 2. כנייפס יוסף׳ 1927׳ שפרעם

 (5) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק
 1. ח׳וריה שפיק׳ 1930׳ שפרעם

 (6) מרשימת האחווה האסלאמית (אל איחיאא אלאסלאמי) שסימנה רש
 1. ג׳עפרי תופיק׳ 1933׳ שפרעם

 ח׳ נחשון תשיך (9 בנובמבר 39ג1< מאר נאשף
 פקיד הבחירות למועצת עירית שפרעם
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 פקודת העיריות, 1934
 הודעה בדבר הבחירות למועצת עירית תל־אביב־יםו

 בהתאם לסעיף 33 לפקודת העיריות׳ 1931 י׳ והסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת עירית תל־אביב־יפו שקויימו
 ב׳ נחשון תשיך (נ בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:

p ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;  (1) רשימת מפלגת פועלי א
 (2) חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;

 (3) חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;
 (4) רשימת תנופת התרות וסימנה ח

 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (6) רשימת איחוד לאומי׳ מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח וסימנה סר;

 (ד) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
;  (8) הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרב! וסימנה צ

 (9) המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;
 (10) רשימת למען השכונות וסימנה ש&;

 (11) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו. *

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסהם בחירות:

 רשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ עם איחוד לאומי׳ מיפודם של ספרדים ובני פדות מזרח שםינעה סר,

 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום העיריה 266974

 ד. המספר הכולל של המצביעים 205471

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 1507
 ו. מספד הקולות המסופקים - 0

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 203964

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:

מה מספר הקולות  סימן הרשימה שם תרשי

p ישראל ובלתי מפלגתיים 73733  א מפלגת פועלי א
 כ חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 13119
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 7988

 ח תנועת החרות 31337
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 7749
 סר איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח 1049
 פ המפלגה הפרוגרסיבית ׳916

 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 46«9ג
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 3444
 שפ למען השכונות »282
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 3««

 1 עיר »19׳ תום 1 מס 414׳ עמ 1,
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ל רשימה: ר המקומות במועצה שוכחה בו כ פ ס  ע. מ

ה מסתר המקימות מ י ש ר  סימן הרשימה שט ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 11
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייט 2
 גד חזית דתית תורתית, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ח תנועת החרות 5
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 סר איחוד לאומי, מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 2
 צ הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרב! 6
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 1
 שפ למען העגונות 0
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2

 י. האישים שנבחרו כחברי המ. עצה הם:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. נמיר (נמירובסקי) מרדכי, ד9?1, רה׳ מוריה 3
 2. נפתלי פרץ, 1888, רח׳ נחמגי 10

 3. שכטר :1ליפ!ר,1002, רה׳ מזא״ה 26
 I. רבינוביץ יהושע׳ 1911׳ רח׳ מאנה 20

 ג. לוי יהושע, 1001, רה׳ הירקון 100
 5. מנחם לילי, 1918, רה׳ בלוך 31

 ד, בורשטיין יופף, 1910, רה׳ דוביוב 23
 8. שנקר זאב, 1905, רה׳ ארלוזורוב 181
 9. קזנציי אלקה, 1907, רח׳ גוש חלב 16

 10. רידר יצחק,;190, רה׳ הקיקיון 3, יפו
 II. אהרובטון רבקה, 1901, רה׳ מנדלסון 10

 (2) מרשימת הזית דחית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. כויאר אברהם, 1907, שדרות סמאטס 20

 2. מגיד משה דב, 1901, רח׳ מאפו 21

ד  (3) מרשימת הזית דתית תורתית, אגודת ישראל, פיעלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה ג
 1. אברמוביץ יהודה מאיר, הרב, 1913, רח׳ טרומפלדוד 21

 0) מרשימת תנועת החרות, שסימנה ח
 1. שכטרמן אברהם, 1910, רה, הגדוד העברי 11

 2. יוטן דוד׳ 1610, רח׳ לה גרדיה 13
 3. יוסיפוף יוסף׳ 1906׳ רת׳ הוברמן 11

 4. כהן נסים׳ 1908׳ רה׳ ברץ סמולגםקין 9
 5. ולקר יוסף, 1900, רמת יוחנה 33, אבו כביר

 נ>־0 מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. רמות (וישינסקי) צבי חייקל׳ 1001׳ רה׳:הים ל
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C (8) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה 
 1. שטרן מרדכי חיים׳ 1914׳ תז׳ ברנדייס 38

 2. גולדשטיין משת׳ 1907׳ ר1זי צייטלין 4

 (7) מרשימת הסתדרות הציונים הכללייט׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. לבנון(לוינשטיין) תיים׳ 1999׳ רת׳ דדבנוב 18
 2. שושני סעדיה׳ 1889׳ שדי רוטשילד 113-115

 3. אהרליך שמחה׳ 1915׳ רה׳ פנקס 47
 4. תמיר (קבגצל) יוסף׳ 1915׳ רה׳ אבן ספיר 17 שיכון *דן*

 5. מטלון נתנאל׳ 1915׳ שדרות רוטשילד 123
 6. פרוקה אליעזר׳ 1913׳ רה׳ שטרוק 8

 (8) מרשימת המפלגה הקומוניסטית ובלתי מפלגתיים שסימנת ק
 1. טובין פנהמ׳ 11900 רה׳ זמגהוף 29

 (9) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. חלד (חלודניביץ) יוסף׳ 1911׳ דת׳ יניב 8

 2. קנטור שרגא (פיבל)׳ 1908׳ רה׳ בודנהיימר 10

) דן בדוידם 1 9 5  י״1 בתשון תש-ך(18 בנובמבר 9
 פקיד הבחירות למועצת עירית תל-אביב-יפו
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