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 הודעות בדבר הבחירות למועצות המקומיות —

 עטור עט1ד עמוד
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 דיטונה . . 421 טעיליא . 453
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 הרצליה . 424 נחלת־יהודת . . 457 שני-ציו! . 493
 זברון־יעקב . . 425 נס־ציונה . 458 שדרות . 403
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 נ

ה 4.12.1059 389 ״ ע  ילקוט הפרפוטיפ 723, נ׳ בכסלו ת



 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1050
ר הבחירות למועצה המקומית אבו־גוש ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף30 לצו המועצות המקומיות (s)׳ תשי״א-0ג19«׳ נמסרת בזה הורעה על הבהירות למועצה המקומית אבו־גוש
 שקויימו ביום ב׳ בתשון תש״ך נ3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:

 (1) רשימת מפלגת הפועלים המאותרת שסימנה מ;
 (2) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה

 (3) רשימת הקידמה והענודה_(אלתקדום ואלעמל) שסימנה נ;
 (4) רשימת מפלגת עבודה ערבית ישראלית (הדב אלעמל אלערבי אלאיסראילי) שסימנה שת;

;  (3) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל שסימנה א
 (6) רשימת הזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי מסימנה ב;

 (7) רשימת הרשימה הדמוקרטית (אלקאימה אלדימוקראטיה) שסימנה גא;
 (8) רשימת חקלאות ופיחות (אלזראעה ואלאינשאא) שסימנה ע;

 (9) רשימת הבחורים הצעירים והתקוה (אלשבאב ואלאמל) שסימנה ל;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:

 (1) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ עם הרשימה הפרוגרסיבית וסימנה פ

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 616 ו  ג. המספר הכ

לל של המצביעים 557 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 2  ה. מספד הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 533 ו  ז. מספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שרתנו ל  ח. מספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  . .סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 87
 ב חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי 1־
 גא הרשימה הדמוקרטית (אלקאימה אלדימוקראטיה) 06
i (אלשבאנ ואלאמל) לי הבחורים הצעירים והתקוה 

GO מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלגתיים 
 נ הקדמה והעבודה (אלתקדום ואלעמל) גו•

 ע חקלאות ופיתוח (אלזראעה ואלאינשאא)
 פ המפלגה הפרוגרסיבית גוי

 שת מפלגת עבודה ערנית ישראלית (הזב אלעמל אלערבי אלאיפראילי) 116

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר ד&קומות מ י ש ר פ ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 1
 ב חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרהי 1
 גא הרשימה הדמוקרטית (אלקיאמה אלדימוקראטיה) 1
 לי הבחורים הצעירים והתקיה (אלשבאב ואלאמל) 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים נ
 נ הקדמה והעבודה (אלתקדום ואלעמל) 0
 ע חקלאות ופיתוח (אלזראעדן ואלאינשאא) 0
 ס המפלגה הפרוגרסיבית 1
 שת מפלגת ענודה ערנית ישראלית (חזנ «לעמ,ל אלערבי אלאיהראילי) 2

 1 ק״ת 127׳ תשי׳׳א׳ עמי 178.
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (נ) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. מחמוד נ׳מיל מוחמד איברהים׳9()19׳ אבו־גוש
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית שסימנת ב ,

 1. מחמוד רשיד מותמד איברהים, 1803, אבו־גוש
 (3) מהרשימה הדמוקרטית (אלקאימה אלדימוקראטיה) שסימנה גא

 1. אחמד עלי מוחמר נ׳בר׳ 1903׳ אבו־גוש
 (1) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת שסימנה מ

 נ. חמיס עלי סאלח ג־אבר׳ 1927׳ אבו־גוש ,
 (5) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ

 1. דיב עבדאללה מוםטפה עבד אל רחמן׳ 1911׳ אבו־גוש
 (6) מרשימת מפלגת עבודה ערבית ישראלית (חזב אלעמל אלערבי אלאיםיאילי) שסימנה שת

 1. עורסאן עלי עותמן ענדאל רחמן׳ 1922׳ אבו־גוש
 2. חסן מוחמר איסמעיל עוחמן׳ 1923׳ אבו־גוש

 י*ז בחשון תש״ך (18 בנובמבר 1959) שלום הדיה
 (חמ 8060) פקיד הבחירות למועצה המקומית אבו־גוש

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
דה הו ר הבחירות למועצה המקומית אבךי ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ וזשי׳׳א-950ו <׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית אבן־
 יהודה שקויימו ביום ב׳ בחשון תש-ן־(3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת חזית דחית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב
 (3) רשימת למען אבךיהודה וסימנה ג;
;  (4) רשימת למען עין־יעקב וסימנה ן
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (>־<) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
 י (ד) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפוגת־יפ וס־מנה תו.

 ב. לא הונשו הסכמי בחירות.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1572  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1413  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 28  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1385  ז. המספר הכו

ל רשימה:  ח. מספר הקולות במועצה שוכתה בו כ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים »3
 ב חזית דתית לאומית 135
 ג למען אבךיהודח 0'4
 ו למען עין־יעקב 43

 ח תנועת החרות 123
 פ המפלגה הפרוגרסיבית .191
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 90
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ל רש־מה: ר המקומות במועצה שוכתה בו כ פ ס  ט. מ

, מספד המקומית מד זרשי פ ז  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ו,
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי! הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 ג למען אבךיהודה 3
 ו למען עיךיעקב 0
 ח תנועת החדות 1
I ם המפלגה הפרוגרסיבית 
 תו מפלגת אהדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

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

 1. הוכמן ישראל׳ 1908׳ אבךיהודה
 2. סלע (סקלקה) צבי׳ 1910׳ אבףיהודה

 3. בן־נחן משה׳ 1933׳ אבךיהודה׳ עיךיעקב

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלחי מפלגחיים שסימנה ב
 1. שרעבי תיים־יוסף׳ 1911׳ אבךיהודה

 (3) מרשימת למען אבךיהודת שסימנה ג
 1. זלינגר יחיאל׳ 1903׳ אבךיהודח
 2. וינקלר משה׳ 1902׳ אבךיהודה

 3. כהן סוניה׳ 1913׳ אבן-יהודה

 (4) מרשימת תנועת התרות שסימנה ח
 1. עובדיה הררי׳ 1930׳ אבךיהודח׳ עיךיעקב

D (3) לרשימת המפלגה הפרונרסיבית שסימנה 
 1. טימן־טוב דניאל׳ 1899׳ אבן־יהודה׳ שיכון הותיקים

 י*ב בחשון תשיך (13 בנובמבר 1959) צבי קורנברג
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אבן-יהודה

׳ תשי״א—1950 ( א ת ( ו מי ת המקו ו צ ע ו מ  צו ה

ר הבחירות למועצה המקומית אור־יהודה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי׳׳א —11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית אור־
 יהודה שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 959!):

 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 אנודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ומימנה גד;

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

 (7) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים וסימנה ק;
 (8) רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון וסימנה תו •

 ב, הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת חזית דתית הורתית אגודת ישראל — פיעלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלנתיי» וסימנה גד עם הרשימה

 הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ
 (2) רשימת הזית דתית לאומית הגמתזי—הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עפ הרשימה תנועת החדות וסימנה ח

 1 ק׳׳ת 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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לל של הבוחרים בתהום המועצה המקומית 6314  ג. המספר הכו

לל של המצביעים. 4747 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 91  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים - 6 מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 6 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 4656  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 1731 י
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1323

 גד חזית דתית חורתיח׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים »
 ח תגועת תחרות 495
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 293
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 43

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 324
 תו אחדות העבודה — פועלי ציון 383

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ת

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 4
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תגועת החרות 1
a מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 0
It ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 
 תו אחדות העבודה - פועלי ציון 0

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

 1. בן-פורת מרדכי׳ 1023׳ בית עובדי הציבור
 2. סדון אליהו׳ 1927׳ טקיה א׳ בית פרטי

 3. םעאת אליהו, 1926׳ סקיה א׳ 187
 4. בכר שלמה׳ 1912׳ רח׳ ב׳ 17

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. נעים שלום׳ 1924׳ אור־יהודח א׳ רחוב ב׳ 14

 2. דעבול יחזקאל׳ 1930׳ אור־יהודה ב׳ צריף 612
 3. זכות (זהוט) יוסף׳ 1929׳ אור־יהודה א׳ שיכון 6

 A מימון משח׳ 1925׳ כפד־ענה א׳ צריף 117 ׳

 (3) רשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. סופר סלמן׳ 1929׳ כפר־ענה ב׳ 416

׳ בחשון תש-ך(10 בנובמבר 1939) שלמה חמדי לוי  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אור-יד%דה

 ילסוט הפרסומים 723, ג׳ בכסלו תש׳׳ך, 4.12.1359 393



 צו המועצות המקומיות (א), תעי״א—1930
ר הבחירות למועצה המקומית אור־עקיבא ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א—11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית אור־
׳ נחשון חש״ך (3 בנובמבר 1959):  עקינא שקויימו ביום נ

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

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

 (1) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרהז וסימנה צ;
 (5) רשימת מפלגת אהדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו.

ן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:  ב. הרשימות דלהל

 רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלנחיים שסימנה ב עם רשימת הסתדרות הציונים
 הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1277  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 1068 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 42  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1026  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ;41 ,
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 438
 ח תנועת החרות 53
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 52
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 66

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בהם כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים 3
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 4
 ח תנועת החרות 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

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

 1. ויםנברג יחיאל׳ 1907׳ שיכון 278
 2. דרדשטי שלמה׳ 1915׳ שיכון 174

 3. שנפ דוד׳ 1906׳ שיכון 110
 (2) מרשימת חזית דחית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלי מפלגתיים שמימנה ב

 1. ברכה עמוס׳ 1931׳ שיכון 290
 2. מחלוף יצחק׳ 1917׳ שיכון 60

s20 3 אוחנינה מאיר׳ 1922׳ שיכון. 
 4. בימקה ליתר׳ 1913׳ שיכון 48

 י״א בחשון תש״ך(12 בנובמבר 1939) בנימין שוירמן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אור-עקיבא

 1 ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמי 178.
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 צו המועצות המקומיות(א), תיםי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית אזור

 בהתאם לפעין! 39 לצו הנןועצות המקומיות (א)׳ חשי״א—11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית אזור׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תשיך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (נ) 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 ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד

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

 (>ו) רשימת הנלפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק • •
 (ד) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת חזית דתית תורחית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד עם רשימת

 תנועת החרות וסימנה ח

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2430  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 2135  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 13  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 2122  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 853
 ב 'חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 192
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ;5

 ח תנועת החרות ד11
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 57»
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 131
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 117

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ג
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים נ
 גד הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות *
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 3
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

 1 ק״ת 127׳ תשי-א׳ עמי 178.
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ומימנה א

 1. מאיר די־נור׳ 1911, רת׳ כצנלסון 5
 2. ארית אלדזים׳ 1931׳ רתיביאליק 5

 3. זין רכלר׳ 1914׳ רה׳ קפלן 12
 4. שלום אליהו׳ 1908׳ רה׳ ביאליק 1

 5. אורי בן פורת׳ 1926׳ רה׳ כצנלסון 9

 (2) מרשימת הזיו> דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרתי ובלתי מפלגתיים שסימנת ב
 1. אשר אמסטרדם, 1927׳ רח שיכון שדה 230

 (3) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1• דוד ז׳יזיק׳ 1916׳ רה׳ סוקולוב 1

 2. מרדכי ברורמן׳ 1892׳ כביש ראשי.
 3. דבורה ילינק׳ 3;19׳ רח׳ ח׳.מסי 4

ד בחשון תש*ך (15 בנובמבר 1939< שלמה רהנפלד  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אזור

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-&195
ר הבחירות למועצה המקומית אל־טייבה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א-«1195׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת המקומית אל־
 טייבה׳ שקויימו ביום ב׳ בהשון תשיף (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת החקלאי(אלפללאח) וסימנה לא•

 (2) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק•
 (3) רשימת הצעירים (אלשבאב) וסימנה צמ•

 (4) רשימת העתיד (אלמוסתקבל) וסימנה חק;
 (5) רשימת הנוטרליוח (אלחיאד) וסימנה אד;
 (6) רשימת הרפורמה (אלאיםלאח) וסימנה ד;

 (7) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (8) רשימת חנצחון(אלנסר) וסימנה ענ;

;  (9) רשימת חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) וסימנה ל
 (10) רשימת היושר (אלהודא) וסימנה הפ;

 (11) רשימת ההחיאה (אלאינעאש) וסימנה עמ<
 (12) רשימת האחדות(אלאיאתילאף) וסימנה נ;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 (1) רשימת הנוטראליות (אלחיאד) שסימנה אד עם רשימת חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) וסימנה ל

 (2) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנת מ עם רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) וסימנה ד

 (3) רשימת היושר (אלהודא) וסימנת הפ עם רשימת הצעירים (אלשבאב) וסימנה צמ

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 3187 ו  ג. המספר הכ

לל של המצביעים 3040 ו  ד. המספד הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות ריקות 60  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 2980 ו  ז. המספר הכ

 < ק״ת 177׳ תשי׳״א׳ עמי 178.

 396 י5זום הפרפוטים 723, נ' בבפ5ו תש״ד, 4.12.1530



ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניחנו ל ו  , המספר הכ

לות ד הקו ! ! פ ה מ מ י ש ר  0י«ן הרשימה ש ם ה

א החקלאי(אלפללאח) 706  ל
ת ובלתי מפלגחייט 214  ק המפלגה הקומוניסטית הישראלי
 צמ הצעירים (אלשבאב) 33

ק הפחיד (אלמוסתקבל) 233  ח

ות (אלחיאד) 83  אד הנוטראלי
 ד הרפורמה (אלאיסלאח) 278
בלתי מפלגתיים ! 52  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ו
ן(אלנסר) 98  ענ הנצחו

 ל החקלאות ועבודה (אל!ראעה ואלעמל) 106
 הפ היושר (אלהודא) 212
 עמ ההחיאה (אלאיגעאש) 422
 ג האחדות (אלאיאתילאף) 319

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  מ
ר המקומות פ ס ה מ מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 לא החקלאי(אלפללאח) 4
 ג האחדות (אלאיאתילאף) 3
 ד הרפורמה (אלאיסלאח) 2
 עמ 'ההחיאח (אלאינעאש) 2
I (אלמוסתקבל) העתיד 
דה(אלזראעח דאלעמל) 1 עבו ת ו  ל חקלאו
 הפ היושר (אלהודא) 1
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 1
 ענ הנצחון(אלנסר) 0
ות (אלתיאד) 0  אד הנוטראלי
 צמ הצעירים (אלשבאב) 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתייט 0

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
א  (1) מרשימת החקלאי(אלפללאח) וסימנה ל

׳ יחיא, 1924׳ אל־נוייבה נ  1. עבדאלרחיפ אברהים חא
בה י טי ׳ 1907׳ אל- ס ו ע ל  .2 אחמד מוחנלד ב

יבה  J כאמל חסן גאבר׳ 1927׳ אל־טי
יבה ׳ 1933׳ אל־טי י אחמד נבאלי ל  4. ע

מת האחדות(אלאיאחילאף) וסימנה ג  (2) מרשי
בה י טי ף חסן גבארה׳ s90!׳ אלי י ט ל ל א ד ב ע . 1 

בת י ם׳ 1930׳ אל־םי  2. עבדאללה אברהים עאז
יבה  3. םאלח מוחמר בםיראת׳ 1919׳ אל־טי
 (3) מרשימת הרפורמה (אלאיסלאח) וסימנה ד

 • 1. תאופיק עבדאל ראזק עבדאלראזק׳ 1905׳ אל־נוייבה
יבה  2 סלים מוחמד אחמד גיאבר׳ 1900׳ אל־טי

 (4) מרשימת ההחיאה (אלאינעאש) וסימנת עמ
ה ב ״ ט ־ ל י מסארוה׳ 1901׳ א ל  1. אחמד ע

בה י טי ה (אנקר)׳ 1902׳ אל-  2 עבדאלרחיס אסעד מסארו

 (ג) מרשימת העתיד (אלמוסתקבל) וסימנה ח ק
יבה י חאג׳ יחיא׳ 1923׳ אל־טי נ  1. מוחמז־ עבדאלג

 (6) מרשימת חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) וסימנה ל
יבה ף מםארוה, 1927׳ אל־טי ס ו  1. נזוחמד י

 (7) מרשימת היושר (אלהודא) וסימנה הפ
יבח ׳ 1901׳ אל־טי י ס נ א ר  1. חסן סלימאן נ

ים וסימנה ק  (8) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתי
בה י ׳ 1927׳ אל־םי ס א  1. עותמאן סלימאן אבו ר

ובמבר 1939) דוד יחזקאל  י בתשון תש-ך(10 בנ
יבה ד הבחירות למועצה המקומית אל־טי  פקי
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית אל־טירה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית אל־טירה
 שקויימו ביום גי בחשון משיך (3 בנובמבר 9בי!נ),

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (0 רשימת החזית הדתית הלאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב

ע •  (2) רשימת החופש והשויון(אלתורייה ואל מוסאוואת) וסימנה ר
 (3) רשימת הריפורמה (אלאיסלאח) וסימנה בש!

 (4) רשימת הצדק (אלחק) וסימנה דו•
 (נ) רשימת הבוקר (אלסבאח) וסימנה הא;
 (6) רשימת היושר (אלהודא) וסימנה הל;

 (ד) רשימת הדימוקרטית (אלדימוקראטייה) וסימנה לא;
 (8) רשימת חקלאות ועבידה (אלזראעח ואלעמל) וסימנה לע;

 (ג) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (10) רשימת האור (אלנור) וסימנה נו;

 (11) רשימת החקלאות והפיתוח (אלרזאעה ואלאינשאא) וסימנה ע
 (12) רשימת ההצלחה (אלנגאח) וסימנה םא;

 (13) רשימת הנצחון(אלנסר) וסימנה רצ;
 (14) רשימת העזרה ההדדית (אלתעאוון) וסימנה תע.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

א עם רשימת המועמדים בשם הבוקר (אלםבאח)  (1) רשימת המועמדים בשם הדימוקרםית (אלדימוקראט־יח) וסימנת ל
 וסימנה הא;

 (2) רשימת המועמדים בשם ההצלחה (אלנגאח) וסימנה םא עם רשימת המועמדים בשם הנצחון(אלנפר) וסימנה רצ,

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2325  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 2181  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 39  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 2142 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 ב חזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי רפלנחייש «16
 בע החופש והשויון(אלחוריית ואל מוסאוואת) 129
 בש הריפורמה (אלאיטלאח) 09
 דו הצדק (אלחק) 51
 הא הבוקר (אלסבאח) 35

ל היושר (אלחודא) 115  ה
א הדימוקדטיה (אלדימוקראטייה) 331  ל
 לע חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) 153
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלגתיים 118
 נו האור (אלנור) 30

 ע חקלאות ופיתוח (אלזראעה ואלאינשאא) 410
 סא ההצלחה (אלנגאח) 186
 רצ הנצחון(אלנסר) 188
 תע העזרה ההדדית (אלתעאוון) 86

 1 ק*ת 127׳ חשייא׳ עמי 178,
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ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 ב הזית דתית לאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי מפלגתיים

 בע החופש והשויון(אלחורייה ואל מוסאוואת)

 בש הריפורמה(אלאיסלאח)

 ןץ הצדק(אלחק)

 הא הבוקר (אלסבאח)

 הל היושר(אלהודא)

 לא הדימוקרטיה(אלדימוקראטייה)

ע חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל)  ל

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳

 נו האור (אלנור)

 , ע חקלאות ופיתוח (אלזראעה ואלאינשאא)

 סא ההצלחה(אלנגאח)

 רצ תגבהון(אלבסר)

 תע העזרה ההדדית (אלתעאוון)

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת החזית הדתית הלאומית׳ הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. חסן אברהים מנסור׳ 1025׳ אל-טירה
 (2) מרשימת החופש והשויון(אלחורייה ואל מוסאוואת) שסימנה בע

 a דרויש מטר׳ 1924׳ אל־טירח
ל  (3) מרשימת היושר (אלהודא) שסימנה ה

 1, אברהים שביטח׳ 1913׳ אל־טירה
א  (ו) מהרשימה הדימוקרטית (אלדימוקראטייה) שסימנה ל

 1. אברהים כליל חמד קאטט׳ 1922׳ אל־טירה
 2. כאמל יוסף עיראקים 1913׳ אל־טירה

 3. מלטפא מוחמד דעאס׳ 1927׳ אל־טירה
ע  (3) מרשימת חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) שסימנה ל

 1, רפיך אלשיך נגייב עבד אל־חי, 1918׳ אל־טידה
 (0) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. עבד אל ראוף סמארה׳ 1901׳ אל־נזירה
 (7) מרשימת החקלאות והפיתוח (אלזראעה ואלאינשאא) שסימנה ע

 1. טוילה מנסור, 4ז19׳ אל-טירה
 2. חוסני גנדיה׳ 1907׳ אל־טירה

 3. מוחמד פדילי׳8נ19׳ אל־טירה
 4. חסן מוסא קשוע׳ 1909׳ אל־ טירה

 (R) רשימת ההצלחה (אלנגאח) שסימנה םא
 1. מוחמד עבד אל פתאת נ«סר׳ 191.5׳ אל־טירד.

 (9) רשימת הנצהון(א לנסר) שסימנה רצ
 1. עבד חסן פדילי׳ 922נ׳ אל־טירה

 2. מוחמד עבר אל נאסר אבו כיס׳ 1920׳ אל־טירה

י מ נ • א  בחשון תשיך (11 בנובמבר 1959) נ
 פקיד הבחירות למועצה המקומית אל־טירה

1 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

0 

4 

1 

2 

0 
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית אפקים ב ד  הודעה ב

ה הודעה על הבחירות למועצה המקומית אפקים  בהתאפ לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ חשי-א-11950׳ נמסרת מ
 שקויימו ביום ב׳ בחשון חש*ך {3 בנובמבר 1059):

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

 (2) רשימת הזית דתית לאומית המזרחי׳ ד.פועל המזרחי יגלתי מפלגתיים לסימנה 2;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (3) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי״ ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם הרשימה תנועת החרות וסימנה ח

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1814  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1461 ו ר הכ פ ס מ  ד. ה

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 41  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1420  ז. המספד הבו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 633
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 404
 ת תנועת החרות 140
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 168
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 37

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א • מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי רפלגתייפ 4
 ב הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

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

 1. פרידקין דב׳»192׳ אפקיפ 844/2
 2. ביטן משה׳ 1923׳ אפקים 676/2

 3. אברהים אלי׳ 1937׳ אפקים 715/1
 4. ישי שלמה׳ 1911׳ אפקיפ 210/2

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלנתייט וסימנה ב
 1. סבת דוד׳ 1934׳ אפקים 606

 2. דהן דוד׳ 1926׳ אפקים 638/5
 3. עפיאס שלומין׳ 1936׳ אפקיס 637/1

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. אלקאים דור׳ 1918׳ אפקים 636/1

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. אדרי חיים, 1930׳ אפקים 643/2

ל ב״־זכאי א פ Ü בנובמבר 9M10 ר ) ך י ש  ט׳ נחשון ת
 פקיד הנחירות למועצה המקומית אפקים

 « קית 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי׳׳א—1950
ה י י ב ר ג ־ ל ה א ק א ת ב י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ל ו ר י ח ב ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

ה הודעה על הנחירות למועצה המקומית נאקה  נהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי*א-0;119, נמסרת מ
׳ נחשון תשץ•(3 ננונמנר 1958):  אל־גרנייה שקויימו ניום ב

: ן ל ה ל  א. אושרו הרשימות ש
; ל  (1) רשימת התקוה (אלאמל) וסימנה ב

 (2) רשימת הריפורמה (אלאיסלאח) וסימנה גק;
 (3) רשימת הקדמה והריפורמה (אלתקדום ואלאיםלאח) וסימנה ט;

 (4) רשימת הנצחון(אלאנחיסאר) וסימנה שי;
;  (5) רשימת הדמוקרטיה (אלדמוקראנוייה) וסימנה ד

 (6) רשימת השוויון(אלמוסאוואת) וסימנה ני•
 (ד) רשימת הקדמה והיושר (אלתקדופ ואלעדל) וסימנת ז;

; ל  (8) רשימת החקלאות והענודה (אלזראעה ואלעמל) וסימנה מ
• ע  (9) רשימת הננין והפיתות (אלאינשאא ואלתטוויר) וסימנה ס

 (00 רשימת האחוח (אלאח׳ווה) וסימנה אמ;
 (1נ) רשימת מסארווה (מטארווה) וסימנה שמ•
; ד  (12) רשימת ההצלחה (אלבג-אח) ופימנה ב

;  (13) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ונלתי מפלגתיים וסימנה ק
; ע  (14) רשימת ההתנערות (אלנהדה) וסימנה ד

ת: דו י בחי מ כ ס ה ת ביניהן ב רו ן היו קשו ל ה ל  ב. הרשימות ד
 (1) רשימת הדימוקרנדה (אלדמוקראטייה) וסימנה ד עפ הרשימה האחות (אלאחיווה) וסימנה א מ

 (2) רשימת שורון(אלמוסאוואת) וסימנה ני עם הרשימה הריפורמה (אלאיסלאה) וסימנה גק
ל  (3) רשימת הקדמה והריפודמה (אלתקדוס ואלאיסלאח) וסימנה ט עם הרשימה התקווה (אלאמל) וסימנה ב

ל ע עם הרשימה החקלאות והענודה (אלזראעה ואלעמל) וסימנה מ  (4) רשימת ההתנערות (אלנהדה) וסימנה ד

ת 1875 י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ם ה ו ח ת ם ב י ר ח ו ב ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ג. ה

ם 1774 י ע י ב צ מ ל ה ל ש ל ו כ ד ה פ ס מ . ה  ד

ת _ 52 ו ק י ר ת ה ו פ ט ע מ ה ם ו י ל ו ס פ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ה. ה

ם 0 י ק פ ו ס מ ת ה ו ל ו ק ר ה פ ס  ו. מ

ם 1722 י ר ש כ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ז. ה

ל רשימה: כ ם שניתנו־ ל ת הכשרי ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ח. ה

ה מספר הקולות מ י ש ר פ ה  סימן הרשימת ש

ל התקלה(אלאמל) 95  ב
 גק הריפורמה (אלאיסלאח) 191
 ט הקרמה והריפורמה(אלחקדום ואלאיפלאח) 89
 * עף הנצחון(אלאנתיפאר) 38
ד הדמוקרטיה (אלדמוקראטייה) 78 • 
 ני השוויון(אלמוסאוואת) 78

 ז הקומה והיושר (אלתקדום ואלעדל) 301
ל החקלאות והענודה (אלזראעה ואלעמל) 140  מ
ן והפיתוח (אלאינשאא ואלתשוויר) 233 ע ממי  ס
מ האחוה (אלאחיווה) 33  א
 שמ מסארווה (מאסרווה) 83

ד ההגלהה (אלנגיאח) 132  ב
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 70

ע ההתנערות(אלנהדה) «11  ד

 1 ק*ת 127׳ תשי״א׳ עמי 178.
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ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר לטקומומ מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 בל התקווה (אלאמל) 1
 גק הריפורמה (אלאיסלאח) 2
 ט הקדמה והריפורמה (אלחקדום ואלאיסלאח) 0
 שי הגצחון(אלאנתיסאר) 0
 ד הדמוקרטיה (אלדמוקראטייה) 1
a (אלמוסאוואת)ני השוויון 
 ז הקדמה והיושר (אלתקדום ואלשדל) 2
 מל החקלאות והעבודה (אלזראעה ואלעמל) 1
 פע הבבין והפיתוח (אלאינשאא ואלתטוויר) 2
a (אלאח׳ווה) אמ האחוה 

 שמ מסארווה (מסארווה)
 בד ההצלחה (אלנניאח)

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
 דע ההתנערות (אלנהדה)

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
ל  (1) מרשימת התקווה (אלאמל) וסימנה ב

 1. אבו מות׳ אסעד חגי עבד׳ 1923׳ נאקה אל־גרבייה
 (2) מרשימת הריפורמה (אלאיסלאח) וסימנה נק

 1. גנאים פריד אברהים׳ 1894׳ באקה אל־גרבייה
 2. קעדאן מוחמד עבראל ראזק׳ 1917׳ באקה אל־גרבייה

 (3) מרשימת הדמוקרטיה (אלדמוקראטייה) וסימנה ד
 1, אבו חוסיין עבדללה סאלח׳ 1930׳ באקת אל־גרבייה

 (4) מרשימת הקדמה והיושר (אלתקדום ואלעדל) וסימנה ן
 1. עוויסאת זבי עבדאללה׳ 1904׳ באקה אל־גרבייה
 2. עוויסאת מופטפה עוויס׳ 1911׳ באקה אל־גרנייה

 (5) מרשימת החקלאות והעבודה (אלזראעה ואלעמל) וסימנה מל
 1, מגיא דלה רשיד מוםטפח׳ 1923׳ באקה אל-גדבייה

ע  (6) מרשימת הבנין והפיתוח (אלאינשאא ואלתטוויר) וסימנה פ
 1. אנו מוחי פארם חמדאן׳ 1910׳ נאקה אל־גרבייה

 2. אבו מוח׳ תופיק מוחמד מחמוד׳ 1916׳ נאקה אל־גרבייה
 (ד) מרשימת ההצלחה (אלנג׳את) וסימנה בד

 1. ביאדסי רשיד סולימאן׳ 1907׳ באקה אל־גרבייה
 (8) מרשימת התנערות (אלנהדה) וסימנה דע

 1. עתאמנה אברהים מחמד׳ 1901׳ באקה אל־גרניית

< עובדיה לוי 1 9 5 ׳ נחשון תש״ך (4 בנובמנל 9  ג
 פקיד הבחירות למועצה המקומית באקה אל־גרכייה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950
יעקב ר הבחירות למועצה המקומית באר־ ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תש״א-11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית באד־
 יעקב שקויימו ביום ב׳ בהשון תש״ך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת המפלגה הדתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב
 (3) רשימת החזית הדתית 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.
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת המפלגה הדתית לאומית/ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם הישימה הזית דתית תורתית׳

 אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתייט בלתי מפלגתיים לסימנה גד;
 (2) רשימת תנועת התרות וסימנה ח עם הרעימה הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ,

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1553  ג• המספר הכו

לל של המצביעים 1289  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 16  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1273  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 418
 ב המפלגה הדתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 162
 גד חזית דתית תורתית, אגודת ישראל׳ פועלי אנודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 169
 ח תנועת החרות 77

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלגתיים 132
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 313

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרש;מה שפ ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3
 ב המפלגה הדתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1

 ח תנועת התרות 1 •
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מנ׳לנתיים וסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. שמש סעד (פליקס)׳ 1928׳ שיכון מלבן
 2. דרור (ליברמן) יעקב׳ 1927׳ תלמי מנשח

 3. בנדט צבי(הרש)׳ 1922׳ שכונת רמבימ 321

 (2) מרשימת המפלגה הדתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1, לנציאנו אברהם׳ 1907׳ שכונת רמב״ם 4

 (3) מרשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד
 1. םניס יצחק׳ 1884׳ שכונת רמב*ם 40

 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. זופמן יוסף׳:188׳ דתי דיזנגוף י

 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. חסון נסים׳ 1916׳ שכונת הרצל 56

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז שסימנה צ
 1. ליכטנשטיין אברהם׳ 1910׳ רה׳ דיזנגוף

 2. _ כהן אריה׳ 1910׳ תלמי מנשה

 ט׳ בחשון תש-ך (10 בנובמבר 1939) ־ יורם רבי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית באר־יעקב
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 צו המועצות המקומיות(א), תעי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בית־דגן

 בהתאם לספיף30 לצו המועצות המקומיות (א), תשי*א—11950׳ ומשרת בזה הודעה על הבחירות למועצת המקומית בית־דנן
 שקויימו ביום ב׳ בהשון תש״ך (ג בנובמבר 1959) :

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

 (2) רשימת יוצאי כנפי נשרים בבית־דגן שסימנה אנ;
 (3) רשימו^חזית דתית לאומית המזרחי״ הפועל המזרחי שסימנה ב;

 (4) רשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל. פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה גד;
 (3) רשימת תנועת החרות שסימנה חי,

 (6) רשימה דתית־מקורית תנועת בני תימן ועדות המזרח שסימנת יט;
 (ד) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;
 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז ששימנה צ;

 (9) רשימת המפלגה הקומוניססית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק;
 (10) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלחי מפלגתיים שסימנה תו;

 ב. הרשימות'שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א עם הרשימה יוצאי כנפי נשרים בביתידנן וסימנה אנ
 (2) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי וסימנה ב עם הרשימה הסתדרות הציונים הכלליים* מפלגת

 המרכז וסימנה צ
 (3) רשימת חזית דתית חורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנת גד עם רשימת דחית

 מקורית תנועת בני תימן ועדות המזרח׳ וסימנה יט
 (4) מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ עם מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

 וסימנה תו

1686 
1547 

14 
0 

1533 

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית  ג. המספר הכו
לל של המצביעים  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים

לל של הקולות הכשרים  המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתגו ל ר הכו פ ס מ  ח. ה

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים €74
 אנ יוצאי כנפי נשרים בבית־דגן 121
 כ הזית דתית לאומית המזרחי הפועל הנמרה* 123
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ ופועלי אגודת ישראל׳ ובלתי מפלגתיים 20
 ח תנועת התרות 171
 יט רשימת דתית מקורית תנועת בני תימן 164
4S מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 

 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 104
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 52
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 56

ל רשימה:  ט. . מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  םימן הרשימה שם ה

 מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מטלנתיים
 חזית דתית לאומית הפועל המזרחי׳ המזרחי ובלתי מפלגתיים

 רשימה דתית מקורית תנועת בני תימן
 הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז

 תנועת ההרות

 א
 ב

 יט
 צ
 ח
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלחי מפלגתיים שסימנה א » י ל ע ו  (1) מרשימת מפלגת פ

 1. אורבך שלמח, 1910׳ כבנלםון ד
 2. עתרי עובדיה׳ 1920׳ קפלן 21
 3• בנרוש אמיל׳ 1926׳ רמב-ם ד
 A קוסטי מואים, 1914׳ שבזי 70

 s מנדיל לורה׳ 1900׳ רמכים 55
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. ספירה חלקיה׳ 1921׳ קפלן 1
 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. אוחנה משה׳ 1931׳ העצמאות 58
 (4) מרשימת דתית מקורית תנועת בני תימן ועדלת המזרח שסימנה ים

 1, דמארי יחיאל׳ 1931׳ צה-ל 17
 (5) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ

 1. פלץ ישראל, 1928׳ זבוטינסקי 4
 טיז נחשון תשיך(17 בנובמבר 1959) זהבי אברהם

 פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־דגן

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950
ר הבחירות למועצה המקומית בית־יצחק ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ חשייא-11950, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית בית-יצחק
 שקויימו ביום ב׳ נחשון תש-ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
- (1) רשימת רשימה למען בית־יצחק וסימנה את;

 (2) רשימת המפלנה הפרוגרסיבית וסימנה פ.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 570  ב. המספר הכו
לל של המצביעים 482  נ. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 6  ד. המספר הכו
לל של הקולות הכשרים 476  ה. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ו. המספר הכו
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 את רשימה למען בית־יצחק 190 י
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 286

ל רשימה:  ז. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ
ה מספר המקומות מ י ש ר  םימןהרשימה שם ה

 את רשימה למען ביח־יצחק 4
 פ המפלגה הפרוגרסיבית ג

 ח. האישים שנבחרו כחברי המועצה: ,
 (1) מרשימת רשימה למען בית-יצחק שסימנה את

 1. אלכסנדר עלתה׳ 1909׳ בית־יצחק
 .a לפידות יצחק, 1902׳ בית-יצחק

 3. וולף שלמה, 1927׳ ביתייצחק
 4. פלקנשטין 8ברהפ׳ 1921׳ בית־יצחק.

 (2) מרשימת המפלגה הפרונרסיבית שסימנה פ
 1. כהן חיים׳ 1908׳ בית־יצהק

 ב פרידלנדר עמנואל׳ 1926׳ בית־יצחק
 3. דרוק ישראל, 1922׳ בית־יצחק

 4. אלוני גד׳ 926ג׳ בית־יצחק
 5• הירש אילזה, 1909, בית־יצחק

 ט׳ בתשון תשיך (10 בנובמבר 1939) דוד ולדיצד
 פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־יצחק

 1 ק*ת 127׳ חשי״א, עטי 178.
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית בית־שאן ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳תשי*א-11930׳נמסרתבזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית בית־שאן
 שקןיימו ביום ב׳ בחשון תש־ך (3 בנובמבר 1039):

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

 (2) רשימת החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ•
,W (5) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציו; ובלתי מפלגתיים וסימנה 

 ב. הרשימות שלהן היו קשורות ביניהן בהסכם בחירות:
 (1) • רשימת החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם רשימת תנועת החרות וסימנה ח.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 4664 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 3563 ו ר הכ פ ס מ  ד. ה

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 56 ו  ה. המספר הכ
ר הקולות המסופקים - 1 מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 1 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 3507 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  םימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים  א מפלגת פועלי א
 ב החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרתי ובלתי מפלגתיים

 ח תנועת החרות
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

1412 
1369 
205 
320 
201 

ה מספר המקומות מ י ש ר  מימן הרשימה זט ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים  א מפלגת פועלי א
 ב החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 ת תנועת החרות
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

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

 1. דובק (פרידריק) אפרים׳ 1930׳ שינון עממי 4/5
 £ עזרא (אבנר) אדואדד, 1931׳ שיכון עממי 4:3

 3• עטיאס מרדני׳ 1920׳ שיכון ג׳ 266
 4. רחמן יעקב׳ 1914׳ שיכון ב׳ 409

 (2) מרשימת החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. מכלוף יעקנ׳ 1933׳ שיכון ד׳ 182
 2. חגיגי עמוס׳ 1928׳ רה׳ הרצל 20

 3. מנדל יעקכ׳ 1928׳ דחי ד׳ 233
 4. כהן צמח רחום׳ 1931׳ רח׳ שיכון ג־ 65

 (3) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. בן־ציון(זבידה) מנשה׳ 1916׳ שיכון ב׳ 203

 ח׳ בחשון תש־ך(9 בנובמבר 1959) ישראל איינשטיין
 פקיד הבחירות למועצה המקומית בית־שאן

 1 קית 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950

 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית בית־שמש

ה הודעה על הנחירות למועצה המקומית בית־שמש  3ה״»פ ׳$ם«יף 30 לצי ח«י>»יית המקומיות(א)/ תשי*א~11950׳ נמסרת מ
 שקו׳יימו ביום נ* גתשדן תש*ך >נ כנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
; י אוץ ישראל ונלתי מפלגתיים וסימה א ל ז  (1) רשימת מפלגת מ

 (2) רשימת המפלגה הדתית לאומית/ המזרחי/ הפועל המזרחי ונלתי מפלגתיים וסימנה ב •
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) הרשימה הנלתי תלויה וסימנה יוד;
 (5) רשימת המפלגה הפרוגרסינית וסימנה פ;

 (6) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ונלתי מפלגתיים וסימנה תו;
 (7) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ונלתי מפלנתיים וסימנה ק,

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהםכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת אחדות הענודה — פועלי ציון ונלתי מפלגתיים וסימנה תו עם רשימת הפרוגרסינים וסימנה סן
 (2) רשימה נלתי תלויה וסימנה יוד עם רשימת החזית הדתית הלאומית/ המזרחי/ הפועל המזרחי ונלתי מפלגתיים

 וסימנה ב.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2789  ג. המספד הכו

לל של המצביעים 2055  ד. המספר הבו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 23  ה. המספר הכו

ד הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 2032  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלגתיים «78
 יוד רשימה בלתי תלויה 18ל
 כ החזית הדתית הלאומית׳ המזרתי הפועל המזרחי ונלתי מפלגתיים 141
 ח תנועת התרות 206
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ונלתי מפלגתיים 29

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ונלתי מפלגתיים 123
 פ המפלגה הפרונרסינית 35

ל רשימה: ד המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים 4  א מפלנת פועלי א
 יוד רשימה נלתי תלויה 4
 ב החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ונלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת התרות 1
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת *הדוח העבודה — פועלי ציון ובלתי נזפלגתיים 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א s (1) מרשימת מפלגת פועלי 

׳ הרצל 7 ת  1. מנחש נוימן׳»189׳ ר
 2 חיים זרניב׳ 1*19׳ דחי' הזיתים 124

 3. מאיר כהן, 1922׳ רה׳ הרצל 63
 4. יוסף משת, 1909׳ רה׳ הנשיא 49

 (2) מרשימה בלתי תלויה שסימנת יוד
K/198 1. עמרם לוק, 1932, רה׳ הנשיא 

 2• אלברט זרח׳ 1913׳ רה׳ הרצל 13
 3. יעקב חרר׳ 1926׳ רח׳ הנשיא 198 ;ב
׳ 1933׳ משק עזר א/180 p  A שמעון פ

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. פנחס בחבונז׳ 1920׳ 382/1

ל לף־ א פ ״ ר 9 5 ׳ בוזשון חש־ך(11 בנובמבר 9  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית נית־שמ*

 צו המועצות המקומיות (א), תשיי׳א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית בנימינה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-11950, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית בנימינה
׳ כתשון תש-ך (3 בנובמבר 1959):  שקויימו ביום נ

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

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

 (4) רשימת למען קידום השיכון וסימנה לה;
 (5) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (ד) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנחייס וסימנה תו עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה 6
 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ומימנה ב 9ס רשימת למעת קידום השיכון

ה  וסימנה ל
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנת ח עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1788 ר הכו פ ס מ  ג. ה
לל של המצביעים 1497  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 35  ה. המספר הכו
ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1462  ז. .המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקךלות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 403
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 154
 ח חנופת החרות 228
ה למען קידופ השיכון 149  ל
 ס המפלגה הפרוגרסיבית 63

 צ הפתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז !«3
 תו מפלגת אחדות תעבורת — פועלי ציון ובלתי מפלנתייפ 79

 1 קית 127׳ חשייא׳ עמי 178.
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ל רשימה: ד המקומות במועצה שזכתה בהם כ פ ס  ם. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים 2  א מפלגת פועלי א
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 ח תנועת התרות 2
ה למען קידום השיכון 1  ל
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי *יון ובלתי מפלגתיים 1

. האישים שנבחרו כחברי המועצה:  י
p ישראל ובלתי מפלגתיים לסימנה א  (נ) מרשימת מגולגת פועלי «

 1. זיגלונד שאול דב׳ 1908׳ בנימינה׳ בית זיגמונד
 2. חפץ שאול׳ 1931׳ בנימינה׳ שיכון ורבורג

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב
 1, אברהם יוסף, 1932׳ בנימינה׳ שכונת יעקב

 (3) מרשימת תנועת החרות וסימנה ח
 1. גרום יעקב׳ 1810׳ בנימינה׳ נחלת זיבוטיגסקי

 2 ארנס מיכאל, 1913׳ בנימינה
ה  (4) מרשימת למען קידום השיכון וסימנה ל

 1. ישורון חיים׳ 1920׳ בנימינה׳ שיכון ורבורג
 (5) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ

 1. אלון(פיקוביץ) מרדכי׳ 1898׳ בנימינה
 ,2 חמו אהרון׳ 1912׳ בנימינה׳ שכונת יעקב

 (6) מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו
 1. מיכאלי יוסף׳ 1914׳ בנימינה׳ בית לולינסקי

ל משה ס  ט׳ בחשון תש״ך(10 בנובמבר 1939) ק
 פקיד הבחירות למועצה המקומית בנימינה

, תשי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ  צו ה

ר הבחירות למועצה המקומית גבעת־עדה ב ד  הודעה ב
 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)״ תשי-א-11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גבעת-

 עדה שקויימו ביום ב׳ בחשון תשיך(3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת המפלגה הדתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המ!רחי וסימנה ב;
 (3) רשימת החקלאים וןזוהדיט נבעת עדה וסימנה גע;

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

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

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

 (2) רשימת החקלאים ואוהדים גבעת־עדה וסימנת גע עם רשימת תנופת החרות וסימנה ח.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 629  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 570  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 8 ו  ה. המספר הכ

 ו. מספד הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 562 ו  ז. המספר הכ

 1 קית 127׳ תשייא׳ עמי 1:8,
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ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים 334
 ב המפלגה הדתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 27

 גע חקלאים ואוהדים בבעת־עדה 106
 ח תנועת החרות 42
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 34
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 19

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל הט!רתי ובלתי מפלגתיים 0
 גע חקלאים ואוהדים גבעח־עדה 2
 ח הנועת ההרות 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

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

 1. איצקוביץ אהרן׳ 1916׳ גבעת־עדה מושבה
 2. טרם יעקב׳ 1930, גבעת עדה שיכון

 3. איתן מרדכי׳ 1913, גבעת עדת מושבה
 1. וייל פנחס׳ 1922׳ גבעת־עדה הרחבה
 5. עבו יצחק, 1933׳ נבעת־עדה שיכון

 (2) מרשימת חקלאים ואוהדים גבעת־עדה שסימנה גע
 1. תשבי אברהם׳ 56׳ גבעת-עדה

 2. בךישראל גרשון, 33׳ גבעת־עדת.

׳ בחשון תשיך (11 בנובמבר 1959) יוסף גזית  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעת-עדה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-><195
ר הבחירות למועצה המקומית גבעת־שמואל ב ד  הודעה ב

ה הודעה על הבהירות למועצה המקומית גבעת־•  בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשייא-11930׳ נמסרת מ
 שמואל שקויימו ביום ב׳ בתשון תשיך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת גוש דתי וסימנה ב;
 (3) רשימת תנועת החרות — גבעת שמואל וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
>י;מ המרכז וסימנה צ; ־  (5) רשימת הסתדרות הצילנים הכלליים׳ מ

 (6) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה ת1.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת תנועת החרות — גבעת שמואל וסימנה ח עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ
 (2) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנת מ עפ רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון

 ובלתי מפלגתיים ושימנה תל.

 1 ק־ת 127׳ תשי-א׳ עמי 8ל1.

 410 י5קוט הפרסומים 723, ג' בכם5ו ת?ו״ר, 4.12.1959



 '.י !. המספר הסוללי של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2335
1 8 5 לל של המצביעים «  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 20  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים - 2 מהם הוכשרו - 2 ונפסלו - 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1838  ז. המספד הכו

ל רשימה: כ  ח. המספר הכולל.של הקולות הכשרים שניתנו ל

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 667
 ב גוש דתי 298
189 

 ו
 ח חבועת החרות — גבעת־ישמואל

49e מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 
 צ הסתדרות הציונים הכלליים/ מפלגת המרכז 104
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 90

ל רשימה:  מספד המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים 3 s א מפלגת פועלי 
 ב . מש דתי 2
 ח תנועת החרות — גבעת־שמואל 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 3
 צ הסתדרות הציונים הכלליים/ מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:

p ישראל ובלתי מםלגמיים שםימנה א s 1) • ת מפלגת פועלי מ י ש ר מ ) 
 1. שכטר בנימין זאב׳ 1909> גבעת־שמואל

 2 וולמן ישראל, 1896׳ קרית ישראל

 3. שגיב (סיגאווי) אליהו׳ 1913׳ פרדס רוזנבלופ

 (2) מרשימת גוש דתי שסימנה ב
ר שלמה׳ . s192׳ נבעת־שמואל נ ט ל פ 1 
 2 שוקרון גסטון׳ 1920׳ גבעת-שמואל

 (3) מרשימת תנועת החרות — גבעת־שמואל שסימנה ח
 1. אבן זהב גדליהו׳ 1927׳ קרית ישראל.

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנת מ
 1. בוני אברהם׳ 1917׳ גבעת־שמואל

 2. מלמד אליעזר׳ 1916׳ קרית־ישראל
 3 בכנפו סעד׳ 1927׳ פרדס רוזנבלופ

ולתברג  י״א בחשון תש״ך(12 בנובמבר 1939) - יהושע ג
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעת־שמואל

 ילקוט הפרסומים 723, נ׳ בכסלו תשייר, 4.12,1959 411



 צו המועצות המקומיות(א), תשיימא--1950
ר הבהירות למועצה המקומית גבעתיים . . ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי׳״א—11900׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גבעתיים
 שקויימו ביום ב׳ בהשון חשיך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת תזית 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 החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

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

 (8) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק
 (9) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו,

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א עם רשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל/ פועלי

 אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד
 (2) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים/ מפלגת המרכז וסימנה צ עם רשימת תנועת התרות וסימנה ח,

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 17010 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 14184  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 116 ו  ה. המספר הכ
ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 14368 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שגיתנו ל  ח. המספד הכו

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגחיים 6022
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1163
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיי ם 357

 ח תנופת החדות 1376
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 907

 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1124
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז 1911
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 253

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1255

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 7
 ב חזית דחית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית׳ אגורת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אהדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 1 ק*ח 127׳ תשי״א׳ ע« 178,

 412 ילקוט הפרםוםיס 723, נ׳ בכסלו תש״ד, 4.12.1059



 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (נ) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלווי מפלגתיים ש6ימנמ א

י שמעון״«»1« דמי קקיל 10 נ צ ך  1 נ
 2. קרייזמן קובה״ 1927״ רח׳ הפלמ״ת 19

 3. קדמון(קיציקובסקי) שלום״ 1907״ רת׳ הפלמית 40
 4. ביבאם דוד״ 1918״ רה׳ צה-ל 32

 5. איזנברג דרורה, 1915״ רה׳ המעלות 12
 6. זומר פנחס, 1907׳ רה׳ ליה 62

 ד. קושניר שמעון׳ 1896׳ רת׳ המעורר 8
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי״ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שםימנה ב

 1. זרם קדיש״ 1899׳ רח׳ מנרה קריי
 (3) מרשימת תנועת דהרות שסימנה ח

i 23 1. בךמשה מיכאל, 1916׳ דחי רמב-ם 
 2. ריינשטיין שמואל׳ 1932׳ רח׳ א. סירני 9

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. הזנולד חיים׳ 1908׳ רה׳ בולומב 62

 (5) מרשימת המפלגה הפרונרסיבית שסימנה ס
 נ, בועז(מובוכ) חנוך, 1902׳ רת׳ קק-ל 19

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. גולדברג ליאו׳ 1898׳ רה׳ הצנחנים 28

 2. נירי אהרן, 1927׳ רה׳ המרי 32
 (ד) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 נ. הלרשטין ישעיהו׳ 1907׳ רח׳ מודיעין 172

 ם בהשון' חש-ך (10 בנובמבר 1939) צבי שנייד ר
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גבעתיים

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א-&195
ר הבחירות למועצה המקומית גדרה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-950!1׳ נמסרת בזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית גדרה
 *קויימו ביום ב׳ בחשון תע״ך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימה חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (ג) רשימה דתית מקורית וסימנה ו;

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת תנועת בני תימן בישראל וסימנה כטן

 (6) רשימת למען גררה וסימנה לג;
 (7) רשימת התאחדות התימנים בישראל וסימנה לש!

 (8) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (9) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ קשורה בהסכם בהירות עם רשימת מפלגת אחדות

 העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימגה תו.
 (2) רשימה דתית מקורית שסימנה ו קשורה בהסכם בחירות עם רשימת תנועת החרות שסימנה ח,

 (3) רשימת תנועת בני תימן בישראל שסימנה כט קשורה בהסכם בחירות עם רשימת התאחדות התימנים בישראל
 שסימנה לש.

 (1) רשימת למען גדרה שסימנה לג קשורה בהפכם בחירות עם רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי
 ובלתי מפלגתיים שסימנה ב.

 1 ק-ת 127׳ תשייא׳ עמי 178.

 י?מו0 הפרסומים 723, נ׳ בכםמ תעייה 4.12.1959



לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2280 ו  ג. המספר הכ

לל של המצביעים 1986  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 82  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים - 1 מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 1 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1904 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המםפ ר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימןהרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 522
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 194
 ו רשימת דתית מקורית . 137
 ח תנועת החרות 107
 כט רשימת תנועת בני תימן בישראל 109
 לנ רשימת למען גדרה 397
 לש התאחדות התימנים בישראל 121
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 281
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 30

ל רשימה; ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 2
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 ו רשימת דתית מקורית 1
 ח תגועת ההרות 0
 כס רשימת תנועת בני תימן בישראל 0
 לג רשימת למען גדרה 2
 לש התאחדות התימנים בישראל 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 3
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:

p ישראל שסימנה א s (1) מרשימת מפלגת פועלי 
 1. רוזנר משה׳ 1902׳ גדרה רח׳ בצנלסון

 2 יהודה חיים׳ 1930׳ גדרה׳ רה׳ ווייצמן 33

 (2) מרשימת וחית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. ברוכי זאב׳ 1912׳ גדרה׳ נוה משה

 (3) מרשימת דתית מקורית שסימנת ו
 1. חנינה יחיא, 1925׳ גדרה׳ רח׳ אפרים 24

 (4) מרשימת למען גדרה שסימנה ל1
 1. פרנקל אליהו׳ 1910׳ נדרה׳ חזי ביליו 12

 2 כלפי שלום׳ 1915׳ גדרה׳ רח׳ זיבוטינסקי 11

 (5) מרשימת התאחדות התימנים בישראל שסימנה לש
 1. יעיש משה׳ 1933׳ גדרה׳ נות ציון רח׳ גד 5

 (6) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים שסימנה מ
 1. אילן ישראל׳ 1909׳ גדרה׳ רח׳ רמז 7

 2. זיגמן מתתיהו׳ 1906׳ גדרה׳ רת׳ כצנלםון 1

 ח׳ בחשון תש׳־ך(9 בנובמבר 39») מאיר צוקרמן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית נדרה

 414 ילקוט חטרםופיס 723, נ׳ בכסלו תשייר, 4.12.1050



 צו המועצות המקומיות(א), ו1שי״א-1950
ר הבחירות למועצה המקומית ג׳לג׳וליה ב ד  הודעה ב

ה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גילג׳וליה  בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)״ השי׳*-11930׳ נמסרת מ
 שקויימו ביום ב׳ נחשון תש״ך (3 בנובמבר 1039):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפלאהין) וסימנה עפ ן
 (2) רשימת הרפורמה והשתוף (אלתעאוון ואלאיסלאח) וסימנה עא;

 (3) רשימת הקידמח והשלום (אלתקדום ואלסלאפ) וסימנה תס;
 (4) רשימת השלום והברבה (אלסלאם ואלחיר) וסימנה םא;

 (5) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 438  ב. המספר הכו

לל של המצביעים  ג. המספר הכו
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות  ד. . המספר הכו

לל של הקולות הכשרים  ה. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ו. המספר הכו

419 

6 

413 

ה מספר הקולות מ י ש ר ק הרשימה שם ה  פי
 עם הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפלאחין) 89

 עא הרפורמה והשתוף (אלתעאוון ואלאיסלאח) 214
 תם הקידמה והשלום (אלתקדום ואלסלאם} 29
 סא השלום והברכה (אלסלאם ואלחיר) 46
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 33

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה
 עפ הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפלאחין) 2
 עא הרפורמה והשתוף (אלתעאוון ואלאיסלאח) 5
 תס הקידמה והשלום (אלתקדום ואלסלאם) 0
 סא השלום והברכה (אלסלאם ואלחיר) ג
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפלאחין) וסימנה עפ

 1. אבו־חגילה מחמוד׳ 1898׳ ג׳לגיוליה
 2. בחירי מחמד, 1927׳ ג׳לג׳וליה

 (2) מרשימת הרפורמה והשתוף (אלתעאוון ואלאיסלאח) ומימנה עא
 1. ראבי יוסף, 1907׳ גילג׳וליה

 עזוני אסמאעיל׳ 1904׳ גילגיוליה
 םמארה מחמוד׳ 190$׳ ג׳לג׳וליה

 עבד אל־גאפר מחמוד, 1920׳ ג׳לב׳וליה
 פהה אבראהיס׳ 1003׳ ג-לגיוליה

 (3) מרשימת השלום והברכה (אלסלאם ואלחיר) וםימנה םא
 1. פיומי מוצםפא׳ 1899׳ גילגיוליד!

 (4) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב
 1. ג׳יוסי מחמד׳ 1902׳ ב־לג-וליה

 משה זיתונה
 פקיד הבהירות למועצה המקומית גילגידליה

2 

A 

,5 

.  ז

 ח׳ בתשון תשיך(9 בנובמבר 1959)

 1 ק-ת 127׳ תשי-א׳ עמי 718.
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950

ר בחירות למועצה המקומית גליליים ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 19 (א) לצו המועצות המקומיות(א), תשייא—11950׳ נמסרת בזח הודעה בי בקשר לבחירות למועצה
 המקומית גליל-יס שעמדו להתקיים ביום ב׳ בחשון תש-ך (3 בנובמבר 1939) לשם בחירת 5 (חמישה) חברי המועצה״ הוגשה

 רשימת מועמדים אחת״ והיא: מפלנת אחדות העבודה — פועלי ציון״ ובלתי מפלגתיים״ וסימנה תו
 לפי סעיף 19 (א) האמור הכריזה ועדת הבחירות למועצה המקומית גליל-ים׳ ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1939) על

 המועמדים המפורטים להלן בעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית נליל־ים:
 1. צוקרמן אריה״ 1907״ משק גליל־ים
 2. מלמד מרדכי״ 1912׳ משק גליל־ים
 3. וולף ויקטור׳ 1912׳ משק גליל־יס

 A פרגמנט אשר״ 1922״ משק גליל־ים
 5. נוסבוים עלי״ 1912׳ משק גליל־ים

דר נלברץ  ג׳ בתשון תש־ך (4 בנובמבר 1959< אלכסנ
 פקיד הבחירות למועצה המקומית נליל־ים

״ * — 

 י קית 127׳ תשי־״א״ עמי 178-

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית גן־יבגה ב ד  הודעה ב

 נהתאס לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי-א-11950, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גךיבנה׳
 עקויימו ביום ב׳ בחשו[ תש״ך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת והית דתית לאומית״ המזרחי׳ הפועל המזרחי והרשימה הבלתי תלויה למען נךיבנה וסימנה ב;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (5) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו•

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 (נ) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ עם רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון יבלת
 מפלגתיים וסימנה ת1

 (2) רשימת חזית דתית לאומית״ המזרחי׳ הפועל המזרחי והרשימה הבלחי תלויה למען נן-יבנה שסימנה ב עם רשימת
 תנועת החרות וסימנה ח

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1244  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 1137  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 4 ו  ה. המספר הכ
ר הקולות המסופקים - 1 ׳ מהם הוכשרו 0 ונפסלו - 1 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1132  ז. המספד הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים 473
 ב שית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי והרשימה הבלתי תלויה למען נן־יבנה 538
 ח תנועת החרות 31
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 63
 תו מפלגת אתדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 22

 1 קית 127׳ תשי-א״ עמי 178.
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ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו ב פ ס  ט. מ

ה מספד המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ישראל ובלתי מפלגתיים *
s ב . וזזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי והרשימה הבלתי תלוייה למען גן־יבנה 
 ח תנועת החרות 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה ¡
p ישראל ובלחי מפלגתיים וסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. יבנאי יוסף, 1906׳ גן־יבנה
 2 אורן דוד, 1906, גן־יבנת׳ שינון הותיקיפ

 3• לוי חייט׳ 1930׳ גן־יבנה, נוה־עובד 226
ננה  4. בורשטיין ניסן׳ 1913׳ גךי

 (2) הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי והרשימה הבלתי תלויה למען נךיבנה וסימנה ב
 1. אוחיון שמואל׳ 1923׳ גךיבנה, נוה־עובד 180

 2 שמואל מנחם, 1930, גן־יננה, שינון פמידר 11
 2 ניסמוט אדוארד׳ 1927, גן־יבנה, שינון הפועלים 70

 4. בשארי סעדיה׳ 1927׳ נוה־עונד 211
 5. דויטש אנרהם, נךיבנה

 ט׳ נחשון הש״ך (10 ננונמבר 1959) צבי פרשני
 פקיד הנחירות למועצה המקומית גן־יננה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית גני־תקוה ב ד  הודעה ב

 נהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ חשי-א-11930׳ נמסרת נזה הודעה על הנחירות למועצה המקומית גןי־תקוה
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 ננונמנר 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 תנועת החרות וסימנה ח;

 (1) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים׳ וסימנה מ;
 (5) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (6) רשימת מפלגת 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 וסימנה ב עם הרשימה הסתדרות הציונים

 הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ;

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1550  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 1329  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים 30  ה. המספר הכו
לל של הקולות המסופקים 0  ו. המספר הכו

לל של הקולות הכשרים 1299  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספד הכו
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה ש ם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 573
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים - 213
 ח תנועת החרות 234
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 132
 צ הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז 21

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 121 .
 1 ק״ח 127, תשי־-א׳ עמ 178.
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ל רשימה: ו כ כתה ב ה שז צ ע ו מ ת ב ו מ ו ק מ ר ה פ ס  ט. מ

 סימן הרשימה שם הרשימה מספר המקומות

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרתי״ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

: ה צ ע ו מ י ה ר ב ח ו כ ר ח ב נ  י. האנשים ש
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. דונין שלמה חיים״ 1899, גני חקוה
 2. מזרחי ניםים״ 19:8׳ גני תקוה
 3. שיר שאול׳ 1919, נני תקוה

 4. לוי זיק׳ 1903׳ גני חקוה
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ב

 1. חלק יוסף, 1935׳ גני הקוה
 2. אליהו ציון, 1933, גני הקוה

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. ברוך יעקב, 1929, גני תקוח

B (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה 
 1. אבידור (כיתה) שאול, 1933׳ נני תקוה

 (3) מרשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ששימנה תו
 1. נחום ישראל, 1133 גני חקוה

ד קויש ו  ה׳ בתשון תש״ך(9 בנובמבר 0959 ד
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גני־חקוה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
( ל מ ר כ ה ) ת ׳ ת ג י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ל ו ר י ח ב ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א), תשי-א-11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית ג׳ח
 (הכרמל) שקויימו ביום ב׳ בחשון תש־ך (3 בנובמבר 1959):

: ן ל ה ל  א. אושרו הרשימות ש
; ל  (0 רשימת השויון(אלמוסאוואת) וסימנה א

! מ  (2) רשימת השלום (אלסלאם) וסימנה א
;  (3) רשימת הכבוד(אלשדף) וסימנה בו
•  (4) רשימת הצדק (אלעדאלת) וסימנה ד

;  (5) רשימת ההתאחדות (אלאתיחאד) וסימנה י
;  (0) רשימת חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) וסימנה ל

; א  (י) רשימת הרפורמה (אלאיםלאת) וסימנה ל
 (8) רשימת החחיה (אלנהדה) וסימנה נה;

 (9) רשימת ההצלחה (אלנג׳אח) וסימנה ע1;
• ל  (10) רשימת היושר (אלסלאח) וסימנה צ
 (11) רשימת האושר (אלסעאדה) וסימנה ש,

: ת ו ר י ח י ב מ כ ס ה ת ביניהן ב רו ן היו קשו ל ה ל  ב. הרשימות ש
; מ קשורה בהסכם בחירות עם רשימת ההתאחדות (אלאיתיחאד) וסימנה י  (1) רשימת השלום (אלסלאם) וסימנה א
; ל קשורה בהסכם בחירות עם רשימת הצדק (אלעדאלה) וסימנה ד  (2) רשימת השויון (אלמוסאוואת) וסימנה א

ן  (3) . רשימת חקלאות ועבודה(אלזראעה ואלעמל) וסימנה ל קשורה בהסכם בחירות עם רשימת הכבוד (אלשרף) וסימנה ב
• ל ה קשורה בהסכם בחירות עם רשימת היושר (אלסלאח) וסימנה צ  (4) רשימת המחיר, (אלנהרה) וסימנה נ

 (5) רשימת האושר (אלםפאדה) וסימנה ש קשורה נהטבס בחירות עם רשימת ההצלחה (אלנניאח) וסימנה עג.

 ז ק״ח 127׳ תשי-א, עמי 178.
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ל הבוחרים בתחום המועצה המקומית 910 לל ע  ג המספר הכו

לל של המצביעים 873 ד הכו פ ס מ  ד. ה

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 32 ו  ה. המספר הכ

לל של הקולות הכשרים 841 ו  ו. המספד הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

ל השויון(אלמוםאוואת) 73  א
 אפ השלום (אלסלאם) 154
 בו הכבוד(אלשרף) 20
 ד הצדק (אלעדאלה) 46
 י ההתאחדות (אלאיחיחאד) 61
 ל חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) 68

א הרפורמה (אלאיסלאח) 188  ל
 עג ההצלחה (אלנגיאנח) 67
 גה התחיה (אלנהדה) 57
ל היושר (אלסלאה) 47  צ
 ש האושר (אלםעאדה) 60

ל רשימה: ד המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  מ

ה מספד המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

ל השויון(אלמוסאוואת) 1  א
 אמ חשלום (אלסלאם) 2
 בו הבבוד (אלשרף) 0
 ד הצדק (אלעדאלה) 0
 י ההתאחדות(אלאיחיחאד) 0
 ל חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) 1
Z (אלאיסלאח) לא הרפורמה 
 נה התודה(אלנהדה) 1
 עג ההצלחה (אלננ׳אח) 1
ל היושר (אלםלאח) 0  צ
 ש האושר (אלסעאדה) 1

 ז.

 ט. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
ל  (1) מרשימת השויון(אלמופאוואת) שסימנה א

 1. עבדול רזאק אסעד ערו׳ 1933
 (3) מרשימת השלום (אלסלאם) שסימנה אמ

 1. עלי עבדול רזאק חוםיין אלמלק, 1903
 2 מוחמר איברהיפ תנדוקלו׳ 1925

 (3) מרשימת חקלאות ועבודה (אלזראעה ואלעמל) שסימנה ל
 1. מחמוד ווטד׳ 1922

 (4) מרשימת החחיה (אלנהדה) שסימנה גה
 1. שריף ג׳מיל גרה׳ 1935

 (5) מרשימת ההצלחה (אלנג׳אח) עסימגה עג
 1. חני עבדאללה חלאף׳ 1903

 (6) מרשימת האושר (אלסעאדה) שסימנה ש
 1. מותמד הגי סעיד ווםד׳ 1909

א  (7) מרשימת הרפורמה (אלאיסלאח) שסימנה ל
 1. עלי חג׳ דאוד ערו׳ 1926
 2 מוחמד מחמוד גדה׳ 1923

 י־ד בחשון תש-ך (15 בנובמבר 1939) חמים ערביד
 הממוגה על הבחירות למועצה המקומית ג׳ת (הכרמל)

 •5קוט הםרםופים 723, נ׳ בבפ?ו תש״ד, 4.12.1959 ?41



 צו המועצות המקומיות (א), תשיי׳א—1950
ל מ ר כ ־ ל ר הבחירות למועצה המקומית דאלית א ב ד  הודעה ב

 בהתאם לכעיף30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-1930ו׳ נמטרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית דאלית
 אל־כדמל שקויימו ביום ב׳ בחשו! תשיך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו רשימות המועמדים שלהלן:
 (1) רשימת השיתוף והאחווה (•אלתעאוון ואלאיזזאא) שסימנה יא •

 (2) רשימת החקלאות והפיתוח(אלזראעה ואלאינשאא) שסימנה ע;
 (3) רשימת התקופה החדשה (אלעהד אלג׳דיד) שסימנה ד;

 (4) רשימת והאחווה והשיתוף (אלאיחאא ואלתעאוון) שסימנה ה;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;
 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ;

 (ד) רשימת החופשיים (אלשבאב אלאהראר) שסימנה גד;
 (8) רשימת תנועת חחרות שסימנה ח;

 (9) הרשימה הדתית (אלקאימה אלדינייה) שסימנה דע;
 (10) רשימת השיתוף (אלתעאוון) שסימנה אל;

 (11) רשימת הנאמנות (אלאיחילאם) שסימנה סא;
 (12) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב;
 (13) רשימת הפועלים הדימוקרטית (קאימת אלעומאל אלדימוקראנזייה) שסימנה סח;

 • ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת השיתוף ואחווה (אלתעאוון ואלאיהאא) וסימנה יא עם הרשימה הפועלים הדימוקראטית((קאימת אלעוםאל

 אלדימוקראטייה) וסימנה סח
ל  (2) רשימת הנאמנות (אלאיח׳לאם) וסימנה םא עם הרשימה השיתוף (אלחעאוון) וסימנה א

 (3) רשימת הצעירים החופשיים (אלשבאב אלאחראר) שסימנה נד עם הרשימה התקופה החדשה (אלעהדאלג׳דיד)
 וסימנה ד

 (4) רשימת החקלאות והפיתוח(אלזרעה ואלאינשאא) שסימנה ע עפ הרשימה הדתית (אלקאימת אלדינייה) וסימנה דע
 (5) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ עם הרשימה האחווה והשיתוף(אלאיחאא ואלתעאוון)

 ומימנה ה

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1681 ו  1. המספר הכ
לל של המצביעים 1584 ו ר הכ פ ס מ  ד. ה

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 27
ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1557 ו ר הכ פ ס מ  ז. ה

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 יא השיחוף והאחווה (אלתעאוון ואלא״חאא) 419
 ע החקלאות והפיתות (אלזראעה ואלאינשאא)

 ד התקופה החדשה (אלעהד אלגידיד) 67
 ה האהווה והשיתוף (אלאיחאא ואלתעאוון) ב8
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 164
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 74

 נד הצעירים החופשיים (אלשבאב אלאהראר) 209
 ח תנועת החרות 5

 דע הרשימה הדתית (אלקאימה אלדינייה) 94
ל השיתוף (אלתעאוון) 60  א
 םא הנאמנות (אלאיח־לאם) 67

 ב חזית דחית לאומית חמזדחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 132
 סח הפועלים הדימוקראטית (קאימת אלעומאל אלדימוקראטייה) 56

 1 ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ 178.
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ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 יא השיתוף והאחווה (אלתעאוון ואלאיחאא)
 ע החקלאות והפיתוח (אלזראעה ואלאינשאא)
 ה האחווה והשיתוף (אלאיחאא ואלתעאוון) •
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

1 הצעירים החופשיים (אלשבאב אלאחראר) 1 
ל השיתוף(אלתעאוון)  א

 ב חזית דתית לאומית, המזרחי/ הפועל הנמרחי ובלתי מפלגתיים

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
א  (1) מרשימת השיתוף והאחווה (אלתעאוון ואלאיחאא) שסימנה י

 נ. חלבי קופטאן, 1908, דאלית אל־ברמל
 2. חלבי רשאד, 1913, דאלית אל־כרמל

 3• מקלדה סלים, 1918, דאלית אל־כרמל

 (2) מרשימת החקלאות והפיתוח (אלזראעה ואלאינעאא) שסימנה ע
 J חלבי קאסם רפעאת, 0נ19, דאלית אל־ברמל

 (3) מרשימת האחווה והשיתוף (אלאיחאא ואלחפאוון) שסימנה ת
 1. ווהבי פהמי, 1932, דאלית אל־כרמל

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 ו. קדור עבד, 1918, דאלית אל־כרמל

 (5) מרשימת הצעיריפ החופשיים (אלשבאב אלאחראר) שסימנה נד
 1. בסר אל־דין אמל, 1928, דאלית אל־ברמל

ל  (6) מרשימת השיתוף (אלחעא־ון) שסימנה א
 1. שאמי יוסף בן קאסם, 1918, דאלית אל־ברמל

 (ד) מרשימת חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. קדור סלימאן, 1923, דאלית אל־ברמל

 עזרא ימץ
 י-ט בחשון תש-ך (20 בנובמבר 1939) פקיד הבחירות למועצה המקומית דאלית אל־כרמל

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-&195
ר הבחירות למועצה המקומית דימונה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א), תשי-א-11950, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית דימונה
 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 חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימגה ב;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (5) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת שית דתית לאומית׳ המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם רשימת תנועת ההרות וםימנה ח•

t 1661 לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית ו ר הכ פ ס מ  1. ה

לל של המצביעים 1316 ו ר הכ פ ס מ  ד. ה

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 35 ו  ה. המספר הכ

ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1281 ו  ז. המספר הכ

 1 ק*תי12< תשייא, עמי 478
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ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה נופפו• הקולות מ י ש ר פ ה  סימן הדמימה ע

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 336
 ב וחית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 313
 n תנועת החרות 81

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 176
 תו אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 173

ל רשימה: ר המקומות שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים 4
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א  0) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. לרדו עמרם׳ 1930׳ שיכון 163
 2. בוחניק רחמן(קלמנט)׳ 1321׳ שיכון 5

 3. פסטינגר אביגדור׳ 1930׳ שיכון 3/4
 4. פחימה ארמונד (עמרב)׳ 1934׳ שיכון 3

 (2) מרשימת החזית הדתית הלאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. פרץ יוסף׳ 1930׳ שכ׳ רכבת 267

 2. פרץ שלום׳ 1911׳ שיכון 217
 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. כהן יצחק (איצה)< 1932׳ שיכון 507
 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. פרץ יעקב׳ 1931׳ שיכון 511
 (5) מרשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. גנם שמעון׳ 1920׳ שיכון 743

 ט׳ בתשוןתש-ך(10 בנובמבר1939) אברהם הומינר
 פקיד הבחירות למועצה המקומית רימונה

ת המקומיות(א), תשי״א—1950 ו צ ע ו מ  צו ה
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית הדד־דמתיים

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א-1950י׳ נמסרת כזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית הדר-
 רמתיים שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת חזית דחית 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 החרות וסימנה ח•
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנת מ

 (6) 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;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביגיהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם הרשימה חםתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ

 (2) רשימת הזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי״ ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם הרשימה הזית דתית תורתית/
 אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד

 1 ק״ת 127׳ תשי-א׳ עמי 178.
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לל של הבוחרים בתחום המוצעה המקומית 3775 ו  1. המספר הכ
ל של המצביעים 3201 ל מ  ד. המספד ה

לל של הקולות הפסולים והמעספות הריקות 86 ו  ה. המספר הכ
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 3115  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספד הקולות מ י ש ר  0ימןהרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים K א מפלגו* פועלי 
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 220
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 136
2 4  ח תגועח החרות 3
2 8  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 6
2 6  פ המפלגה הפרוגרסיבית 2
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 245

. 2 9  תו מפלגת אחדות העבודה — םועלי ציון ובלתי מפלגתיים 3

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

p ישראל ובלתי מפלגתיים  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
 ח תנועת החרות

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
 פ המפלגה הפרוגרסיבית

 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

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

 1. אבן בנימין׳ 1907׳ רמתיים
 2. ארזי אברהם׳ 1909׳ רמתיים

 3 שניידר שרה, 1899׳ הדר
 4. שבים (שטיאסני) יעקב׳ 1920, רמתיים

 5. שמש מאיר׳ 1910׳ נוה־נאמן
 ». עובד סעדיה, 1918׳ גני־צבי

 7. ששי חואיטו, 1928, נוה־הדר
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. כלף חיים׳ 8נ19׳ גני-צבי
 (3) מרשימת חזית דתית חורתית אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד י

 1, גולדשטיין דור׳ 1923׳ גני־צבי
- (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. גפני(וינטל) אברהם׳ 1898׳ רמתיים
 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנת מ

 1. . האז שמעון פריץ, 1904׳ רמתיים
 (6) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שמימנה פ

 1. לצטר נתן׳ 1913, רמתיים
 (7) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ

 1. שחפ מאיר, 1896׳ רמתיים
 (8) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. פרידלר אברהם, 1911, רמתיים
 2. אזולאי חיים, 1928׳ מה־ נאמן

 י׳ בחשון תש-ך{11 בנובמבר 1939) מאיר שפרלקע .. .
 פקיד הבהירות למועצה המקומית הדר־רמחיים
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 .צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית הרצליה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו' המועצות המקומיות (א}׳ תשייא-1950!׳ נמסרת נזה הודעה על הנחירות למועצה המקומית הרגליה
׳ נחשון תש״ך (3 ננונמנר 1959):  שקויימו ניום נ

 א, אושרו הרשימות שלהלן:
;  (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלנתיים וסימנה א

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

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (5) רשימת מפלנח הפועלים המאוחדת ונלתי מפלנתיים וסימנה מ;

 (6) רשימת השויון וסימנה ע!;
 (ד) רשימת המפלגה הפרוגרסינית וסימנה פ;

 (8) רשימת הסתדרות חציוגים הכלליים׳ מפלגת המרמ וסימנה צ;
 (9) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק•

 (10) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ונלתי מפלגתיים וסימנה תו.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:
 (1) רשימת חזית דתית תורתית״ אגודת ישראל״ פועלי אגודת ישראל ודתיים נלתי מפלגתיים שסימנה גד קשורה נהסנם

 נחירות עפ הסתדרות הציונים הבלליים שסימנה צ;
 (2) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ קשורה נהסכפ כחירות עפ רשימת מפלגת אחדות

 הענודה - פועלי ציון ונלתי מפלגתיים שסימנה ת1.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 14575 ו  ג המספר הכ
לל של המצביעים 11872  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 115 ו  ה. המספר הכ
 ו. מספר הקולות המסופקים - 2 מהם הוכשרו - 1 ונפסלו - 1

לל של הקולות הכשרים 11757 ו  ו. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספד הכו
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים 4592  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי״ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1303
 גד חזית דתית חורתית״ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 504

 ח תנועת התרות 1079
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלגתיים 753
 עז רשימת השויון 610
 פ המפלגה הפרוגרסינית 852
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 728
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ונלתי מפלגתיים 318

1 0 1  תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלבתיים 3

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט, מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה
 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מ5לנתיים ד
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1
 ח תגועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 עז רשימת השויון 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
 ק המפלגה הקומוניפסית הישראלית ובלתי מפלגחייפ 0
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 2

 1 קית 127׳ תשי־א׳ עסו׳ 478
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 י. האישים שנבח רו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א K (1) מרשימת מפלגת פועלי 

 1. יפהד (קדסנזגודסקי) פסח׳ 1904, דחי גד־אילן׳ הרגליה
 2. דיר קרסני פרץ׳ 1902׳ אזור מערבי׳ רה׳ ברש׳ הרצליה

 3. שילוח (לנגזם) צבי׳ 1911׳ רח׳ טשרניחונסקי׳ הרצליה
 4. מהלה זכריה, 1922׳ נהלת עדה 2׳ הרצליה

 5. גמליאל (קמל) שלום, 1907, נוה עמל 93׳ הרצליה
 6. כהן ישעיהו׳ 1917׳ נוח ישראל 17, הרצליה

 7. לינדנר נתן׳ 1902, נוף־ים, רה- עמל 4׳ הרצליה
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. בלם יוסף׳ 1891, דחי הנדיב׳ הרצליה
 2 הדסי(מורטנפלד) חיים׳ 1911׳ רח׳ םוקולוב 27׳ הרצליה

 (3) מרשימת הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד
 1. קליבנסקי ישעיהו׳ 1907׳ רה׳ סירקין׳ הרצליה

 « (4) מרשימת תנועת התרות שסימנה ח
 1. לזר בנימין׳ 1912׳ רח׳ סוקולוב 55׳ הרצליה

 (5) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה &
 1. שולברנ שלמה (סלק), 1917׳ שבי נוה פועליפ 10׳ הרצליה

 (6) מרשימת השויון שסימנה עז
 1. סתייק נעיפ׳ 1932׳ רה׳ רשיי בית פרטי׳ הרצליה

 (7) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ
 1• בורר (ברר) יהודה׳ 1901׳ רח׳ יליג בית פרומקר׳ הרצליה
 (8) מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ

 1. ליבסטר אלימלך, 1901׳ רח׳ הנדיב׳ הרצליה
 (9) מרשימת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. רחוב זונדל׳ 1909׳ נוה עובד׳ הרצליה
 2. מוארף שלמה (סולומן)׳ 1915׳ נוה עמל 6׳ הרצליה

ר ב ר  י׳ נחשון תש״ך(11 בנובמבר 039) קלמן פ
 פקיד הבהירות למועצה המקומית הרצליה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית זכרון־יעקב ב ד  הודעה ב

ך רו נ  בהתאפ לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א-11950׳ נמסרת בזה.הודעה על הנחירות למועצה המקומית ז
׳ נחשון תשיך (3 ננונמבד 1959):  יעקנ שקויימו ניוט נ

 א. אושרו הרשימות שלהלז:
 (1) רשימת מפלגת פועלי אר־ץ ישראל ונלתי מפלגתיים וסימנה א;

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

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת וסימנה מ;
 (5) רשימת המפלגה הפרונרסינית וסימנה פ;

 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (7) רשימת מפלגת אחדות הענודה — פועלי ציון וכלתי מפלגתיים וסימנה תו;

א היו הסכמי בחירות.  ב. ל
 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2625
לל של המצביעים 2208  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 37  ה. המספר הכו
ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 2171 ו  ז. המספר הכ

 1 קית 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 813
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 297
 ח תנועת החרות 173
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 160
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 26

 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 641
 הו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון 61

ל רשימה: ד המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 3

 י. האישים שנבחרובחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. יעקב לוי׳ 1024׳ זכרוךיעקג שכ׳ החימגיס
 2 יהודה זמרוני׳ 1918׳ זכרון־יעקב המשך יפה־נוף

 3 נסים מזרחי׳ 1919׳ זכרון־יעקב רחוב האורנים
 4. עזיז בלה׳ 1918׳ זברוךיעקב שיכון דרומי

 (2) הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז וסימנה צ
 1. צבי ברונשטיין׳ 1908׳ זברון־יעקב רחוב הברושים

 2 יהונתן דהן׳ 1926׳ זכרון־יעקב רחוב הרצל
 3. גדליהו קרוםיק, 1901׳ זכרון־יעקב רחוב הרצל

 (3) חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי וכלחי מפלנתיים וסימנה ב
 1. נתן ברגמן׳ 1908׳ זכרוךיעקכ שכונת יעקב

 2 משולם מאדר׳ 1909׳ זכרוךיעקב שכונת התימנים

 ט* בחשון תשיך(10 בנובמבר 1939) אברהם שיירי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית זברוןייעקב

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצת המקומית הצור

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א —950¡!׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית הצור
׳ בחשון תש־״ך (3 בנובמבר 1959):  שקויימו ביום נ

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

 (ב) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנת ב;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנת ח;

.  (4) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו

א הוגשו הסכמי בחירות.  ב. ל

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1736  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1375  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 25  ה. המספד הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1350  ו. המספר הכו

 י קית 127׳ תשי׳א. עמ׳ 178.
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ל רשימה: כ לל של הקולות הבשרים שניתנו ל ה כו ר פ ס מ  ח. ה

ה מספד הקולות מ י ש ר פ ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 668
 ב חזית דתית לאומית׳ מזרחי״ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 5ג2
 ח תנועת החרות ל*•2
 ת1 מפלגת א התת העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים , 80 ג

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 ח תנופת החרות 2
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1. לנדסמן הלל״ 1697, חצור 635
 2. קורצברג שרגא׳ 1933״ חצור 294
 3. שמואל שמעון״ 1832״ חצור 620

 4. חליויה רחל״ 1920׳ חצור 191
 (2) מרשימת חזית דחית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי שסימנה ב

 1. דיאי עזיזה, 1911׳ הצור 20/3
 2. שר שלום רחמים׳ 1932׳ הצור 210

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. וקנין סלומון׳ 1931׳ תצור 170

 2. סספורטפ אברהם׳ 1936׳ חצור 289
 (4) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. ארביב ראובן׳ 1928׳ הצור 621

׳ נחשון תשיך(11 בנובמבר 1939) מאיר כרםנטי  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית חצור

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-&195

 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית טורעאן

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי*א-1950!׳ נמסרת בזח הודעה על הנחירות למועצה המקומית טורעאן
 שקויימו ביום ב׳ בהשון תש־״ך (3 ננונמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
;  (1) רשימת הפועלים והאברים (קאימת אלעומאל ואלפללאחין)׳ וסימנה ע

 (2) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלחי מפלגתיים וסימנה ק
 (3) רשימת הרפורמה והאחווה (אלאיסלאח ואלאיח׳אא)׳ וסימנה דח

ד  (4) רשימת האחווה >אלאח׳ווה)׳ וסימנה ע
 (5) רשימת הרפורמה (אלאיטלאח)׳ וסימנה מם

 (6) רשימת התקוה (אלאמל)׳ וסימנה נר

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת האחווה (אלאח׳ווה) וסימנה עד עם רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) וסימנה מם;

 (2) רשימת הריפורמה והאחווה (אלאיסלאח ואלאיחיאא) וסימנה דח עם רשימת התקוה(אלאמל) וסימנה נר;
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לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 981 ו ר הכ פ ס מ  ה
לל של המצביעים 917 ו  המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 16 ד הכו פ ס מ  ה
ר הקולות המסופקים 0 פ ס  מ

לל של הקולות הכשרים 901 ו  המספד הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו ד הכ פ ס מ  ה

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

.1 
 ד.
 ה.
 ו.
 ז.

 ח.

193 
89 

107 

177 
104 

 כנ רשימת הפועלים והאברים (קאימת אלעומאל ואלפללאחין)
 ק רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

 דח רשימת הריפורמה והאחווה (אלאיטלאח ואלאית׳אא)
ד רשימת האחווה (אלאח^ה)  ע

 מם רשימת הריפורמה (אלאיסלאח)
 נר רשימת התקוה (אלאמל)

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס . מ  ט

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 סלים עילוטי
 הממונה על הבחירות למועצה המקומית טורפאן

 כנ רשימת הפועלים ותאכרים (קאימת אלעומאל ואלפללאהין)
 ק רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים

ח רשימת הריפורמה והאחווה (אלאיסלאח ואלאית׳אא)  ד
ד רשימת האחווה (אלאחיווח)  ע

 מס רשימת הריפורמה (אלאיסלאח)
 נר רשימת התקוה (אלאמל)

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת הפועלים והאברים (קאימת אלעומאל ואלפללאחץ) שסימנה כנ

 1. זירעיני מוסטפא, 1923׳ טורעאן
 2. סבאת עורסאן׳ 1888« טורעאן

 (1) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלחי מפלנתיים שסימנה ק
 1. סמעאן אמין, 1922, טורעאן

 (ג) מרשימת הריפורמה והאחווה (אלאיםלאח ואילאיח׳אא) שסימנה דח
 1. דוזלה מופלה, 1895, טורען

ד  (4) מרשימת האחווה(אלאח׳ווה) שסימנה ע
 1. עדוי מחמוד, 1918, טורעאן
 .3 עדוי םלימאן, 1893, טורעאן

 (5) מרשימת הריפורמה (אלאיםלאח) שסימנה מם
 1. ח׳ורי ואסף, 1906, טורען

 .3 סלאמה סלמאן, 1926, טורעאן
 (6) מרשימת התקוה (אלאמל) שסימנה נר

 1. נסאר פאלפ, 1927, טורעאן

 י׳ נחשון השיך(11 בנובמבר 1959)

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
רת־הכרמל  הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית טי

 בהתאם לטעיף30 לצו המועצות המקומיות (א), תשייא—1950!, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית טירת•
 הכרמל שקויימו ביום ב׳ בתשון תשיך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:}
;  (1) רשימת מפלגת פועלי אר׳ן ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א

 (2) רשימת הזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

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

 (5) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ;
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 3. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם רשימת הציונים הכלליים׳ מפלגת המרגז וסימנה צ

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 7207 ו ר הכ פ ס מ  1. ה
לל של המצביעים 5357  ד. המספר הכו
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 120  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0 .
לל של הקולות הכשרים 5237  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספד הכו
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלגתיים 2504
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 820

 ח תנועת התרות 1083 .
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 486
 פ המפלגה הפרוגרסיבית ־ 43ג
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 202

ל רשימה: . מספר ממקומות במועצה שזכתה בו כ  ט
ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים 2
 ח תנועת התרות 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית •
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז •

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

 1. לניאדו עזרא׳ 19:8׳ שיכון ממשלתי 33 ז׳ טירת־הכרמל
 2 סזימן חיים׳ 1910׳ שיכון עמידר 62 «׳ טירת-הכרמל

 נ. • בן שיטרית אברהם׳ 1928׳ שיכון בהן 25 טירת־הכרמל
 4. בנדל ליביו(לוי)׳ 1912׳ שיכון ממשלתי 25 ג טירת-הכרמל

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה כ
 1. שטינפלד מיכאל׳ 1917׳ שיכון כהן ב/25 טירת הכרמל

 2. הרב פרגיון משה׳ 1919׳ שיכון אגיש א/108 טירתיהכרמל
 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. פרוקס(נובודובפקי) צבי׳ 1921׳ שיכון ממשלתי 24 א סירח־הכרמל
 2 פוליטי יוסף׳ 1933׳ טירה 179/341

 (4) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
se:1. ארבילי אוני׳ 1930׳ טירה דרומית 

ב בחשון תש-ך(13 בנובמבר 1959) אהרן ומטר ׳  י
 פקיד הבהירות למועצה המקומית טירת־הכרמל

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950
ר הבחירות למועצה המקומית יבנאל ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תסי-א-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית יבנאל
 שקויימו ביום ב׳ נחשון תשיך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנת גד•
 (3) רשימת קליטה ופיתות וסימנת ה•

;  (4) רשימת למען בקעת יבנאל וסימגת י
 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (8) רשימת עולים דתיים׳ וסימנה עד;

 1 קית 127 תשייא׳ עמי 178.
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת למען בקעת יבנאל וסימנת י עם רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלו/י מפלנתיים וסימנה א*

 (2) רשימת קליטה ופיתוח וסימנה ה עט רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (3) רשימת עולים דתיים וסימנה עד עם רשימת חזית דחית תורתית׳ אגודת ישראל/ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי

 מפלגתיים וסימנה גד.

לל של הבוחרים בתחומ המועצה המקומית 943 ו  1. המספר הכ

לל של המצביעים 802 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 16 ו  ה. המספר הכ

ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 786 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: ב לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 157
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל/ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 39

s19ה קליטה ופיתוח 
 י למען בקעת יבנאל 290
 . מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלגתיים 23
 עד עולים דתיים # 79

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

 סימן הרשימה שם ה ר ש י מ ח מספר המקומות

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 2
 גד חזית דתית תורתית/ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ה קליטה ופיתוח 3
 י למען בקעת יבנאל 3
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 עד עולים דתיים , 1

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:

 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים שסימנה א
 1. בלטגרנ ישראל׳ 1922, יבנאל

 2. קורדוב אבגני(יהושע)׳ 1903׳ יבנאל

 (2) מרשימת קליטה ופיתוח שסימנה ה
 1. תפתי שמואל, 1923/ יבנאל
 .2 סרוםי פרג^, 1031, יבנאל

 3. פרץ משת / 1932, יבנאל

 (3) מרשימת למען בקעת יבנאל שסימנה י
 1. הרשקוביץ מנחם׳ 1803׳ נית־גן
 2. קוסטיצקי מתתיהו׳ 1900׳ יבנאל

 3 ראובני שושנה, 1923׳ יבנאל

 (4) מרשימת עולים דתיים שסימנה עד
 1. כהן בנימין׳ 1919, בית־גן

 י״א בתשון תש״ך (12 בנובמבר 1939) צבי שולמן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית יבנאל
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית יהוד ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי-א-11950׳ נמסרת בזת הודעה על הבחירות למועצה המקומית יהוד
 שקויימו ביום ב׳ בתשון הש״ך (3 בנובמבר 1939):

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

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

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;
 (3) רשימת הטפלגח הפרוגרסיבית שסימנה ם;

 (0) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק;
 (7) רשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה חל;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
p ישראל ובלתי מפלנתיים וסימנה א עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;  רשימת מפלגת פועלי א

ל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 3497 ל ו כ  ג. המספר ה
לל של המצביעים 3189  ד. המספר הכו

ל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 46 ל מ  ה. המספר ה
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 3143 ר הכו פ ס מ  ז. ה

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספד הכ
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 1493
 ב הזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 254
 ח תנועת החרות ג23
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתייפ ׳<8*
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 52
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 76

 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 47«

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ
ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 6
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייפ 1
 ח תנועת ההרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 3

 י. האישים w בחרו כה בדי המועצה:
 (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. אלטלף אברהם, 1900׳ רח׳ העצמאות 19
 2 אדלר יהודה, 1923׳ מוהליבר 92

 3. חתונה סעדיה׳ 1926׳ רה׳ 12 מסי 3
 4. תקומי יצחק׳ 1921׳ קקיל 28
 5. הליגגר אהרן׳ 1918׳ קפלן 172

 6. לוי ששון׳ 1905׳ קרית ביאלסטוק 87
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ומימנה ב

 1. הירש עזריאל שמשון׳ 1923׳ שיכון ביאלםטון 103
 (3) מרשימת תנועת התרות וסימנה ח

 1. שפיגל שלמה׳ 1925׳ רח׳ קבוץ גלויות 68
 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ

 1. ליניק מרדני׳ 1924׳ רח׳ קסלנפקי 13
 2. לזרוניץ אליעזר׳ 1914׳ רח׳ קקיל 12

 3 גרון יוסף, 1922׳ רח׳ קפלן 24

 מיז נהשין תש-ן•(17 בנובמבר 0959 ם תת אברהם
 פקיד הנחירות למועצה המקומית ירוי

 1 ק״ת 127, תשי-א, עמי 178.
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950
ה ל ע פ ר הבחירות למועצה המקומית יסוד ה ב ד  הודעה ב

ה הודעה על הבחירות למועצה המקומית יסוד־  בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשייא-11930׳ נמסרת מ
 המעלה שקויימו ביום ב׳ בתעין תש-ך (3 בנובמבר 1039):

 אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת יסוד מאוחדת וסימנה ימ;

 (2) רשימת למען יסור המעלה וסימנה למ

285 
252 

5 
0 

247 

 . לא הוגשו הסכמי בחירות.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית ו  המספר הכ

לל של המצביעים  המספר הכו
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות  המספר הכו

ר הקולות המסופקים פ ס  מ
לל של הקולות הכשרים ו  המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר ט ה  סימן הרשימה ש

72 
17S 

 ימ יסוד מאוחדת
מ למען יסוד-המעלה  ל

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

1 
4 

 ימ יסוד מאוחדת
מ למען יסוד-המעלה  ל

.1 
 ד.

 כמום שאואט
 פקיד הבחירות למועצה המקומית יסוד-המעלה

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת יסוד מאוחדת שסימנה ימ

 1. אשכנזי נחום׳ 1908׳ יסוד המעלה
 (2) מרשימת למען יסוד המעלה שסימנה למ

 1. הררי יוסף׳ 1924׳ יסוד־המעלה
 2. בךמובחר חיים׳ 1928׳ יםוד־המעלה
 3. לובובסקי טובה׳ 1921׳ יסוד־המעלה

 4. בךדוד (מזרחי) יצחק׳ 1926׳ יסוד־המעלה

 ט׳ בהמון תשיך (10 בנובמבר 1939)

 1 ק*ת 127׳ תשייא׳ עמי 178.

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית יקנעם ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשייא—1950!׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית יקנעס
 שקויימו ביום ב׳ בחשון השיך {3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת פיתות יקנעם וסימנה לי;

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

 (6) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון וכלתי מפלגתיים וסימנה ת1.

 נ קית 127׳ תשייא׳ עמי 178
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות!

 (נ) רשימת מפלגת הפועליפ המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ עם רשימת מפלגת העבודה — אחזו!/ פועלי ציון
 ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 (2) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה D עם רשימת פיתוח יקנעם וסימנה לי,

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1394  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1189 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 39 ו  ה. המספר הכ

 ו. מספד הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1150 ר הכו פ ס מ  ז. ה

ל רשימה:, כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

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

p ישראל ובלתי מפלגתיים 590  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 246
י מיתות יקנעט 100  ל
 מ י מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 111
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 63
 ת1 מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים מ

ל רשימה: ר המקומות שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה «ס5ר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 לי פיתוח יקנעם 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 ם המפלגה הפרוגרסיבית 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

י המועצה: ר ב ח  י. האישים שנבחרו כ

 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א
 1. בן מאיר מאיר׳ 1924׳ יקנעם המושבה

 2- מוסקוביץ אנריך׳ 1911׳ יקנעם שיכון 100
 J שמואל יעקב׳ 1918׳ יקנעם שיכון 32

 4. שמיר רחל׳ 1921׳ יקנעם המושבח
 $. גבריאל פריק׳ 1926׳ יקנעם שיכון 37

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנת ב
 1. רוטר אברהם׳ 1904׳ יקנעס המושבח

«52Í יחיא יהודה נגהסייהודה׳ 1931׳ יקנעם שיכון ( 2 

 (3) 'מרשימת פיתוח יקנעם שסימנה פ
 a די ־גור גפיירשטיין) יהושע׳ 1899׳ יקנעם המושבח

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. משה מנשה׳ 1933׳ יקנעם׳ שיכון 6/119

< שמשון פרקש 1 9 5  ח׳ בהשון תש-ך (9 בנובמבר ־
 פקיד הבחירות למועצה המקומית יקנעם

 י??וט הפרסוטים 723, נ׳ בבפלו תש״ר, 4.12.1959 433



 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית ירכא ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א—11930׳ נמסרת בזה הודעה על הנחירות למועצה המקומית ירכא
׳ נחשון תש*ך (3 ננונמנר 1939):  שקויימו ניוס נ

 אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת האהוה העצמאית (אלאחווה אלמוםתקיללה) שסימנה שצ;

 (2) רשימת תנועת החרות שסימנה ח;
 (3) ירכא העממית (ירנא אלשעבייה) שסימנה הל•

ד הסכמי בחירות. א ה  ל

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1179  המספד הכו

לל של המצביעים 310  המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 21 ר הכו פ ס מ  ה

ר הקולות המסופקים 0 פ ס  מ

לל של הקולות הכשרים • 289  המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו ר הכ פ ס מ  ה

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

 שצ האחוה העצמאית (אלאחווה אלמוסתקיללה) 130
 ח תנועת החרות 100
ל ירכא העממית (ירנא אלשענייה) 39  ה

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה ש0 ה

 שצ האהוה העצמאית (אלאחווה אלמוסתקיללה) 5
 ח תנועת החרות 3
1 

ל ירכא העממית (ירכא אלשענייה) *  ה

 (1) מרשימת האחוה העצמאית (אלאחווה אלמוסתקיללה) שסימנה שצ
 1. סלמאן קוויקס׳ 1926׳

 2. יוסף זיאן« 1933«
 3• ענדללה סלאמח« 1933׳

 4. יוסף עטללה׳ 1932׳
• .5 

 (2) מרשימת תנועת התרות שסימנה ח
 1. יוסף םלמאן הביש׳ 1931׳

 •2 סלמאן עלי ברקאת׳ 1033׳
 3 נגיב חמד אבו־ריש׳ 1923׳

ל  (3) מרשימת ירכא העממית (ירכא אלשעבייה) שסימנה ה
 1. אסעד קוויקס׳ 1933׳

 >t בחשון תש-ך (10 בנובמבר 1939) ששון רשתי
 הממונה על הבחירות למועצה המקומית ירכא

 1 ק*ת 127« תשייא׳ עמי 178,
 • ברשימה הנ׳׳ל נכללו שמותיהם של ארבעה מועמדים כלבד.
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1 9 5 0 - א ״ י ש , ת > א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו

א ת א ־ ר פ ר הבחירות למועצה המקומית כ ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשייא-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כפר־אתא
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תשיך(3 ננומבר 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 ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד*
 (4) רשימת תנועת התרות וסימנה ח•

 (5) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים וסימנה מ;
 (6) רשימת מפלגת לאומית ספרדית, עדות המזרח ובלתי מפלגתיים וסימנה םש;

 (ד) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ •
 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (9) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן כהסכמי בחירות:
 י(1) רשימת מפלגה לאומית ספרדית, עדות המזרח ובלתי מפלגתיים וסימנה סש עם הרשימה המפלגה הפרוגרסיבית

 וסימנה פ;
 (3) רשימת חזית דתית תורתית, אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד עם הרשימה

 וחית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים וסימנה ב;

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 7858  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 6486 ו  ד. המ&פר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 125  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים - 1 מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 1

לל של הקולות הוכשרים 6360 .  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

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

p ישראל ובלתי מפלגתיים 2282.  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 748
 גד חזית דתית חורתית, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 870
 ח תנועת החרות 690
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 374
 סש מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלתי מפלגתיים 250
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 211
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז 294
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 633

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה 1פ ה

p ישראל ובלחי מפלגתיים 5  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד הזית דתית תורתית — אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 2
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 םש מפלגה לאומית ספרדית, עדות המזרח ובלתי מפלגתיים 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 1 קית 127, תשי״א, עמי 178
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. הרד צבי׳ 1914׳ בפר־אתא׳ שני עולה חדש ה׳ 75
 2. סנואני יגהק׳ 1032׳ כפר־אתא׳ שד׳ הנשיא 10

 3. כהנא מנחם׳ 1015׳ נפר־אתא׳ רח׳ רמז
 4. סמניה אליהו׳ 1921׳ בפר־אתא׳ רה׳ אחד העם 6

 5. פופר(גימס) עדה, 1909׳ כפר־אתא׳ רה׳ הנביאים 4
 (2) מרשימת הזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שםימנה ב

s 1. לינוביץ דוד׳ 1923׳ כפריאתא׳ רת׳ וינגפ 
 (3) מרשימת חזית תורתית — אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים נלתי מפלגתיים שםימנה גד

 1. שיקוניץ דוד׳ 1912, כפר־אתא׳ רח׳ סוקולונ׳ פינת הנקין
 • .2 מגל חיים יהושע׳ 1910׳ נפר־אתא׳ נית צבע

 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ת
 1. צימט יחיאל׳ 1920׳ נפר־אתא׳ רה׳ פרישמן

 (s) מרשימת מפלגה לאומית ספרדית׳ עדות המזרח ובלתי מפלגתיים שסימנה םש
 1. דואק מאיר׳ 1920, בפר־אתא׳ רחוב פרישמן 1

 (0) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. בוים מנחם מנדל׳ 1906׳ כפר־אתא׳ רת׳ התאנים 7

 ח׳ בחשוןחש-ך(9 בנובמבר 1959) אהרן ב לזר
 פקיד הבהירות למועצה המקומית כפר־אתא

 צו המועצות המקומיות (א<, תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית כפר־גגים ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-11930׳ נמסרת כזה הודעה על הנחירות למועצה המקומית כפר•
 גנים׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון הש״ך (3 בנונמנר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
;  (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל 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 עדות המזרח למען כפר־ננים וסימנה עח; ,
;  (5) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ

 (6) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתייס וסימנה תן.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הזית דתית לאומיה׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם רשימת חזית דתית תורתית׳

 אנודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד*
 (2) רשימת עדות המזרח למען כפר־גנים וסימנה עה עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימנה צ.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1018 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 852 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 35 ו  ה. המספר הכ
לל של הקולות הכשרים 817 ו ר הכ פ ס מ  ו. י ה

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ז. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  מימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלנחייס 282  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ונלתי מפלגתיים 111
 גד הזית דחית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים נלתי מפלגתיים 49
 עה רשימת פדות המזרת למען כפר־גגים 128
 צ הסתדרות הציוגים הכלליים מפלגת המרכז 183
 תו מפלגת אחדות העכודת — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 64
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ל רשימה:  ח. מספר המקומות שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר פ ה  מימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ג
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד וחית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 עה רשימת עדות המזרח למען כפר־גנים 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ביון ובלתי מפלגתיים 0

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

 1. פלדמן יוסף׳ 1905׳ רהוב מניבי הגיטו
 2 גיזר נן־ציון, 1906׳ רחוב היבנר

 3 גולדברג בנימין׳ 1912׳ רחוב המתנחלים

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ חמזחזי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 a שי שאול׳ 1916׳ רחוב רמב״ם

 (3) מרשימת רשימת עדות המזרח למען כפר־גנים שסימנה עה
 1• מוקמל גבי׳ 1918׳ רחוב מניני הגיטו

 (4) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנת צ
 1. מרקוס יוסף׳ 1903׳ רחוב מגיני הגיטו

 2 גפני אברהם׳ 1901׳ רחוב כץ

 ח׳ בתשון תש״ך (9 בנובמבר 1939) דוד שורצברג
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כטר־גנים

, תשי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ  צו ה

ר הבחירות למועצה המקומית כפר־יבגה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי«א-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כפד־יבנה׳ עקויימו
 ניום ב׳ נחשון תש-ך (3 בנובמבר 0939:

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (0 רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת הזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ונלתי מפלנתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח; 1

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלנתייס וסימנת מ;
 (5) רשימת מפלנת אחדות העמדה פועלי ציון ונלתי מפלגתיים וסימנה תן*

 ב. לא היו הסכמי בחירות.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2275 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 1889  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 44 ו  ה. המספר הכ
ד הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1845  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שגיתגו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ונלתי מפלגתיים 686  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ונלתי מפלגתיים 678
 ח תנועת התרות 161
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלנתייט 122
 תו מפלגת אחדות הענודה פועלי ציון וגלתי מפלגתיים 198
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ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  b. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 י א יי י מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
 ח . תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1. דואני יוסף׳ 1926, שיכון עממי כפר־יכנד,
 2. חזז אהרן׳ 1926, שיכון עממי כפר־יבנה

 3. לוי אפריט׳ 1932׳ סיבון מפעל החסכון כפר־יבנה
 4. שטינברג אליהו׳ 1910׳ רה׳ מגדל בפר־יבנה

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנת ב
 1. דהן יוסף׳ 1921׳ רחוב מגדל כפר־יבנה

 2. ברגר מנחם (ברנרד)׳ 1920׳ רחוב מנדל בפר־יבנה
 3. כהן בנין׳ 1915׳ שיכון עמידר כפר־יבנה

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. כהן יעקב׳ 1933׳ רח׳ ג׳ 40׳ כפר־יבנה 1

 (4) מרשימת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. ברכה יצחק׳ 1920׳ רח׳ 17׳ מס׳ 7

ר ישראל ב  ז׳ נחשון תשיך(8 בנובמבר 1939) פ
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר־יבנה

, תשי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ד ק מ ת ה עצו  צו המו

 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפד־יונה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי־א-11930׳ נמכרת בזת הודעה על הבהירות למועצה המקומית כפר־
 יונה 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 ובלחי מפלגתיים שסימנה ב•
 (3) רשימת תנועת החרות שסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;
 (5) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנת תו*

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם רשימת חזית דחית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1335  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 1178  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 16  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים - 1 מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 1

לל של הקולות הכשרים 1162 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן תרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 447
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 401
 ח תנועת החרות 83
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 78

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 153
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 ט, מספר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
ה מספר המקומות מ י ש ר  נוימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים *  א מפלגת פועלי א
 ב הזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים *
 תו מפלגת אתדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 4 שלום יצחק/ 21>!1׳ כפר יונה שיכון א׳ 7
 2 דיר מצדורף ישעיהו׳ 1897׳ כפר יונה

 3. טרנר דינה׳ 1909׳ כפר יונה
 A חקנזרי עמנואלה׳ 1921׳ כפר יונה שיכון ב׳ 191

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. גרהרדט שמעיהו׳ 1910׳ כפר יונה

 2 ברנס דניאל, 1921׳ כפר יונה שיכון ב׳ 197
 3 אלגאלי שלמה, 1928׳ בפר יונה שיכון ב׳ 25

 4. אשר ציון, 1918׳ כפר יונה שיכון א׳ 20

 (3) מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה ת1
 1. פרידלר יעקב׳ 1911׳ כפר יונה

 ט׳ בהשון השיך (10 בנובמבר 1959) יוסף בן פורת
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר־יונה

 י צו המועצות המקדמיות (א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפר־יסיף

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשייא-11950׳ נמסרת נזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כפר-
 מזיף, שקויימו כיום ב׳ בהשון תש״ך (3 ננונמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) ישימח התחיה (אלנהדה) וסימנה הב ן

 (2) רשימת מפלגת ענודה ערנית ישראלית (הזב אלעמל אלערבי אלאיסראילי) וסימנה שת;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלנתיים וסימנה מ;

 (4) רשימת כפר־יסיף הדמוקרטית (קאימת כפר־יסיף אלדמוקראטייה) וסימנה כיד;
 (3) רשימת האחווה והידידות (קאימת אלאחייה ואלסדאקה) וסימנה חצ;

 (6) רשימת חקלאות ופיתוח (אלזראעה ואלאינשאא) וסימנה ע;
 (7< הרשימה המוסלמית(אלקאימה אלאיסלאמייה) וסימנה לא;

 (8) רשימת המחר (אלגד) וסימנה דוס;
 (9) רשימת הרפורמה (אלאיםלאח) וסימנה ל;

 (10) הרשימה העצמאית (אלקאימה אלמוסתקיללה) וסימנה אמ;
 (11) רשימת הניטראליות(קאימח אלחיאד) וסימנה גס;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:
 (1) רשימת כפר־יםיף הדמוקרטית (קאימת כפר־יסיף אלדימוקראטייה) וסימנה כיד עם רשימת האחווה והידידות

 (קאימת אלאחייה ואלסדאקה) וסימנה חצ
 (2) רשימת חקלאות ופיתוח (אלזראעה ואלאינשאא) וסימנה ע עם הרשימה המוסלמית (אלקאימה אלאיסלאמייה) וסימנה

 לא
 (3) רשימת מפלגת עבודה ערנית ישראלית (הזנ אלעמל אלערכי אלאיסראילי) וסימנה שת עם הרשימה העצמאית

 (אלקאימה אלמופחקיללה) וסימנה אמ
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לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית  ג. המספר הכו

לל של המצביעים  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים

לל של הקולות הכשרים  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 הב התודה (אלנהדה) 108
 שת מפלגת עבודה ערבית ישראלית (הזב אלעמל אלערבי אליאסראילי) 30

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 182
 כיד רשימת בפר־יפיף הדמוקרטית(קאימת כפר־יסין) אלדימוקראטייה) 333
 חצ רשימת האחווה והידידות (קאימת אלאחייה ואלםדאקה) 79

 ע חקלאות ופיחות (אלזראעה ואלאינשאא) 143
 לא הרשימה המוסלמית (אלקאימה אלאיסלאמייה) 39
 דוס המתד (אלגד) 68
 ל הרפורמה (אלאסלאח) 83
 אמ הרשימה העצמאית (אלקאימה אלמוסתקיללה) 35
 גס רשימת הניטראליות (קאימת אלחיאד) 0

ל רשימה:  מספד המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הישימה שם ה

 הב התודה (אלנהדה) 1
 מ מפלגת הפוע לים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 2
 כיד רשימת כפר-יסיף הדמוקרטית (קאימת בפרייסיף אלדימוקראטייה) 4

 ע • חקלאות ופיתוח (אלזראעה ואלאינשאא)

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:

 (1) מרשימת התחיה (אלנהדה) שסימנה הב
 1. ח׳ורי פאתי׳ 19:5« כפר־יסיף

 (2) מרשימת מפלנח הפועליפ המאוחדת ובלתי מפלגתיים שמימנה מ
 1. בסל מוסא« 1925« כפר־יסיף

 2. שחאדה ג׳יריס, 1917« כפר־יפיף

 (3) מרשימת בפר־יסיף הדמוקרטית (קאימת בפר־יסיף אלדימוקדאטייה) שסימנה כיד
 1. יני יני« גמ18׳ בפר״יסיף

 3 שחאדה יוסף« 1929« כפר־יסיף
 a חאנ׳ מוחמד« #1931 כפר־יסיף

 •3 מורקוס נימר« 1929« כפר־יסיף

 (1) מרשימת חקלאות ופיתוח (אלזראעה ואלאינשאא) שסימנה ע
 1. שחאדה סלים׳ 1903« בפר־יסיף
 2 מילחם 0אלח« 1898« כפר־יסיף

ן ו רע י ל ג י מ י < ג 1 3 3 ׳ בחשון השיך(11 בנובמבר 9  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר־יסיף

1269 

1149 

18 

0 

1131 
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 צו המועצות המקומיות (א), תעי״א—1950
א כ ס ־ ר פ  הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשייא-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצת המקומית כפרי
 סבא׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1939): ן

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

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

 (4) רשימת סיעת תימנים וסימנה לש;
 (3< רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (6) רשימת המפלגה הלאומית הספרדית ועדות המזרח וסימנה סש;

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

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

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתייס וסימנה א עם רשימת המפלגה הפרונרםיבית וסימנה פ;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם רשימת הסתדרות הציונים
 הכלליים׳ מפלנת המרכז וסימנה צ.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 9961 ו  ג. המספר הכ

לל של המצביעים 8781  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 133 ו  ה. המספר הכ

ד הקולות המסופקים - 2, מהם הוכשרו - 2 ונפסלו - 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים. 8648  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ר הכו פ ס מ  ח. ה

ה מספר הקולות מ י ש ר  םימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3921
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1421
 ח תבועת החדות 662
 לש סיעת התימגיס 412
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 791
 סש המפלגה הלאומית הספרדית ועדות המזרח 09ג
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 250
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 253
 תו מפלנת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 619

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלחי מפלנחייט 6  א מפלגת פועלי א
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 ח תנופת ההרות 1
 לש סיעת התימגים 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 סש המפלגה הלאומית הספרדית ועדות המזרח 0
 פ ־ המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציוניפ הבללייפ׳ מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1
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: ה צ ע ו מ י ה ר ב ח ו כ ר ח ב נ  י. האישים ש
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. סורקים מרדכי, 1908, רחוב ברנד, כפר־סבא
 2. גלר יעקב, 1915, רחוב סוקולוב׳ כפר-כבא

 3 רזון אברהם (אלברט), 1921, רחוב גולומב 15, כפר־כבא
 4. הכטר חביבה,»19, שכונת רופין 15, כפר־סבא

 5. ד״ר מרקוביץ שלמת סלומון׳ 1903, שכונת פרוגרסיביס חדש, כפר־סבא
 6. !ומזון אתרן, 1930, שכונת גאולים, כפר־ כבא

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי, הפועל המזרחי ובלחי מפלנתיים שסימנה ב
 1. אנטמן יצחק׳ 1914, רחוב עליה 1׳ כפר־סבא

 2. פודמי יוסף׳ 1908, שכונת מזרחי בי׳ כפי־סבא
n (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה 

 1. שודרי (סודרי) מאיר׳ 1929, רחוב בלושטין׳ כפריסבא
 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. הלנברג מיכאל׳ 1902׳ רחוב גולומכ 27, כפר־סבא
 (5) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. קולש אברהם, 1920׳ שכונת פירקין 5׳ בפר־םבא

א נ פ ה ד מ ל  מ׳ גחשון תשיך(9 בנובמבר 1939) ש
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר״סבא

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
א מ ק ־ ר פ ת כ מי ה המקו צ ע ו מ ת ל ו ר י ח ב ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א), תשייא-1930 נ, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כפר-קמא
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1939).

ן נ ל ה ל  א. אושרו הרשימות ש
! ע  (1) רשימת התקוה (אלאמל) וסימנה א

 (2) רשימת הרפורמה (אל&יסלאח) וסימנה אצ;
; א  (3) רשימת המרכז(אלמרגז) וסימנה ב
;  (4) רשימת חנצזזון(אלנג׳אח) וסימנת ל

 (3) רשימת הצעירים (אלסבאב) וסימנה צמ;
 (0) רשימת חקלאים ופועלים (אלפלאחין ואלעומאל) וסימנה תשכ{

: ת ו ר י ח י ב מ כ ס ה ן היו קשורות ביניהן ב ל ה ל  ב. הרשימות ש
; צ ע עם רשימת הרפורמה (אלאיסלאה) וסימנה א  (1) רשימת התקוה (אלאמל) וסימנה א

;  (2) רשימת הנצחון(אלנג׳אח) וסימנה ל עם רשימת חקלאים ופועלים (אלפלאחין ואלעומאל) וסימנה תשכ

ת 585 י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ם ה ו ח ת ם ב י ר ח ו ב ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  נ. ה

ם 510 י ע י ב צ מ ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ד. ה

ת 25 ו ק י ר ת ה ו פ ט ע מ ה ם ו י ל ו ס פ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ה. ה

ם 0 י ק פ ו ס מ ת ה ו ל ו ק ר ה פ ס  ו. מ

ם 485 י ר ש כ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ז. ה

ל רשימה: כ ם שניתנו ל י ר ש כ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ח. ה

ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  םימן הרשימה ש

ע התקוה(אלאמל) 201  א
צ הרפורמה(אלאיםלאח) 33  א
א המרכז(אלמרכז) 93  ב
 ל הנצחון(אלנג׳אח) זז
מ הצעירים(אלשבאב) 50  צ
כ חקלאים ופועלים(אלפלאחין ואלעומאל) 27 ש  ת

 1 קית 127׳ תשייא, ממי 178.
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ל רשימה!  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ
ה מספר המקומות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 אע החקוה(אלאמל) ג
 אצ הרפורמה(אלאיטלאח) 1
 בא המרכז(אלמרכז) 1
 ל הנצחון(אלנג׳את) נ
 צמ הצעירים(אלשבאב) 0
 תשכ חקלאים ופועלים(אלפלאחין ואלעומאל) 1

 י. האישים שנבחרו כחברי ה מועצה:
 (ti מרשימת התקוה (אלאמל) שסימנה אע
 1. שוכן עבהאל עזיו׳ 1920׳ כפר קמא

 2. נכסו עלי׳ 1018•* כפר קמא
 J צכאץ מחמד, 1919׳ כפר קמ»

 (2) מרשימת הרפורמה (אלאיסלאח) שסימנה אצ
 1. תחאוך אחמד רמזי׳ 1914׳ כפר קמא
 (ג) מרשימת המרכז(אלמרכז) שסימנה בא

 1. חהאוכה כיד אלדין׳ 1914׳ כפר קמא
 (4) מרשימת הנצחון(אלמרכז) שסימנה ל

 1. האב־וה סעיד׳ 1917׳ כפי קמא
 (5) מ־שימת חקלאים ופועלים (אלפלאחין ואלעומאל) שסימנה תשכ

 1. צוצחה רשיד׳ 1908׳ כפר קמא
 י׳ בחשוןחשיך(11 בנובמבי 1939) יוסף משה

 פקיד הבהירות למועצה המקומית בפר קמא

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
ע ר ק ־ ר פ ר הבהירות למועצה המקומית כ ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ z>n>״a-1930^ נמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית כפר־
 קרע׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון תש-ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
ן ד  (1) רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) וסימנה ע
; ל  (2) רשימת הנילזרליוח (אלחיאד) וסימנה א

 (3) רשימת השיתוף (אלתעאוון) וסימנה ונ;
 (4) רשימת החחיח (אלנהד׳ה) וסימנה נא;
 (5) רשימת החקוח (אלאמל) וסימנה אמ;
 (6) רשימת היושר (אלהודא) וסימנת ה;

 (7) רשימת החקלאי(אלפללאח) וסימנה פח ן
 (8) רשימת המגדלור (אלמנאר) וסימנה מנ;

 (9) רשימת הגנים (אלריאד) וסימנה אר;
 (10) רשימת השלום (אלפלאס) וסימנה סל;

 (11) רשימת ההצלחה (אלנג׳אח) וסימנה מצ;
 (12) רשימת השלימות (אלכמאל) וסימנה כ;

 (13) רשימת הבקורת (אלאינתיקאד) וסימנה מד.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהםבמי בחירות:
 (1) רשימת חשלימות (אלכמאל) וסימנה כ עם רשימת הבקורת (אלאינתיקאד) וסימנה מד;

 (2) רשימת החחיה (אלנהדיה) וסימנה נא עם רשימת השלום (אלסלאם) וסימנה סל,

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1080  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1040  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 14 ו  ה. המספר הכ
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1026  ז. המספר הכו

 1 ק*ת 127׳ חשי״א׳ עמי 178.
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ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

« ד, מהפד הקולות פ ה ד ש י  סימן הרשימה ש

 עד רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) 174
ל רשימת הניטרליות (אלחיאד) 43  א
6S (אלתעאוון) ת רשימת השיתוף 
 נא רשימת התחית (אלנהד׳ה) 40
S3 (אלאמל) אמ רשימת התקוה 
 ה רשימת היושר (אלהודא) 99
 פח רשימת החקלאי(אלפללאח) 76
 מנ רשימת המגדלור (אלמנאר) 43
 אד רשימת הגנים (אלריאד) 92
ל רשימת השלום (אלסלאם) 76  ס
 מצ רשימת ההצלחה (אלנגיאח) 93
 כ רשימת השלימוח(אלנמאל) 77
 מד רשימת הבקורת (אלאינתיקאד) 66

ל רשימה: ר המקומות במועצה ?מכתה בו כ פ ס  מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שט ה

ד רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) 2  ע
 אל רשימת הניטרליות (אלחיאד) 0
 ונ רשימת השיתוף (אלתפאוון) 0
 נא רשימת התחיה (אלנהד׳ה) 1
 אמ רשימת התקוה (אלאמל) 0
 ה רשימת היושר (אלהודא) 1
 פת רשימת החקלאי(אלפללאח) 0
 מנ רשימת המגדלור (אלמנאר) 0
 אר רשימת הגנים (אלריאד) 1
ל רשימת חשלום (אלסלאפ) 1  ס
 מצ רשימת ההצלחה (אלננ׳אח) 1
 כ רשימת השלימוח (אלכמאל) 1
 מד רשימת הגקורת (אלאינתיקאד) 1

 ט.

 יוסף סומך
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר-קרע

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת הרפורמה (אלאיסלאח) שסימנה עד

 1. עתאמנה חסן מוחמד׳ 1912׳ כפר־קרע
 2• זייד סלאם מוחמד׳ 1901« כפר־קרע
 (2) מרשימת התחיה (אלנהד׳ה) שסימנה נא

 1. מסאלחה סלימאן ביבר׳ 1929׳ בפר־קרע
 (3) מרשימת היושר (אלהורא) שמימנה ה
 1. יחיא אחמד׳ 1914׳ כפר־קרע •

 (4) מרשימת הגנים (אלריאד) שסימנה אר
 1. מםארוה עבד אל רחמן׳ 1928׳ בפר־קרע

 (5) מרשימת השלום (אלסלאפ) שסימנה סל
 1. מסאלתה חפן עלי אחמד׳ 1918׳ בפר־קרע

 (6) מרשימת ההצלחה (אלנג׳אח) שסימנה מצ
 1. מסרי חסן סלאמת 1930׳ כפר־קרע

 (7) מרשימת השלימות (אלבמאל) שסימנה כ
 1. כנאענה מחמוד חמדאן׳ 1909׳ כפר־קרע

 (8) מרשימת הבקורת (אלאינתיקאד) שסימנה מד
 1. עסלי מחסן׳ 1931׳ כפר-קרע

 ג׳ נחשון תש״ך (4 בנובמכר 1959)
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 צו המועצות המקומיות(א), תעוי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כפר־שמריהו

 בהתאפ לסעיף 19(א) לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשייא-11950׳ נמסרת בזה הודעה כי בקשר לבהירות למועצה
y בנובמבר 1939) לשם בחירת 7 הברי המועצה׳ הוגשה רשימת v n (3 המקומית כפר־שמריהו שעמדו להתקיים ביום ב׳ בחשון 

 מועמדים אתת והיא: הרשימה האחידה שסימנה כש;
 לפי סעיף 19 (א) האמור הכרתה ועדת הבחירות למועצה המקומית כפר־שמריהו ביום ב׳ בתשון תש״ך (3 בנובמבר 1939)

 על המועמדים המפורטים להלן בעל האישיפ שנבחרו כחברי המועצה המקומית כפר־שמריהו:
 1. ד*ר וייל ברוך׳ 1895/ כפו״שמריהו

 3• בייט קרל׳ 1903׳ כפר־שמריהו
 J כהן גדעון, 1916׳ בפר-שמריהו

 4. לוין הדייט, 1919, כפר־שמריהו
 £ פרידמן אלפרד, 1910, בפרישמריהו

 6, קלימן יוסטין׳ 1903, כפר־שמריהו
 7. שיף קרל׳ 1920׳ כפרישמריהו

 ג׳ בתשון תש-ך (4 בנובמבר 1959) מנחם מיים
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כפר־שמריהו

 1 ק״ת 127׳ תשי׳׳א׳ עמי 178.

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר בחירות למועצה המקומית כפר־תבור

 בהתאם לסעיף 19 (ב) לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי*א-11950׳ נמסרת בזה הודעה כי בקשר לבחירות למועצה
 המקומית כפר־תבור׳ שעמדו להתקיים ביום ב׳ בתשון חש״ך (3 בנובמבר 1959) לשם בחירת 5 חברי המועצה׳ הוגשה רשמית

 מועמדים אחת והיא: למען כפר־תבור שסימנה לכ;
 לנד סעיף 19 (ב) האמור הכרתה ועדת הבחירות למועצה המקומית כפר־תבור ביום ב׳ בחשון תש-ך (ג בנובמבר 1959) על

 המועמדים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית כפר־תבור.
 1. גולדמן דוד, 1912, כפר־תבור

 .3 ז׳יבליק ראובן׳ 1907, כפריתבור
 3 בהן יהודה׳ 1922׳ כפר־תבור

 4, . קרניאל מרדכי׳ 1920, כפר-תבור
 5. שוישה מרדכי׳ 1926׳ כפר־תבור

 . ב׳ בחשון תש-ך(3 בנובמבר 1939) יוסף ואעקנץ
 . פקיד הבחירות למועצה המקומית בפר״תבור

 1 קית 127׳ תשייא׳ עמ׳ 178.

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית כרכור

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א), תשי-א-11950׳ נמסרת נזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית כרכור׳
 שקויימו ביום ב׳ בתשון תשיך (3 ננונמנר 1959):

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

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתייס וסימנה מ;
 (1) רשימת הסתדרות הציונים הבללייפ מפלנת המרכז וסימנה צ;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ומימנה ב עם רשימת הסתדרות הציונים הכל־

 לייפ׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;

 1 קית 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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לל של הבוחרים בתהום המועצה המקומית 1616 ו  1. המספר הכ
לל של המצביעים 1505 ו . המספר הכ  ד

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 39 ו ר הכ פ ס מ  ה. ה

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1466 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספרהקולות מ י ש ר  סימןהרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 707
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 101
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 530
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרגז 108

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

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

 א מפלנת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלנתיים 4
 ב חזית דחית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 4
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א  0) מרשימת מפלגת פועלי א

 1. אברהם שץ׳ 1924׳ כרכור
 2 שמואל לוי׳ 1920׳ כרכור

 J יעקב שובל׳ 1911, כרכור
 4. מאיר דהאן׳ 1928׳ כרכור

 (2) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים שסימנה מ
 1. בן ציון לוי׳ 1930׳ כרכור
 z קלאוס ולך׳ 1912׳ כרכור

 3• אהרון לדוביץ׳ 1914׳ כרכור
 A שלום קומה׳ 1927׳ כרכור

 (3) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. חיים דרימן׳ 1908׳ כרכור

 י׳ נחשון תשיך(11 בנובמבר 59ט) ישעיהו דרור
 פקיד הבחירות למועצה המקומית כרכור

, תשיי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו

ר הבחירות למועצה המקומית מגדל ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשייא -11930׳ נמסרת נזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מגדל׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
p ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א* » י ל ע ו  >!} רשימת מפלגת פ

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

 (4) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית ופימגת פ •
 (5) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
p ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ •  (1) רשימת מפלנת פועלי א

 (2) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ עם רשימת מפלגת אחדות העכורה — פועלי ציון
 ובלתי מפלגתיים שסימנה תו,
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לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 381  נ. המספר הכו
לל של המצביעים 322 . המספר הכו  ד

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 9  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים ־ 313  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שינתנו ל  ח. המספר הכו

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל וכלתי מפלגתיים 64
 ח תנועת החרות ג5
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 40
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 4«
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 50

ל רשימה!  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
 ח תנועת החרות

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
 פ המפלגה הפרוגרסיבית

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציו[ ובלתי מפלגתיים

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

 a בדסנתי מיכאל, 1911, מגדל
 (2) מרשימת תנועת החדות שסימנה ח

 1, ששון יעקב׳ 1318׳ מגדל שיבק
 (3) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. מוסיוב מוסקו׳ 1912׳ מגדל
 (4) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ

 1. הוכפלד יעקב, 1903׳ מגדל
 (3) מרשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. שליאר שמואל, 1917, מגדל

 ט״ז נחשון תש׳־ך (17 בנובמבר 1959) אריה בלםקי
 פקיד הבהירות למועצה המקומית מגדל

, תשי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו

ר הבחירות למועצה המקומית מגדל העמק ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף30 לצו המועצות המקומיות(א), תשי-א->)1195׳ נמסרת נזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מגדל־העמק
 שקויימו ניום ב׳ בחשון הש־ך (3 בנונמבר 1959);

 א. ״אושרו הרשימות שלהלן:
p ישראל ונלתי מפלגתיים וסימנה א;  (1) רשימת מפלגת פועלי א

 (2) רשימת הזית דחית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייפ וסימנה ב;
 י(3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלגתייפ וסימנה מ;
 (5) רשימת מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ונלתי מפלגתיים וסימנה תי!

 1 ק״ת 127׳ השי״א׳ עמ׳ 478
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 ב. לא היו הסכמי בחירות.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1786 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 1499  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 11  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1488 ר הכו פ ס  ז. מ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  מספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים 761  א מפלגת פועלי א
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרהי והפועל הבהרתי 173
 ח תנועת החרות 7»
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת 72
6S ת1 אחדות העבודה ופועלי ציון 

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי והפועל המזרחי 1
 ח תנועת החרות 3

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל שסימנה א
 1. אלדרוסי צבי׳ 1934׳ מגדל העמק׳ שכ׳ 707

 2. מלול דוד׳ 1903׳ מגדל העמק׳ שבי 218
 3 קמה חיים׳ 1921׳ מגדל העמק שבי 706

 4. יוםפזון אברהם׳ 1923׳ מגדל העמק׳ שכ׳ 337
 S הררי אליהו׳ 1929׳ מגדל העמק׳ שבי 291

 (2) מרשימת ההזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי שסימנה ב
 1. אטיאס אביהם׳ 1928׳ מגדל העמק׳ שכ׳ 508

 (3) מרשימת תנועת התרות שסימנה ח
 1. מראד אליהו׳ 1932, מגדל העמק שבי 281
 2. שוקרון ימין, 1936׳ מגדל העמק שב׳ 545

 3. גלאס בנימין, 1911, מגדל העמק, שבי 275
 צבי רונן

 טי בחשון תש׳׳ך(10 בנובמבר 1959) פקיד הבהירות למועצה המקומית מנדל־העמק

, תיטי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ  צו ה
ר הבחירות למועצה המקומית מגאר ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א~11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מגאד׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת הרפורמה בכפר (איסלאח אלקריה) וסימנה גמ;

 (2) רשימת יצירה ושפוד (אלאינשאא ואלחחסין) וסימנה סנ;
 (3) רשימת האחווה (אל איחיאא) וסימנה אע;

 (4) רשימת תנועת החרות ו&ימנה ח;
 (5) הרשימה העממית (אלשעג״ה) וסימנה שע •
 (6) רשימת החקלאות (אלזראעה) וסימנה דפ;

 (7) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק•
 (8) רשימת התחיה (אלנהדח) ופימנה אב •

 (9) רשימת הדמוקרטיה (אלדימוקראטיה) וסימנה דמ •
 (10) רשימת פחות הכפר (אינעאש אלקריה) וסימנה זע;

 (11) רשימת רפורמה ויצירה (אלאיסלאח ואלאינשאא) וסימנה שא;
 (12) רשימת התקדמות הכפר (תקדופ אלקריה) וסימנה תא,

 1 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178,
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות בי1יהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת יצירה ושפור(אלא-נשאא זאלתהסין) וסימנה םנעם רשימת רפורמת ויגידה (אלאיסלאח ואלאינעאא) וסימנה שא

 (2) רשימת וחקלאות (אלזראעה) וסימנה דס פט רשימת התחיה (אלנהדה) וסימנה אב.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1785  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 1595  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 111  ה. המספד הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1484  ז. המספר הכו
ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה
 1מ הרפורמה בכפר (איפלאח אלקריד0 115
 סנ יצירה ושפור (אלאינשאא ואלחזזסין) 106
 אע האחווה (אל אית׳אא) 178
 ח חנופת החרות 117
 שע העממית(אלשפבייה) 181
פ החקלאות (אלזראפה) 180  ד
 ק המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלחי מפלגתיים 85
 אב התהיה (אלנהדה) 64
B8 (אלדמוקרטיה) דמ הדמוקרטיה 

 זע פתוח הכפר (אינפאש אלקריה) 156
 שא רפורמה ויצירה (אלאיסלאח ואלאינשאא) 78

 תא התקדמות הכפר (תקדים אלקריה) 133
ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה
 גמ הרפורמה בכפר (איסלאח אלקריה) 0
 סנ יצירה ושפור (אלאינשאא ולאלתהפין) 1
 אע האחווה (אל איח׳אא) 1
 ח תנועת החרות 0
 שע העממית (אלשעבייה) 2
פ החקלאות (אלזראעה) 2  ד
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 אב החחיה (אלנהדה) 0
 דמ הדמוקרטיה (אלדמוקראטיה) 0
I (אינעאש אלקריה) זע פתוח חבפר 
 שא רפורמה ויצירה (אלאיסלאח ואלאינשאא) 1
 תא התקדמות הכפר (הקדום אלקריד.) נ

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת יצירה ושפור אלאינשאא ואלתחפין) שסימנה סנ

 1. סיראחן יוסף׳ 1330׳ מגאר
 (2) מרשימת רפורמה ויצירה (אלאיסלאח ואלאינשאא) שסימנה שא

 1. נאנם קאפפ, 1930׳ מגאר
 (3) מרשימת האחווה (אל איח׳אא) שסימנת אע

 4 רושרוש עיסא׳ 1922׳ מגאר
 (4) מהרשימה העממית (אלשעבייה) שסימנה שע

 1. עראידד, מהנא׳ 1914׳ מגאר
 2 פלאםה פא׳ץ׳ 1921׳ מגאר

פ  (5) מרשימת החקלאות (אלזראעה) שסימנה ד
 1. דנש חסן, 1912׳ מנאר

 2 פוארסה בשיר׳ 1928׳ מנאר
 (6) מרשימת פתוח הכפר (אינעאש אלקריה) שסימנה זע

 1. עראידה נימר׳ 1901׳ מגאד
 (7) מרשימת התקדמות הכפר (תקדופ אלקריד0 שסימנה תא

י גיורג׳ סלימאן א נ ' מ 1 8 9 ״ 0 ו ט י 5 י 1 ״י״י, 1 

 י׳ בחשון תש־ך(11 בנובמבר 1959) פקיד הבחירות למועצה המקומית מגאר
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 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית מגדיאל

ל הבהירות למועצה המקומית מגדיאל׳ ף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א^);119׳ נמסרת בזה הודעה ע  בהתאם לסעי
ובמבר 1039). ׳ בחשון תש״ך (3 בנ  שקויימו ביום ב

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
ים וסימנה א; עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתי  (1) רשימת מפלגת פו

 (2) רשימת הזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
י אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד; על ת אגודת ישראל פו רתי  (3) רשימת חזית דתית הו

ועת החרות וסימנה ת מת תנ  נ4) רשי
ת למען מגדיאל וסימנה למ;  (5) הרשימה הבלתי מפלנתי

 (6) מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
ן צעירים מיוצאי תימן וסימנה עה; ו  (ד) רשימת ארג

 (8) רשימת הסתדרות הציונים הכללים מפלגת המרכז וסימנה צ;
י ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו; על  (9) מפלגת אחדות העבודה פו

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
י על ת תורתית אגודת ישראל פו עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגחייס וסימנה א עם רשימת חזית דתי  (1) רשימת מפלגת פו

 אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימגה גד;
ת וסימנה ח; ועת החרו ם רשימת תנ ה צ מפלגת המרכז ע מנ סי ם ו  (2) רשימת הסתדרות הציונים הכללי

־ ג ל פ ם רשימת חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מ  (3) רשימה בלתי מפלגתית למען מנדיאל וסימנה למ ע
 תיים וסימנה ב;

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2715  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 2281  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 27 ו  ה. המספר הכ
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 2254  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה • ש

ים 811 בלתי מפלגתי י ארץ ישראל ו ל ע ו  א מפלגת פ
ים 110  ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתי
ים 55 י אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתי ל ע ו ודת ישראל פ  גד חזית דתית תורתית אנ

ת 168 ועת החרו  ח תנ
 למ רשימת בלתי מפלגתית למען מגדיאל 423
ים 0ל  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתי

 עה ארגון צעירים מיוצאי תימן 197
 צ הסתדרות הציונים הכללים מפלגת המרכז 151
ים 296  תו מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתי

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מכפר הקולות מ י ש ר ם ה  הימן הרשימה ש

עלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים 4  א מפלגת פו
׳ הפועל רמזרהי ובלתי מפלגתיים 1  ב חזית דחית לאומית המזרחי
י אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0 על ׳ פו דת ישראל ו ת׳ אג  גד חזית דתית תורתי
ועת החרות 1  ח תנ
 למ רשימה בלתי מפלגתית למען מגדיאל 2
ם 0 י  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתי
 עה ארגון צעירים מיוצאי תימן 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
ים 1 י ציון ובלתי מפלגתי על  תו מפלגת אחדות העבודה — פו

׳ 178. מ ת 127׳ תשי״א׳ ע י  נ ק
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Î י, האישים שנבחרו כחברי המועצה 
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישדאל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 J זמיר (סלוביק) צבי, 1906, רהוב אוסישקין
 2 יעקבי צדוק, 1901, רחוב חנקין
 3 נסים נסים, 1919, שכונת עולים

 4. בהשון(חנש) יחיאל, 1936, רחוב נצח ישראל
 (2) מרשימת הזית דתית לאומית, הפועל המזרחי, המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב .

 1. דאום חנוך, 1918׳ רחוב חנקץ
 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. זמיר (זומר) בן עמי, 1927׳ רחוב אוסישקין
 (4) מהרשימה הבלתי מפלגתית למען מגדיאל שסימנה למ

 1. ליטאי ברוך, 1898, רחוב הנקין
 2. מימון דינו׳ 1924׳ רחוב גיל עמל

 (5) מרשימת ארנון צעירים מיוצאי הימן שסימנה עה
 1. פטישי(מטרקה) אהרן, 1923, שכונת גיל עמל 13

 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז שסימנה צ
 a פרס זלמן׳ 1921, רחוב חנקין

 (7) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלחי מפלגתיים
 1. מייבלום יצחק׳ 1911׳ רחוב אופישקין

 ח׳ בחשון השיך (9 בנובמבר 1959) וולפמןמאיר
 פקיד הבחירות למועצה המקומית מגדיאל

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית מזכרת־בתיה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א), תשי״א~11930׳ נמסרת בזה הורעה על הבחירות למועצה המקומית מזכרת־
 בתיה׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון תש-ך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת חקלאי עקרון וסימנה חע;
 (3) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנת תו;

 לא היו הסכמי בחירות
 המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 250
 המספר הכולל של המצביעים 227

 המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 2
 מספר הקולות המסופקים 0

 המספר הכולל של הקולות הכשרים 225

 המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רש־מה:
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן תרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 148
 י חע חקלאי עקרון 40
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 37

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 6
 חע חקלאי עקךון 2 י

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 1 ק׳״ת 127׳ תשייא, עמי 178.
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים עפימנד, א

 1. לוי תיים, 1900׳ מזברת־בתיה
 2. אשבל ראובן׳ 1909׳ מזברת־בחיה

 3. הלוגו־ עמנואל׳ 1911׳ מזכרת־בתיה
 4. וולפטון מלכה׳ 1912׳ מוברת־נתיה

 5. לוין חיים׳ ל190׳ מזכרת־בתית
 6. ברקוביץ משה׳ 1923׳ מזכרת־בתיה

 (2) מרשימת חקלאי עקרון שסימנה חע
 1. לוין משה׳ 1908׳ מזכרת־בתיה

 2. פרג פלטיאל׳ 1912, מזכרת־בחיה
 (3) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. אלוני דב, 1915׳ מזכרת־בתיה

ה בן שמואל ש מ  ט׳ נחשון תש״ך J10 בנובמבר 1959 )
 פקיד הבחירות למועצה המקומית מזברת־בחיה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית מחנה־ישראל

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳תשי״א-11950׳נמסרח בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מחנה־
 ישראל׳ שקןיימו ביום ב׳ בהשון תש״ך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימגה ב;
 (נ) רשימת תנועת ההרות שסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ששימנה מ־
 (5) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ;

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

 ב, הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ?וסימנה מ עם הרשימה של מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון

W ובלתי מפלגתיים שסימנה 

לל של הבוחרים בתחום המועצההמקומית 2003  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1456 ו  ד. המספד הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 49  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1407  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 544
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 269
 ח תנועת החרות 371
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 122
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 43
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 58

 1 ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמי 178.
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ל רשימה:  ט. מספר המקומות שזכתה בו כ
ר המקומרת פ ס ה מ מ י ש ר  סימן הרשימה ש ס ה

י ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה 4 על  א מפלגת פו
ת דתית לאומית המזרחי/ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה 2 י  ב ש
עת החרות שסימנה ־ ו  ח תנ
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה 1
ים/ מפלגת המרלז שסימנה 0  צ הסתדרות הציונים הכללי
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה »

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א מת מפלגת פו  (1) מרשי

וסף׳ 1330׳ מחנה־ישראל בלוק 5—38  1, סירוסי י
 2, ולדמן פייבל/ 1907׳ מחנה־ישדאל בלוק 4—116
׳ 1919׳ מחנה־ישראל בלוק 174-1 ר שושנה נ י  3, ו

 4, מנע צלח/ 1923׳ מחנה־ישראל בלוק 4—123

׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב  (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי
ידר יעקב׳ 1916׳ מחנה־ישראל בלוק 160 ז יפנ  1. ז
ק 29  2. אבוטבול חיים׳ 1913׳ מחנה־ישראל בלו

עת החרות שסימנה ח ו  (3) מרשימת תנ
 1. הביב אכרהם׳ 1932׳ מחנה־ישראל בלוק 3—3

ק 23-1  2• מימון שמעון׳ 1928׳ מוזנה־ישראל בלו

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
ק 7-12 ו י חביב׳ 1927׳ מחנה־ישראל בל נ  1. סי

ובמבר 1039) ותר שלום ״ד בתשון חש״ך (13 בנ  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית מתנח־ישראל

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית מטולה ב ד  הודעה ב

לה׳ ל הבחירות למועצה המקומית מטו  בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א<׳ תשייא-11930, נמסרת בזה הודעה ע

במבר 1939): ו נ ׳ בחשון תש״ך (3 ב ום ב  שקויימו בי

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
ים וסימנה א; בלתי מפלגתי עלי ארץ ישראל ו  (1) רשימת מפלגת פו
׳ מפלגת המרכז וסימנה צ. ם י י ל ונים הכל  (2) רשימת הסתדרות הצי

א היו הסכמי בחירות  ב. ל
 ג. המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 161
לל של המצביעים 142  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 5  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 137  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו
לות ה מספר הקו מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

בלתי מפלגתיים 76 ץ ישראל ו ר עלי א  א מפלגת פו
ם׳ מפלגת המרכז 61 י ונים הכללי  צ הסתדרות הצי

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שוכתה בו כ
ה מספר המקומות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

בלחי מפלגתיים 3 ץ ישראל ו ר עלי א  א מפלגת פו
׳ מפלגת המרכז 2 פ י י ונים הכלל  צ הסתדרות הצי

, עם׳ 178. א ־ י ש  * ק־ת 127׳ ת
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
ל ובלתי מפלגתיים שסימנה א א ר ש י ארץ י על  (1) ברשימת פו

׳ 1317׳ מטולה ם ו ל  1. פיין ש
לה , 1921׳ מטו ר נ ב ן א י  2. לו

ר יהודה׳ 1325׳ מטולה ו  ג. צ

ם׳ מפלגת המרכז שסימנה צ י ונים הכללי  (2) מרשימת הסתדרות הצי
ט זלמן׳ 1934׳ מטולה י ו  1. ל

, 1933׳ מטולה ר מתתיהו ל ד נ  2. ס

במבר 1939) יעקב קובי ו נ  י׳־ב בחשון תש׳׳ן־(13 ב
לה  פקיד הבחירות למועצה המקומית מטו

 צו המועצות המקומיות(א), תעי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית מנחמיה ב ד  הודעה ב

ף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א —11930, נמסרת בזה הודעת על הבחירות למועצה המקומית מנחמיה׳  בהתאם לסעי
ך (3 בנובמבר 1939): י ש ׳ בחשון ת  שקויימו ביום ב

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת למען מנחמיה וסימנה למ;
דר וסימנה שע; ת פמי נ ו  (2) רשימת שכ
 (3) רשימת קדום מנחמיה וסימנה קמ.

 ב. לא היו הסכמי בחירות
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 236 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 182 ו  ד. המספר הכ
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 13 ו  ה. המספר הכ

לל של הקולות הכשרים 169 ו  ו. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ז. המספר הכו
ר הקולות פ ס ה מ מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

6Bלמ רשימת למען מנחמיה 
דר 47 נת עמי  שע רשימת שכו
 קמ רשימת קדום מנחמיה 30

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ח. מ
ה מספר המקומות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

 למ רשימת למען מנחמיה - 3
ת עמידר 1 נ ו  שע רשימת שכ
 קמ רשימת קדום מנחמיה 1

 ט. האישים שנבחרו כחברי המועצה הם:
 (1) מרשימת למען מנחמיה שסימנה למ

 1. שליטא בנימין׳ 1934׳ מנחמיה
׳ מנחמיה י אלישע׳ 932 נ כ צ ך  2. ב
וסף׳ 1927׳ מנחמיה  3. ברקוביץ י

דר שסימנה שע נת עמי  (2) מרשימת שכו
וסף אילוז׳ 1937׳ מנחמיה  1. י

 (3) מרשימת קדום מנחמיה שסימנה קמ
׳ 1927׳ מנחמיה י נ ד ר  1. צירבו מ

ס כ ובמבר 1939) ש. ר ך (17 בנ - ש ן ח ז נחשו י  ט
ד הבחירות למועצה המקומית מנחמיה  פקי

ת 127׳ חשי״א׳ עמ־ 8ד1. י  1 ק
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-&195
ר הבחירות למועצה המקומית מעיליא ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א), תשי־א-^<1195׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית מפיליא׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשו[ תש׳׳ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן!
 (1) רשימת הרשימה הפרטית (אלקאימה אלאהלייה) שסימנה הל;

 (2) רשימת קדמה ופיתוח(אלתקרום ואלאינשאא) שסימנה רא;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;

 (4) רשימת העבודה (אלעמל) עס־מנה עב;
 (3) רשימת השקידה והעבודה (אלג׳ד ואלעמל) שסימנה גע;

 J») רשימת התחיה והקדמה (אלנהךה ואלתקדום) שסימנה עס
 (7) רשימת השלום (אלסלאם) שסימנה רת;

 (8) רשימת החקלאות(אלוראעה) שסימנה פח;
 (9) רשימת הרפורמה (^לאיסלאת) שסימנה ל;

 ב. לא היו הסכמי בחירות
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 681 \  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 608  ד. המספד הכו
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 15  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 593  ז. המספר הכו
ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שגיתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר ט ה  סימן הרשימה ש
ל הרשימה הפרטית(אלקאימה אלאהלייה) 134  ה
 רא קדמה ופיתוח (אלתקדוט ואלאינשאא) 113
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 85
 עב רשימת העבודה (א לעמל) 41
 עס התחיה והקדמה נאלנהדה ואלתקדומ) 54
 רת השלום (אלסלאס) 31
 פח החקלאות (אלזראעה) 42
 ל הרפורמה (אלאיסלאח) 41
 גע שקדח ועבודה (אלג׳ד ואלעמל) 48

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה
 רא קדמה ופיתות (אלתקדום ואלאינשאא) 3
ל הרשימה הפרטית (אלקאימה אלאהלייד.) 3  ה
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 2
 עס התחיה והקדמה (אלנהדה ואלתקדופ) 1

 י. האישים שגבחרו כחברי המועצה:
 1. שוכרי שופאני׳ 1897, מעיליא

 2. חובאללה דחבור׳ 1903׳ מפיליא
 3. נחלה שופאני׳ 1902׳ מעיליא

 (2) מרשימה הפרטית (אלקאימה אלאהלייה) שסימנה הל .
 1. הנא קסים׳ 1927׳ מעיליא

 3. נסראת עראף׳ 1922׳ מעיליא
 3, אליאט ליוס, 1928׳ מעיליא

 (3) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. אליאס גברים׳ 1930׳ מעיליא

 2. ודיע עראף׳ 1913׳ מעיליא
 (4) מרשימת התחיה והקדמה (אלנהדה ואלתקדום) שסימנה עם

 1. זכי עסאף׳ 1803׳ מעיליא
 ד׳ בחשון תש־ך(3 בנובמבר 1939) ) יצחק גבאי

 פקיד הבחירות למועצה המקומית מעיליא
 1 ק״ת 127׳ תשי׳־א׳ עמ׳ 8־1.
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 צו המועצות המקומיות(א), תיטי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית נהריה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי״א—11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית נהריה׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש-ך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;
 (3) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (4) הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (ב) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (6) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (י) רשימת החזית הדתית הלאומית׳ מזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב עם רשימת הסתדרות הציונים

 הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 8737 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 6825  ד. המספר הכו
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 128  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים - 1, מהם הוכשרו - 0 ונפסלו - 1 פ ס  ו. מ
לל של הקולות הכשרים 6696  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר פ ה  סימן הרשימה ש

330O א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 
 ב החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 433
 ח תנועת החרות 723
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 919
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 710
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 247
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 364

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים 6
 ב החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 2
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

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

 1. גרשון טץ׳ 1914׳ שדי געתון 43
 ב צבי מאליק׳ 1910׳ רחוב ההרמון 39

 ג יחזקאל כהן׳ 1906׳ רחוב גולומב
 4. עתי לויה׳ 1909׳ שביל ההדס 4׳ נהריה

 5J צבי קופשסיק, 1921׳ רחוב השיירה ׳ נהריה4
 6. יהושע פירסט׳ 1912׳ רחוב ארלוזורוב׳ נהריח

 « קית 127׳ השי״א׳ עמי 178.
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ר ל ס כ ר  אליעזר ד
 פקיד הבהירות למועצה המקומית נהריה

 (2) מרשימת החזית הדתית הלאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. אליהו זיסמן׳ 1895׳ שיבון ממשלתי 198׳ נהריה

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
^ 7ז19׳ רחוב גולומכ 23׳ נהריה ג י י ט  1. מקסימילין ש

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. דיר מאיר לנדאו׳ 1918׳ עמידר 166׳ נהריה

 2. אליוד לוביצקי, 1911׳ רחוב קפלן 28׳ נהריה
 (5) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ

 1. ריכרד מרקס׳ 1895׳ רחוב הרצל 43׳ נהריה

 י־א בתשון תש״ך (12 בנובמבר 0959

ת (א), תשי״א—1950 ו מי ת המקו ו צ ע ו מ  צו ה

ר הבחירות למועצה המקומית נחלת־יהודה י׳ ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הנחירות למועצה המקומית נחלת־
׳ נחשון תשיך(3 בנובמבר 1959):  יהודה׳ שקויימו ביום נ

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

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

 (4) רשימת תנועת החרות וסימנה ח •
 (5) רשימת למען נחלת יהודה וסימנה לנ;

 (0) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (7) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים וסימנה ק ן

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

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביגיהן בהסכמי בחירות:
 רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם רשימת חוית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי

 מפלגתיים וסימנה גד;

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1812  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 1474  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 17  ה. המספד הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1457  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שגיתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 508
 ב המפלגה הדתית הלאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי 187
 גד חזית דתית תירתית׳ אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 118
 ח תגועת החרות 166
 לנ למען נחלת יהודה 179
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 124
 ק המפלנה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 39

 תו מפלגת אחדות הענודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 136

 1 ק״ת 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שוכתה בו כ
ה מספר המקומית מ י ש ר פ ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים 3
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 גד חזית דתית תורחית אגידת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
 ח תנועת החרות

 לג למען נחלת יהודה
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 הו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 י. האישים שגבחרו כחברי המועצה:
 (נ) מרשימת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. דרור חיים׳ 1910׳ נחלת־יהודה א׳
י נעים׳ 1924׳ נחלת־יהודה בי׳ שכ׳ הדש s3 א׳ ר י ש . 2 

 3. חננל מנשה׳ 1913׳ נחלח־יהודה ב׳
 (2) מרשימת המפלגה הדתית הלאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1, חבושה מנשה׳ 1891׳ נחלת־יהודה׳ מעברה 90
 (ג) מרשימת חזית דתית תורחית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד

 1. צחייק יחזקאל׳ 1900׳ מעברה 231 א׳
 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. דשבסקי ישראל׳ 1911׳ נחלת־יהודה׳ בית פרטי
 (5) מרשימת למען נהלת־יהודה שסימנה לנ

 1. גרצברנ יהושע׳ 1917׳ גהלת־יהודה׳ בית פרטי
 (6) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. יצחק מרדכי׳ 1926׳ נהלת־יהודה׳ מעברה 139אי
 (7) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1. חיים עמר ן׳ 1932׳ נחלת־יהודה׳ מעברה 52 א׳

 ח׳ בחשו; חש־ך (9 בנובמבר 1939) משה טל
 פקיד הבחירות למועצה המקומית גהלת־יהודה

ת (א), תיגיי״א—1950 ו מי ת המקו עצו  צו המו

 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית נם־ציונה

 נהתאפ לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי*א-950נ1׳ נמסרת כזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית נט־ציונה׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תשיך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו רשימות המועמדים 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 החרות וסימנה ח;

 (1) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 >5) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ; ׳׳

 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 >:) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;

 (8) רשימת ארגון ציבור התימנים וסימנה רז;
 (9) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ עם הרשימה ארנון ציבור התימנים שסימנה ח

 (2) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית
 שסימנה פ

 1 ק״ת 127׳ תשייא׳ עמי 178,
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לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 6317  . המספר הכו
 ־. המספד הכולל של המצביעים 5412

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 87  ז, המספר הכו
 י. מספד הקולות המסופקים - 1 מהם הוכשרו - 0 תפסלו - 1

לל של הקולות הכשרים 5324  . המספר הכו

ל רשימה: ב לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

2033 
544 
633 
416 
143 
417 
280 
301 
533 

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 ח תנועת החרות
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 פ המפלגה הפרוגרסיבית
 צ י הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
 רז ארגון ציבור התימנים

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 ח תנועת החרות
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 פ המפלגה הפרוגרסיבית
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
 רז ארגון ציבור התימנים

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים

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

 1. מיקנברון(מירון) אליהו׳ 1903׳ רחוב רמז
 .3 דיר ארדיטי(אליהו) אליאם׳ 1922׳ רחוב הבנים

 3. איטקין צבי׳ 1914׳ רחוב רמז
 4. בני יוסף עובדיה׳ 1919׳ רחוב החלוץ

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. לוי משה׳ 1909׳ מעברה

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. אפרתי שלמה׳ 1918׳ רחוב תל־אביב

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. בלומברב אריה׳ 1906׳ רחוב רמז

 (3) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ
 1. הרציג אליד!׳ 1914׳ רחוב רמז

 (6) מרשימת ארנון ציבור התימנים שסימנה רז
 1. קהלני משה׳ 1927׳ רחוב הגנה

 (7) מרשימת הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. קומרוב מאיר׳ 1888׳ רחוב חל־אביב

 (8) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. גבאי משה׳ 1906, רחוב החלוץ

ר פ  ח׳ בחשון תש״ך (9 בנובמבר 1959) משה פ
 פקיד הבחירות למועצה המקומית נס־ציונת
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ת (א), תיצי״א—1950 ו י כ ז ק מ ת ד עצו  צו המו

ר הבחירות למועצה המקומית נשר ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ השי״א —11950׳ נמכרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית גשר׳
 שקויימו כיוס ב־ בחשון השיך (3 בנובמבר 1950):

 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 תוירתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד;

 (1•) רשימת תנועת ההרות וסימנה ח;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (.־<) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (ד) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק; •»
 (8) רשימת מפלגת אחדות העמדה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (נ) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א עם רשימת הזית דתית הירחית׳ אגודת ישראל׳ פועלי

 אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד•
 (2) רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ,

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית  ג. המספר הכו

לל של המצביעים  ד. המספד הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים

לל של הקולות הכשרים  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים !)167
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 330
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 281
 ח תנועת החרות 9»5
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 257
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז י 230
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 100
 תו מפלגת אתדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 402

ל רשימה: ר המקומות במועצה שוכתה בו כ פ ס  ש. מ

ה מספר המקימות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3
 ב הזית 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 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי עיון ובלתי מפלגתיים 1

 1 ק־ת 127׳ תשייא׳ עמ׳ 178.
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (6 מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. רוט יצחק, 1907׳ גבעת נשר
 2. חסינג א ריה׳ 1910׳ תליחנן 227

 3. שצמילר (כץ) הניה, 1903-׳ נשר 203
 4. מרגלית (מרגלים) )אב, 1904׳ בךדור שיכון א/40

 5. לסרי רחמים, 1910, תל־חנן 103
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וםימנה ב

 נ. זיגלר אברהם, 1911, תל־חנן 20
 (3) מרשימת הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנת גד

 1. סוסנוניק פסח, 1900, תל־חנן 48
 (4) מרשימת תנועת החרות וסימנה ח

 1. דיר צייטלין שניאור, 1894, נשר׳ בתי נשר
 2. אפרתי חיים, 1913׳ תל־חנן 61

 (5) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ
 1. קולס ישראל׳ 1923׳ נשר שיכון רסקו

 (6) מרשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו
 1. לקם מאיר׳ 1904׳ נשר 267

ח שק ין  י-ב בחש<ן תש-ך(13 בנובמבר 939!) שלום ט
 פקיד הבחירות למועצה המקומית נשר

1 9 3 0 - א ״ י ש ת (א), ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו

ר הבחירות למועצה המקומית עוםפיא ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי״א-11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית עוספיא׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש׳יך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת השיתוף והאחות(אלתעאוון ואלאיחאא) שסימנה יא;

 (2) רשימת האחוה והשלום (אלאחווה ואלסלאס) שסימנת חד;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנת מ;

 (4) רשימת השלום (אלסלאמ) שסימנה ש: "<.,
 (5) רשימת העתיד (אלמוסתקבל) שסימנה אד;

 (6) רשימת האור והחרות (אלנור ואלחורייה) שסימנה חש;
 (7) רשימת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו;

 (8) רשימת התקוה(אלאמל) שסימנה גא;
 (9) רשימת אחוה ואהבה(אלאיחאא ואלמחבה) שסימנה אב;

 (10) רשימת אחוד היוצרים (אלאיתיתאד אלמסיחי) מסימנה אתה;
 (11) רשימת החקלאים בעופפייא (אלפללאחין בעיםפיא) שסימנה זה;
 (12) רשימת עזרה הדדית ונטרליות (אלתעאוון ואלחיאד) שסימנה מע;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת העתיד (אלמוםתקבל) וסימנה אד עם רשימת עזרה הדדית ונטרליות (אלתעאוון ואלחיאד) וסימנה מע

 (2) רשימת האור והחרות (אלנור ואלתורייה) וסימנה חש עם רשימת האחור. והשלום (אלאחווה ואלסלאם) וסימנה הר

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1328  נ. המספד הכו

לל של המצביעים 1188 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 22  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1166  ז. המספר הכו
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ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שגיתנר ל  ח. המספד הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 אד העתיד (אלמוסתקבל) 118
IIS (אלפללאחין בעיסיפיא) זה החקלאיים בעוספיא 
 אב האחוה והאהבה (אלאיחאא ואלמחבה) 83

 גא התקיה (אלאמל) 127
 מע עזרה הדדיח ונטרליות (אלתעאוון ואלהיאד) 7**

 ש השלום (אלסלאפ) 102
 חש האור והחרות (אלנור ואלחורייה) 6ב
 חר הא חוה והשלום(אלאחווה ואלסלאס) 28
 תו אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 93

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 102
 אתה אחוד הבוצרים (אלאיתיחאר אלמטיחי) 71

 יא השתוף והאחוה (אלחעאוון ואלאיחאא) >־.23

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 יא השיתוף והאתוה (אלתעאוון ואלאיהאא) 2
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 תו אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1
 • ש השלום (אלםלאם) 1
 גא החקוה (אלאמל) 1
 זה החקלאים בעיפפיא (אלפללאחין נעיספיא) 1
 מע עזרה הדדית ונטרליות (אלחעאוון ואלחיאד) 1
 אד העתיד (אלמוסתקבל) 1

 י. האישים שגבחרו כחברי המועצה:
 (0 מרשימת השיתוף והאחות(אלתעאמן ואלאיחאא) שסימנה יא

 1. ננ׳יב מנסור/ 1905׳ עוספיא
 2. סלימאן א לו־רוקן, 1911׳ עיספיא

 (2) מרשימת מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. קאסם פרו׳ 1921׳ עוספיא

 (3) מרשימת אחדות העבידה ־ פועלי ציון ובל1.י מפלגתיים שסימנה תו
 1. יוסף הלון׳ 1912׳ עוספיא

 (1) מרשימת השלום(א לפלא ם) שסימנה ש
 1. הפן סאבא׳ 1910׳ עוספיא

 (3) מרשימת התקוה (אלאמל) שסימנה גא
 1. סלים חמזי׳ 1924׳ עוספיא

 (6) מרשימת החקלאים בעוהפיא (אלפללאחין בעיספיא) שסימנה זה
 1. חסן זאהר׳ 1919׳ עוספיא

 (7) מרשימת עזדה הדדית ונטרליות(אלתעאוון ואלחיאד) שסימנה מע
 1. נביל מגיזל׳ 1937׳ עוטפיא

 (8) מרשימת העתיד (אלמוטתקבל) שסימנה אד
 1. פאת מחרז׳ 1923׳ פוספיא

 שלמה משען ח׳ בתשון חשיך ל9 בנובמבר 1959)
 פקיד הנחירות למועצה המקומית עוספיא
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית עפולה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א), תשי־א-11930׳ במטרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית עפולה׳
 שקויימו ביום כ- בחשון תש׳׳ך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת הזית דתית לאומית/ המזרחי/ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימגה ב;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (1) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתייפ וסימנה מ!
 (3) רשימת מפלנד, לאומית ספרדית ובני עדות המזרת בישראל וסימנה 0ש;

 (><) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים/ מפלגת המרכז וסימגה צ;
 (ד) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו,

 הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת חזית דתית לאומית/ המזרחי/ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עפ רשימת מפלגה לאומית ספרדית

 ובני עדות המזרח בישראל וסימנה סש.

לל של הבוחרים במועצה המקומית 371ד  המספר הכו

לל של המצביעים 6141  המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 150  המספר הכו

לל של הקולות הכשרים 5991  המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  המספר הכו

 א.

 מספר הקולות

2837 
882 
442 
582 
547 
292 
389 

 מספר המקומות

ה מ י ש ר  סימן הרשימה זם ה

ה מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים  א מפלגת פועלי א
 ב שית דתית לאומית׳ המורוזי/ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 ח תנועת החרות
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 סש מפלגה לאומית ספרדית ובני עדות המזרח בישראל
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

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

 1. יואש דובגוב׳ 1921׳ רחוב המגן 15׳ עפולה
 2. אברהם ירום׳ 1909׳ רחוב הבונה 12׳ עפולה

w2 3 י יוסף צדוק׳ 1920׳ עפולה עלית. 
 4. שושנה חיילובםקי׳ 1910׳ שכונת עובדים׳ רחוב הקשת׳ עפולה

 5. אהרון נסים׳ 1924׳ עפולה עלית שכ׳ א- 57
 6. שואט ללו, 1917׳ עפולה עלית אזבסטונים 54

 ג.

 ד.

 ה.

 ו.

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 ח תנועת החרות
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 םש מפלגה לאומית ספרדית ובני עדות המזרח בישראל
 צ ׳ הסתדרות הציונים והכלליים׳ מפלנת המרכז

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ח. מ

 ט,
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 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. דוד שמש׳ 27?!!•׳ עפולה, רחוב השיפשיס

 2. דיר פנהס רוטשילד׳:190׳ מוסד אומן׳ עפולה
 (3) תנועת החרות שסינעה ח

 1, שמואל לישמצינסקי׳ 912 נ׳ רהוב הכניס׳ עפולה
 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ

 1. גרשון קוריצקי׳ 1911׳ עפולה׳ שיכון עובדים החלוץ 2
 (5) מרשימת מפלגה לאומית ספרדית ובני עדות המזרח בישראל וסימנה 0ש

 1, יוסף אדרי׳ 1933׳ בידדה עפולה

 י בחשון תש־׳ך (19 בנובמבר 939:) ש. כלפון
 פקיד הבחירות למועצה המקומית עפולה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית עתלית ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א-11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית עתלית
 שקויימו ביום ב׳ בחעון תשיך(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 תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
 (5) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז ושימנה צ;

 (6) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו,

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב עם רשימת תנועת החרות וסימנה ח.

לל של הבוחרים בתחומ המועצה המקומית 1019  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 825  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 27  ה. המספר הכו
ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 798  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 200
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 177
 ח תגועת החרות 41
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 93

 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 153
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתי־ם 74

ל רשימה:  ט. מספד המקומות במועצה שזכתה בו כ
ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 3
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכללים׳ מפלגת המרכז 2
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

 ז קית 127׳ תשי׳״א׳ עמ׳ 178,
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 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
p ישראל שסימנה א  (1) מרשימת מפלגת פועלי »

 1. זמל משה, 1013, עתלית, שיגון עממי
 2. מזרחי בנימין, 1917, עתלית, שיכון עמידר

 3. אינהכר אברהם, 1921, עתלית, שיכון עמידר
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית, המזרהי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלנתיים שסימנה ב

 1. יונה אליהו, 1913, עתלית, שיכון עמידר
 2. עמר חנניה, 1935׳ עתלית, שיכון עמידר

 (3) מרשימת המפלגה הפרוגרפיבית וסימנה פ
 > 1. לייבה ברקו, 1909, עתלית, שיכון הדרום

 0׳) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ
 1. שפירא צבי זאב׳ 1911׳ עתלית׳ מושבה

 2 גרופר פסח, 1924׳ עתלית׳ מושבה

 (5) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו
 1. מרקשייד מרדכי, 1936, עתלית, שיכון עממי

 י- בחשון תש״ך(11 בנובמבר 1939) גרשון וידמן
 יפקיד הבחירות למועצה המקומית עתלית

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית פוריידים , ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 38 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א־;«1195, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית פוריידיס
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש׳״ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (0 הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי, ובלתי מפלנתיים שסימנה ב;

; מ  (2) .הצדק והשוויון(אלעדל ואלמוסאוואת) שסימנה ע
; פ  (3) השקידה והעבודה (אלאניתיהאד ואלעמל) שסימנה ל

 (1) פועלי פוריידיס (עומאל פוריידיס) שסימנה אם

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות!
 (1) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלנתיים וסימנה ב עם רשימת פועלי פוריידיס (עומאל

 פוריידיס) וסימנה אם
 (2) רשימת הצדק והשוויון(אלעדל ואלמוסאוואת) וסימנה עמ עם רשימת השקידה והעבודה (אלאגיתיהאד ואלעמל)

פ  וסימנת ל

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 714  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 681 ו  ד. המספר הכ
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 13 ו  ה. המספר הכ
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 668  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים ז22
 עמ הצדק והשוויון(אלעדל ואלמוםאוואח) 313
פ השקידה והעבודה(אלאג׳תיהאד ואלעמל) 2»  ל
 אס פועלי פוריידיפ(עומאל פוריידיס) 66
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ל רשימה: ד המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מסטר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 ב חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרהי ובלתי מפלגתיים 3
 עמ הצדק והשוויון(אלעדל ואלמוםאוואח) 4
פ השקידה והעבודה(אלאגיתיהאד ואלעמל) 0  ל
 אם פועלי פוריידיס(עומאל פוריידיס) 0

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (11 מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שפימבה ב

 1. מראענת נאיף בן עלי׳ 1873, כוריידיס
׳ פוריידיס 3 s c 1 ה סעיד בן סלים׳ . נ ע א ר מ 2 

 3 גניים מופטפא בן מוחמד׳ 1928׳ פוריידיס
 (2) מרשימת הצדק והשוויון(אלעדל ואלמוסאוואח) שסימנה עמ

 1• גובס עקאב בן עיסא׳ 1923׳ פוריידיט
 2. חמד מחמוד בן עיסא׳ 1928׳ פוריידיס

 3. מרעי עלי בן הסן, 1906׳ פוריידיס
 4. שוקרי םאלח בן עלי, 1936, פוריידיס

 הי בחשו! תשיך (6 בנובמבר פריד דעבול
 פקיד הבחירוח למועצה המקומית פורייריס

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית פקיעין

 בהתאם לסעיף30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-11930, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית פקיעין׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת אחוה וידידות (אלאיחאא ואלסדאקה) שסימנה דפ;

 (2) רשימת המשוחררים (אלאהראר) שסימנה לב;
 (3) הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפללאחין) שטימנה עפ;

 (1) רשימת הנאמן(אלאמין) שסימנה טע
 (5) התחיה והעבודה (אלנהדה ואלעמל) שסימנה צדק;

 (6) רשימת פיתוח והחיאה (אלתטוויר ואלאינעאש) שסימנה רשד;
 (ד) המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק

 (8) רשימת התקוה (א לאמל) שסימנה שמ;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
ב עם פיתוח והחיאה (אלתטוויר ואלאינעאש) שסימנה רשד  רשימת המשוחררים (אלאחראר) שסימנת ל

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 792  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 710 י  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 16  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים . 0

לל של הקולות הכשרים 694  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה
פ א חוה וידידות(אלאיחאא ואלסדאקה) 103  ד
ב ^ המשוחררים (אלאחראר) 63  ל
 עפ הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפללחין) 75

 טע הנאמן(א לאמין) 110
 צדק התחיה והעבודה(אלנהדת ואלעמל) 173
 רשד פיתוח והחיאת(אלתטוויר ואלאינעאש) 40
 ק המפלגה הקומוניסטית תישראלית ובלחי מפלגתית 41
 שמ התקוה (אלאמל) 83
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 ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו הל רשימה:
 סימן מרשימה שם ד, ד ש י מ ד, מספד תמקןמות

פ אחוה וידידות(אלאיחאא ואלסדאקה) 2  ד
ב המשוחררים(אלאחראר) . . 1  ל
 עפ הפועלים והחקלאים(אלעומאל ואלפללאחין) 1
 טע הנאמן(אלאמין) 2
 צדק התחיה והעבודה(אלנהדח ואלעמל) 3
 רשד פיתוח ותחיאה(אלתטוויר ואלאינעאש) ג
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 1
 שמ התקוה(אלאמל) 2

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
פ  (1) מרשימת אחוה וידידות(אלאיחאא ואלסדאקה) שמימנה ד

 1. נגיב חיר, 1913׳ פקיעין
 2. עלי זין אל דין׳ 1894׳ פקיעין

ב  (2) מרשימת המשוחררים (אלאתראר) שסימנה ל
 1, סלמאן אבו אל זין׳ 1923׳ פקיעין

 (3) מרשימת הפועלים והחקלאים(אלעופאל ואלפללאחין) שסימנה עפ
 1. שפיק חורי׳ 1922׳ פקיעין

 (4) מרשימת הנאמן(אלאמין) שסימנה טע
 1. יוסף עלי׳ 1900׳ פקיעין

 2. אסעד חיר, 1913׳ פקיעין
 (5) התחיה והעבודה (אלנהדה ואלעמל) שסימנה צדק

 1. סא לח סויד׳ 1925׳ פקיעין
 2. פנדי עאמר, 1901׳ פקיעין •

 3. אבראהים פבאג׳ 1925׳ פקיעין
 (0) מרשימת פיתוח והחיאה(אלתטוויר ואלאינעאש) שסימנה רשד

 1. אבדאהים מחול׳ 3י9ג׳ פקיעין
 (ד) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק

 1. כמאל האג׳׳ 1933׳ פקיעין
 (8) רשימת התקוח (אלאמל) שםימבה שמ

 1, סעיד סעידה׳ 1930׳ פקיעין
 2. נמר עבוד׳ 1916׳ פקיעין

 י״!ז בחשון תש״ך (12 בנובמבר 1939) יואל דלח
 פקיד הבחירות למועצה המקומית פקיעין

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית פרדסיה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א—11930׳ נמסרת בזה הודעת על הבחירות למועצת המקומית פרדסיה׳
 שקויימו ביום ב׳ בתשון תש׳׳ך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת תזיח דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנת גד;
 (3) רשימת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנת תו;

 ב. לא היו הסכמי בחירות.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 479  ג. המספר הכו
לל של המצביעים . 376  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 17  ה. המספר הכו
 ו. המספר הכולל של הקולות הכשרים 359
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ל רשימה: כ  ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים שגיתנו ל

ה מספר הקולות מ י ש ר  מימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 233
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל׳ ודתיים בלתי מפלגתיים 83
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 42

ל רשימה:  ה. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימןהרשימח שפ ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתייפ 2
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1. ימיני זכריה׳ 1930׳ פרדסיה
 2. יפת משה׳ 1918׳ פרדסיה
 3. גמי ל יעקב׳ 1926, פרדסיה

 4. אהייל (אחול) שמריה׳ 1936׳ פרדסיה
ד  (2) מרשימת חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה ג

 1. עזורה כאלפו׳ 1930׳ פרדסיה׳ שיכון עמידר 11
 2. חיים יפת׳ 1908׳ פרדסיה

 (3) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 1. ביטון חמום׳ 1919׳ פרדסיה

 ח- בחשון תש״ך (9 בנובמבר 1939) מאיר סרוסי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית פרדסיה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית פרדם־חגה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א —1930!׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומיח פרדס־
 חנה׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנת מ;
 (3) רשימת עדות המזרח וסימנה עה•

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

 (8) רשימת העובד הדתי וסימנה שע;
 (9) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו,

 ב. הרשימות שלהלן היה קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי מפלגתיים וסימנה א עם רשימת העובד הדתי וסימנה שע;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלנתייט וסימנה ב עם רשימת תנועת החרות וסימנת ח;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ עם רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון

 ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;
 (1) רשימת עדות המזרח וסימנה עה עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז וסימגת צ.
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לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 3810  נ. המספר הכו

לל של המצביעים 3227  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 54  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 3173  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 1239
G86 ב חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 
too ח תנועת ההרות 
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 123
 עה ערות המזרח 247
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 221
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 232
Ifil שע העובד הדתי 
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלנתיים 2»!

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימח שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב וחית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
 ח תנועת החרות 0
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 עה עדית המזרח 1
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז 0
 שע העובד הדתי 1
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1. שרון(שורצמן) בנימין, 1914, שכונת נוה אשר
 צ. לוי חיים צבי, 1923, בית צלניק

 3. דנובסקי(וינבך) עטרה׳ 1900׳ רחוב ראשונים
 4. בן עזרי אהרון(הנרי), 1933, שיכון ממשלתי 119

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב -
 1. יגל יהושע׳ 1916׳ רחוב פלמ״ח
 2. שטוב דוד, 1910, רחוב תרפים

 3. תירס יפת׳ 1915׳ רחוב רמב״ם 18
 (3) מרשימת עדות המזרח שסימנה עה

 1- מהצרי אהרון, 1918, שכונת התימנים 22
 (4) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ

 1. דיר רובנזון פרידריך שלפה, 1891, שכוגת מגר
 (5) מרשימת העובד הדתי שסימנה שע

 1. המאירי(אליוביץ) אברהם, 1897, רחוב הבטנים
 (0) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 ו. זינריב אביגדור (ויקטוד), 1895׳ רחוב אורנים

< יצחק פרידמן 1 9 5  ט־ בחשון תשיך (10 בנובמבר 9
 פקיד הבחירות למועצה המקומית פרדס •חנה
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית קדימה ב ד  הודעה ב

 נהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א—o־.uo׳ נמסרת נזה הודעה על הנחירות למועצה המקומית קדימה׳
 שקויימו ניומ ב׳ נהשון תש״ך (3 בנובמנר 1939):

 א. אושרו רשימות המועמדים שלהלן:

 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלחי מפלנתיים וסימנה א;
 (2) רשימת הזית דתית לאומית/ המזרחי/ הפועל המזרחי ונלתי מפלגתיים וסימרה ב;

; 3  ;C רשימת תנועת החרות וסימנה ח
 (1•) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלגתיים וסימנה מ;
;  (5) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים/מפלגת המרכז וסימנת צ

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

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 רשימר. המועמדים בשם הזית דתית לאומית/ המזרחי הפועל המזרחי וסימנה ב עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳
 מפלגת המרכז וסימנה צ.

לל של הבוחרים בתהום המועצה המקומית 1401  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1202  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 16  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1186  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 480
 י הזית דתית לאומית׳ המזרחי/ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 274
 ח תנועת החרות 33
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים 53

 צ הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז 259
 תו מפלגת אחדות הענודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 83

ל רשימה:  ט. מכפר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  ס־מןהרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 3
 ח תנועת החרות 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1 רתננך־שוויד יוסף׳ 1911׳ קדימה
 2 מרשונ שמואל׳ 1011׳ קדימה

 3. ותש־אריה ישעיהו׳ 1933׳ קדימה
 4. אזולאי יוסף׳ 1934׳ קדימה

 5. ליי נאג׳י׳ 1925׳ קדימה

 נ ק״ת 127׳ השי-א׳ עמי 178.
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 (2) חזית דחית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסינינה ב
 ז. גלאם שלום/ )193׳ שיכון יציב 83

•  2 אורלן יוסף, 1903, קדימה ו
 ג. ראובן־פור ראובן, 1922, שיכון יציב 17

 (4) הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. רזניק יהושע, 1001, קדימה

 2 מיכאל ציון׳ 1928, שיכון יציב

 (4) מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 , נ. טיקוצינסקי יוסף׳ 1909׳ קדימה

 י׳ בחשון חשיך (11 בנובמבר 1939) א. תציג
 •קיד הבחירות למועצה המקומית קדימה

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קלנסווה

 בהתאם לסעיף »3 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי׳*א-*93ג1, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קלנסווה׳
 שקויימו ביום ב׳ בהשון תש׳ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן!
 (1) רשימת היושר (אלעדל) וסימנה ל;

 (2) רשימת ההדרכה (אלהודא) וסימנה המ;
 (3) רשימת הצדק (אלחק) וסימנה אח;

 (4) רשימת החיים (אלחיאת) וסימנה חד;
 (5) רשימת האור (אלנור:׳ וסימנה נר;

 (>t) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;
 (7) רשימת התקוה (אלאמל) וסימנה עמ;

 (8) רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) וסימנה סח;
 (9) רשימת ההצלחה (אלנגיאח) וסימנה נח;

n (10) רשימת הנצחת (א לנסר) וסימנה 

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות!
 (1) רשימת היושר (אלעדל) וסימנה ל עפ רשימת האור (אלנור) וסימנה נר;

 (2) רשימת הצדק (אלהק) וסימנה אח עם רשימת החקוה (אלאמל) וסימנה עמ.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1089  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1043  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 35  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 1008 - • ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ן* ח. המספר הכו

ה • מספר הקולות מ י ש ר ה מ  סימן הרשימה ש

 ל רשימת היושר(אלעדל) 283
 המ רשימת ההדרכה(אלהודא) 129
 אח רשימת הצדק(אלחק) 129
 חד רשימת החיים(אלחיאת) 106
 נר רשימת האור(אלנור) 103
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתייפ 13

 עמ רשימת התקוה(אלאמל) 139
 סח רשימת הרפורמה(אלאיפלאח) 13
 נח רשימת ההצלחה(אלנגיאח) 91
 ח רשימת הנצחון(אלנסר) 0

 1 ק*ת 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

 ל רשימת היושר(אלעדל)
 המ רשימת ההדרכה (אלהודא)

 אח רש מת הצדק (אלחק)
 חד רשימת החיים ;אלחיאת)

 נר רשימת האור (אלנור)
 עמ רשימת החקוה (אלאמל)

 נח רשימת ההצלחה נאלנגיאח)
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

 סח רשימת הרפורמה (אלאיסלאח)
 דנ רשימת הנצחון(אלנסר)

ל עבודי ל  ה
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קלנםווה

. האישים שנבחרו כחברי המועצה:  י
 (!) מרשימת היושר (אלעדל) וסימנה ל

 1. נאטור עבדאלחמיד טארס׳ 1910׳ קלנסווה
 2 פרוגח עבדאלרחמאן עבדאלפחאח׳ 1920׳ קלנסויה

 ד- נאטור ענדאללה אתמד׳ 1929׳ קלנפווח
 (2) מרשימת ההדרכה ;אלהודא) וסימנה חמ
 1 חדיגה אחמד חוםין׳ 1919׳ קלנסווה

 (3) מרשימת הצדק (אלהק) וסימנה אח
 1. תטיב קאדי עבדאלכרים׳ 1907׳ קלנסווה

 (1) מרשימת החיים (אלחיאת) וסימנה חד
 1. סלאמח תאלד מוחמר׳ 1920׳ קלנפווה

 (5) מרשימת האוד (אלנזד) וסימנה נד
 1 גיוסי טאחר עבדאלרחים׳ 1911׳ קלנסווה

 ׳;6) מרש־מת התקות (אלאמל) וסימנה עמ
 1. קשקוש סלמאן מוחמד׳ 1921׳ קלנסווה

 (יד) מרשימת ההצלחה (אלנג׳אח) וסימנה נח
 1. מתאני עבדאללת סעיד׳ 1011•׳ קלנסווה

 ה׳ בחשון תש״ך (6 בנובמבר 1939)

, תשי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו

 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קרית־אונו

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א-&1195׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קריה־
 אונו׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1939):

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

 (2) הרשימה הדתית של כל העדות וסימנה ן
 {3) רשימת תנועת התרות וסימנה ח;

 (1) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (5) רשימת המפלגה הפרונרסיבית וסימנה פ;

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

 (8) רשימת התימנים וסיכנה שצ;
 (9) רשימת מפלגת אתדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 י קית 127׳ תש יא׳ עמי 8ד1.
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 הרשימות להלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות ג

 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א עם רשימת התימנים וסימנה י2צ
 (2) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציק וגלתי מפלגתיים שסימנת תו עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת

 ובלתי מפלנתיים וסימנת מ
 (3) רשימת המפלגת הפרוגרסיבית שסימנת פ עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ

 ב.

5114 

4329 

73 

0 

4256 

לל של הבוחרים בתחום המועצה  המספר הכו

לל של המצביעים  המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות  המספד הכו

 מספר הקולות המסופקים

לל של הקולות הכשרים ו  המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

1 4 4  א דשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים $
 ו הרשימה הדתית של כל העדות 632
 ח רשימת תנועת החרות 747
 מ רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 122
 פ רשימת המפלגה הפרוגרסיבית 172
 צ רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 203
 ק רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 218
 שצ רשימת התימנים 116
 תו רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 600

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

 ג.

 ד.

 ה.

 ו.

 ז.

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

 ט,

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
 ו הרשימה הדתית של כל העדות

 ח רשימת תנועת החרות
 צ הסתדרות הציונים הכלליים/ מפלגת המרכז

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

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

 1. כהן יעקב/ 1918׳ קרית־אונו׳ רחוב רמז 22
 2. יצחייק עזרא• 1912׳ קרית־אונו/ שכ׳ רפקו׳ מעבדה
 3. צבייר שבתאי׳ 1921׳ קריתיאונו׳ רחוב בילינסון 20

 הרשימה הדתית של בל העדות שסימנה ו
 1. נוימן זלמן׳ 1916« קרית־אונו׳ רחוב מרזוק עזר 24

 רשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. לוינםון יוסף, 1916׳ קרית־אונו, רחוב בילינ&ון 29

 2. אסלן יחזקאל, 1923, קרית־אונו, מעברה, צריף 681
 רשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז שסימנה צ

 1. שהרבני ויקטור, 1932, קרית־אונו׳ רחוב הס 4
 רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו

 1 כץ סמי׳ 1923, קרית־אונו׳ רחוב בילינסון 6
 2 גציולסקי מנחפ, 1912, קרית־אונו׳ רחוב הנשיא 21

 ח׳ נחשון חש-ך (9 בנובמבר *3*ז) יצחק בר
 פקיד הבהירות למועצה חמקונוית קרית־אונו

(2) 

(3) 

(4) 

(3) 
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירית למועצה המקומית קרית־ביאליק

 בהתאט להעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א—11650׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קרית־
 פיאליק׳ שקויימו ביום ב׳ בחשין תש״ך (3 בנובמבר 1959<:

 א. אועדו הרשימות שלהלן:
 ו1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתייס וסימנה א;

 (2) רשימת תנועת התרות וסימנה ח;
;  (3) רשימת למען קרית־ניאליק וסימנה ל

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

 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרנן וסימנה צ;
 (ד) רשימת מפללת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ;3) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בהירות:
 (1) רשימת למען קריח־ביאליק וסימנה ל עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 (2) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ עם רשימת תנועת החרות וסימנה ח,

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 5306 ו  ג. המספד הכ

לל של המצביעים • 4377  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים יהמעטפות הריקות 60  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים . 4317  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 1212
 ח תנועת החרות 243
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 546
 פ המפלגה הפרוגרםינית 156
 צ הסתדרות הציונים הכללי־ם׳ מפלגת המרכז 224
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 160
 ל למען קרית־ביאליק 1675

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים %

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל בלתי מפלגתיים 3
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים ד
 ס המפלגה הפרוגרסיבית 0
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 0
 תו מפלגת אחדות העבידה — פועלי ציון ובלתי מפלנתייים 0
4 

 ל ל«ע) קרית כיאליק )
ü ק המפלגה הקומוניסטית הישראל<ת ובלתי מפלגתיים 
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. האישים שנבחרו כחברי המועצה הס: י . 
י לנה א ס עלי ps •שראל ובלתי מפלגתיים ע  י1) מרשימת מפלגת פו

 1. חרש משה׳ 1920׳ רחוב הנרקיסים 3׳ קרית־ביאליק
ר 4, קר־ת־ביאליק דאו ׳ לנ נ ר ו ׳ נק ארנסט׳;191׳ רחוב ג  2 פי

ק ב העצמאות 4;4, קרית־ביאלי ד יצחק׳ 1926׳ רחו ו  3. ד

עת החרות שסימנה ח ו  (2) מרשימת תנ
׳ קרית־ביאליק ב זינגר ד ׳ 1919׳ רחו דר  1. רבהון אלכסנ

ק שסימנה ל אלי ת־בי  (3) מרשימת למען קרי
ב היריטה סולד 3׳ קרית־ביאליק ר צבי הרברט׳ 5״19׳ רחו נ י ל ר  1, ק

ק ביאלי ת וייצמן 10׳ קרית- ץ, 1902׳ שדרו  2 הירשמן פרי
ק ב הגבה 10/1, קרית־ביאלי , רחו , 910 נ עקכ  4 אזרד י

ל 37, קרית־ביאליק ־ ק יג, 1904, רחוב ק ל יהודה־לודו ט נ ז ו  4. ר

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
בי שלמה׳ 1904׳ שדרות וייצמן 26, קרית־ביאליק  1. ענ

 י״ד בחשון הש״ך (15 בנובמבר 1959) י ר. יציב
ק  «קיד הבחירות למועצה המקומ-ת קרית־ביאלי

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית קרית־גת ב ד  הודעה ב

ת ג ־ ת י ר ל הבחירות למועצה המקומית ק ף 30 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א-11950, נמסרת בזה הודעה ע  בהתאם לסעי
גמבר 1959): ו נ ך (3 ב - ש ׳ בחשוו ת  שקויימו ביום ב

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

יס וסימנה ב; ללתי מפלגתי ׳ הפועל המזרחי ו  (2) י'!)ית דתית לאומית הנדרחי
דת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גד; ו י אג על , פו ת׳ אגודת ישראל ת תורתי י ת  (3) הזית ד

ועת התרות וסימנה ח;  (4) תנ
ת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ; ו ל פ  0־.) מ

ת ועדות המזרח בישראל יסימנה סע•  (Ü) רשימה עממית ספרדי
ת מזרה וסימנה סר; ו ד ל ספרדים ובני פ  (7) איחוד לאומי מיסודם ש

 (8) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;
 (9) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;

; ו י ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה ת ל פ ו  (10) רשימת מפלגח אחרות הפבודה — פ

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
ם ובני ם איחוד לאומי מיסודם של ספרדי , הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב ע  (1) חזית דתית לאומית המזרחי

ת מזרח וסימנה סר  עדו
ם מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים י ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו ע על  (2) מפלגת אחדות העבודה — פו

 וסימנה מ
ועת החרות י אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד עט תנ על , פו ת, אגודת ישראל  (3) חזית דתית תורתי

 וסימנה ח
ת המזרח בישראל עדו ת ו ם רשימה עממית ספרדי  (4) המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלנתיים שסימנה ק ע

 וסימנת סע

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2443 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 2023 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 13  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים - 1, מהם הוכשרו - 0, ונפסלו - 1

 ז. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2009

ת 127, השי״א׳ עמי 178• י  נ ק
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ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח, המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 801
•m ב הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי׳ ובלתי מפלגתיים 
 גד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתייס בלחי מפלגתיים 23
 ח תנועת החרות 83
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים *6
 סע רשימח עממית ספרדית ועדות מזרח בישראל 4:1

 סר איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עד־ת מזרח 321
 המפלגה הפרוגרסיבית !8
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלחי מפלגתיים !5
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים ~6

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתי־פ >׳.
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 גד הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ח תנ־עת החרות 0

 מ מפלגת הפועליפ המאוחדת ובלתי מפלגתיים
 סע רשימה עממית ספרדית ועדות הנחרה בישראל ו!

 סר איחוד לאומ* מיסודם של ספרדיפ ובני עדות מורח
 פ המפלגה הפרוגרסיבית ו!

 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

II 

II 

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

 . האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (!) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א

 1. נאור גדעון׳ 1929׳ א!313
 2. ללוש גלברט׳ 1933׳ ב/301

j/e1r5 ׳  19073עמרם יוסף׳ .
 1. מאיר אריה 1921׳ ב/122
 5. כהן אברהם׳ 1931׳ א/616

 (2) מרשימת חייה דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב
 1. חדד עמוס׳ 1936׳ הזית 6

 2. להיאבי אברהם, 1931׳ 530/1
ר  (3) מרשימת איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות מורח וסיכנה ס

 1. ויצמן שלום׳ 1923׳ 639/13
 2 אלבז שמעון׳ 1939׳ 319/4

-א בחשון תש׳־ך (12 בנובמבר 939י) יעקב 0מן
 פקיד הבחירות למועצה ומקומית קרית־גת

 צו המועצות המקומיות(א), תשי'׳א-1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קרית־חרושת

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומית (א)׳ תשי״א—11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומיח קרית־
 חרושת׳ שקויימו ביום ב׳ בחשוז השיך (3 בנובמבר 1059)

 א. אישרו הרשימות שלהלן:
 (1) רשימת מפלנת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלגתיים וסימנה א;
 (2) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (O רשימת למעז קרית־חרושת ״סימנה לח.
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 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
ם רשימת למען קרית־יירושת וסימנה לח עלי ארץ ישראל ובלתי מפלי.חיים וסימנה א ע ת פו  רשימת מפלנ

163 
111 

0 
0 

111 

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית  המספר הכו
לל של המצביעים  המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות ו  המספר הכ
 מספר הקולות המסופקים

 המספר הכולל של הקולות הכשרים

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  המספר הכו

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

73 
14 
24 

p ישראל ובלתי מפלגתיים K א מפלגת ע-עלי 
 מ מפלגת הפועלים המאיחדת ובלתי מפלגתיים

 לח למען קרית־הדישת

ל רשימה:  מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מפטר המקימות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ש

4 

1 

 ו

עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים  א מפלגת פו
יפ  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתי

ת ש ו ר ח - ת י ר ח למען ק  ל

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

ת ש ו ר ו ־ ת י ר פ הלמוט, 1924׳ ק  .1. קרקלי
קר אפרים•. 1908, קדית־־הרושת ו  2. י
חרושח תי י אברהם, 192.1, קרי  3. לו

 4. שוורץ הרש, 1007, קריתיהו־ושת

ת־חרושת שסימנה לח  יי2) מרשימת למען קרי
ת־חרושת , 1903׳ קרי  1. חנוך אליהו

ובמבר ה.-,><1׳ יצחק בר״יוסף א יזזשון חש״ך/12 בנ -  י
ת חרושת  פקיד הבהירות למ־עצח המקומית קר־

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-950ג
ר הבחירות למועצה המקומית קרית־טבעון ב ד  הודעה ב

ת־ ל הבחירות למועצה המקומית קרי ת בזה הודעה ע ר ס מ  בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיית (א), ״^••?11950-1, :

ך (3 בנובמבר 1930): - ש ׳ בהשון ת , שקויימו ביום ב ן  טבעו

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

ן וסימנה ב  (2) רשימת הדתיים ואוהדיה בקרית־טבעו
ת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ; נ  (ג) רשימת מפל

גרסיבית וסימנה פ;  (4) רשימת המפלגה הפרו
ת המרכז וסימנה צ; ו ל פ פ מ י ניפ הכללי ו  (3) רשימת הסתדרות הצי

י ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו. על  (») רשימת מפלגת אחדות העבודה — פו

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

; וסימנה ב עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנת פ.  (1) רשימת הדתיים ואוהדיה בקר־ת־טבעו

 ! ק״ת ד2נ, תשי־״א, עמ׳ 178.
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לל של הבוחרים בתהום המועצה המקומית 5659 ו . המספר הכ  ג

 ד. המספר הכולל של המצביעים 4382

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 102  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 4280  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח. המספד הכו

ה מספד הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה ש ס ה

י ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 302: על  א מפלגת פו
ן 369 תיטבעו  ב רשימת הדתיים ואוהדיה בקרי
ת הפועלים המאוהדת ובלתי מפלגתיים 27* ג ל פ  מ י
KM פ המפלגה הפרוגרסיבית 
ים מפלגת המרכז 237 ונים הכללי  צ הסתדרות הצי
י ציון ובלתי מפלגתיים 171 על  תו מפלגת אחרות העבודה - פו

ל רשימה:  מספר המקומות במיעצה שזכתה בו כ

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

עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 7  א מפלגת פו
 ב רשימת הדתיים ואוהדיה בקרית־ טבעון 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 ם המפלגה הפרוגרסיבית 1
ם׳ מפלגת המרכז 1 י  צ הסתדרות הציונים הכללי
•>r י ציון ובלתי מפלגתיים על  תו מפלגת אחרות העבודה — פו

 האישים שנבחרו כחברי המועצה:
עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א  0) מרשימת מפלגת פו

ב האורנים 54 ׳ רחו ן ר׳ 1931׳ קרית־נובעו עז ל אלי  1. כג
ן שיכון אלת א אריה׳ S191׳ קרית־טבעו ד י ו ר ב . 2 

׳ רת־ב האורנים 9 ן ר (בנצר) יצחק׳ 1908׳ קרית־טרעו ו  ז״ בן צ
׳ אלראי ן ו ע נ ט ־ ת י ר לה מנשה׳ 1921׳ ק  4. בלי

׳ רחוב הצפרנים 22א ן ת־טבעו (קרמר) ישראל (אוטו)׳ 1915׳ קרי  s כרמי
ב רמז 4:1 , רחו ן רי בן ציון׳ 1908׳ קרית־טבעו ו נ  6. כ

ב האלנים 80 ו ח ׳ ר ן  ד, שכטר ברירית׳ 1914׳ קרית־טבעו

 (2) מרשימת הדתיים ואוהדיה בקרית־ טבעון שסימנה ב
ב קק״ל 43 ׳ רחו ן ר בלומנטל שלמה׳ 1887׳ קרית־מבעו ־  י. ד

 (ג) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
׳ רחיב הכרמל 33 ן  1. הייםיננר ביפן׳ 04״1׳ קרית־טבעו

 (4) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ
ב השושנים 13 ׳ רחו ן ת־טרעו יגפריד׳ 1895׳ קרי ר לנדסהוט ז י  1. ד

ם׳ מפלגת המרכז שסימנה צ י ונים הכללי  (5) מרשימת הסתדרות הצי
ן ותמר 7 ו ב אמנ ו ח ׳ ר ן ן יד״שע׳ ׳190׳ קרית־טבעו  1, פישבי

י ציון ובלתי מפלגחיים שסימנה תו על  (6) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פו
׳ רחוב רמז 36 [ פלד (הררי) שמחה׳:191׳ קרית־טבעו נ ו  1. קר

׳ דהוב זבולון 7 ן ו ע נ ט - ת י ד יק (כנעני) אברהם׳ 1920׳ ק  2. קיפצ׳

 משה רוזנברג
 פקיד הבתירית למיעצת המקומיה קרית־טבעון

א בחשון תש״ן־(12 בנובמבר 1939)  י
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950
ר הבחירות למועצה המקומית קרית־ים ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי־יא-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קרית־ים׳
 שקויימו ביום ב׳ נחשון תש׳־ך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי״ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;

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

 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (7) רשימת מפלגת 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 וסימנה ב עם רשימת הסתדרות הציונים

 הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (2) רשימת תנועת התרות וסימנה ח עם רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ*

 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנחייט וסימנה מ עם רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון
 ובלתי מפלגתיים וסימנה תו.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 6029  ג. המספר הכו
לל של המצביעים 4602  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 131  ה. המספר הכו
 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 4471 ו י המספר הכ  ז. י

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל  ח, המספר הכו

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים

 ח תנועת החרות
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 פ המפלגה הפרוגרסיבית
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז

 תך מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

ל רשימה;  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 2
 ח תנועת ההרות נ
 מ מפלנת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים נ
 פ מפלנת הפרונרסיביפ י

 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז , 8
 תו מפלגת אחדות העבודה - ״ועלי ציון ונלתי מעלגתיי• ו

 ג ק*ת 127׳ תשי׳״א׳ עמי 178
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. האישים שנבחרו כחברי המועצה:  י
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. פרידמן בנימין׳ 1923* קרית־ים׳ שיכון צבא קבע מס׳ ג׳
 2. שנל בנימין׳ 1027׳ קדית־יפ׳ רחוב הגעחון 10

 3. סויסה עמרפ׳ 9נ19׳ עמידר 76/4
 4. ד״ר לינדבאום דגוברט׳ 1901׳ קרית־ים׳ רהוב הנרייטה סולד 42/1

 5. מיזלמן משה׳ 1912׳ קרית־ים׳ רחוב הרצל ד6
 י2) מרשימת שית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלנתיים שסימנה ב

 1. אנגר צבי(הרש)׳ 1917׳ קרית־יס׳ רחוב הירדן 1
 2. הר כוכב ברוך׳ 1912׳ קרית־ים׳ רחוב ליוזמי דניטאות 10

 (3) מרשימת תנופת החרות שסימנה ח
 י׳ 1. אלוש הרץ׳ 1931׳ קרית־ים׳. רהוב העצמאות 10

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. ליבליבנ אשר׳ 1920׳ קרית-ים, רחוב מוהילובר 2: נ

 (5) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שפי דנה פ
 1. ד״ר קלינה לודוביס. 1907, קרית־ים׳ שיבון טיינד 360

 (6) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 נ. בלאו שמואל׳ 1923, קרית־ים׳ שיכון צבא לבע 2:4

 ח׳ בחשון תש-ך (9 בנובמבר 1959) אברהם מברך
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית־יפ

, תשי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו

 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית קךית־מוצקץ
 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-1939י׳ נמסרת בזה הודעת על הנחירות למועצה המקומית קרית׳

 מוצקין, שקייימו ביום נ׳ נחשון תשיך (3 בנונמבר 1939):

 א. אושרו ה רשימות שלה לן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלגתיים וסימנה א;

 (2) רשימת תנועת החדות וסימנה ח ן
 (3) רשימה דתית מאוחדת וסימנה יוד;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (5) רשימת המפלגה הפרוגרסינית וסימנה פ;

 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכ! וסימנה צ;
 (7) רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ונלתי מפלגתיים וסימנה תו;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז וסימנה צ עם רשימת תנועת החרות שסימנה ח

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 5467 ו ר הכ פ ס מ  ג. ה
לל של המצביעים 4587 ו  ד. המספר הכ
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 116 ו  ה. המספר הכ

ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ
לל של הקולות הכשרים 4471 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ
ה מספר !;קולות מ י ש ר ם ה  סימן הרעימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ונלתי מפלגתיים 10»
 ח חנופת החרות 2»'•
 יח־ רשימת דתית מאוחדת 2$•׳
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלגתיים 75ז:
 פ המפלגה הפרוגרפינית דגיג
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 88י!
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 90•:

 1 ק־ת 127׳ תשייא׳ עמי 178.
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ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מסמר המקומות מ י ש ר ט ה  סימן הרשימה ש

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ח תנועת החרות 1
 יוד רשימה דתית מאוחדת 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלנתיים 1
 פ המפלנה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכללייפ/ מפלגת המרכז 3
 הו מפלגת אחרות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 0

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

 1. נושן(גרשנוביץ) משה׳ 1921׳ אהרן 10׳ קרית־מוצקין
 2. דתן יחזקאל׳ 1913׳ יעל 8׳ קריתימוצקין

 3 וידנפלד יוסף, 1907׳ בדק 66׳ קרית־מוצקין
 4. אלקייפ אברהם׳ 1914׳ שדי השופטים 70

 (2) מרשימת תנועת החרות שסימנת ח
 1. הורניץ יהודה׳ 1909׳ אהרן 32

 (3) מרשימה דתית מאוחדת שסימנה יוד
 1. דרוקמן משה, 1912׳ הרב קוק 14

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. עויד רוזנפלד ישראל׳ 1908׳ בר-אילן 1

 (3) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימנה פ
 1. עלוני 1ח׳ 1911׳ מסדה 15 י־ 1
 (6) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז שסימנה צ

 1. גרושקביץ אריה (ליב)׳ 1897׳ החקוה 18
 2• בירנבויפ נחמן׳ 1911׳ השופטים 9

 3 בן־ארויה אליעזר׳ 1&18׳ אוסישקין 23

 ייא בחשון חש*ך(12 בנובמבר 1959) מאיר ילץ
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית־מוצקין

, תעי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ  צו ה

ר בחירות למועצה המקומית קרית־מלאכי ב ד  הודעה ב
 בהתאפ לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי־א-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית קרית-

 מלאכי׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון תשיך (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 מפלגת תנועת החרות וסימנה ח;

 (4) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת וסימנה מ!
.  (5) רשימת מפלגת אתדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו

 ב. לא היו הסכמי בחידות.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2028 ו  ג. המספר הכ

לל של המצביעים 1639 ו  ד. - המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 31 ו  ה. המספר הכ

ו - 1  ו. מספד הקולות המסופקים - 1, מהם הוכשרו - 0 תפסל

לל של הקולות הכשרים 1608 ו  ז. המספר הכ

 1 ק״ת 127׳ תשייא׳ עמי 178.

 ילקוט הפרםוטים 723, נ׳ בכסלו תע״ר, 4.12.1959 481



ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שדתנו ל  ח. המספר הכו

ם ה ר ש י נ? ת לספר הקולות  סימן הרשימה ע

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים v י 820
 ב מפלגת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 4:17
 ח תנועת התרות 121
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 68

 תו מפלגת אהדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים »15

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
s ב מפלגת הזית דחית לאומית׳ המזרחי דפיעל המזרחי ובלתי מפלגתיים 
 ח מפלגת תנועת החרות »
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

׳ שיכון 60/2 י ת־מלאב  1, גושן חיים׳ 1922׳ קרי
ח־מלאכי אי,353 ׳ 1022׳ קדי ד אלבג עבודי  ־ >: דו

י 360 ת־מלאכ , 1920׳ קרי ט ר ב ל  3. בנאקוט א
י כ/353 ת־מלאב  4. בבילה אליהו׳ 1933׳ קרי

ת־מלאכי 117/3 י*  5. אוזן אברהם׳ 1921׳ קרי

ת לאומית׳ המזרהי׳ הפועל המזרחי ובלתי ניפלגתייפ שסיכנה ב  (2) מ־שימת הזית דתי
 1. אבוטבול מקס׳ 19:7׳ קדית־מלאכי צריף 18

ף 8 י צרי ת־מלאכ ר משה׳ 19:15׳ קרי ר  2. ח
 ז״ בישו יצחק׳ 1923׳ קרלת־מלאכי שיכון 447

י ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו על  (3) מרשימת אחדות העבודה — פו
ן אליהו׳ 1934׳ קרית־מלאכי שיכון 310  1. ביטו

 מ־ בחשון תש״ך (10 בנובמבר 1059) עופר עמי,:דב
ת-מלאכי  פקיד הבחירות למיעצה המקומית קרי

 ו

 צו המועצות המקומיות(א), תיטי״א—1950
ר בחירות למועצה המקומית קרית־שמונה ב ד  הודעה ב

־ ת י ר ל הבחירות למועזוה המקומית ק ף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א—H<K!1׳ נמסרת בזה הודעה ע  בהתאם לסעי
ן תש״ך (3 בנובמבר 1959): ׳ נחשו  שמונה׳ שקויימו ביום נ

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
י מפלגתיים שסימנה א; ת ל נ עלי ארץ ישראל ו  (1) רשימת מפלגת פו

על המזרחי׳ דנלתי מפלגתיים שסימנה ב; ׳ דפו  (2) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי
י מפלגתיים שסימנה 1ד • ל ת ׳ ודתיים נ י אגודת ישראל על ת אגודת ישראל׳ פו י ת ר ו  (3) רשימת חזית דתית ת

ת שסימנה ח; עת החרו ו  (4) רשימת תנ
 (5) רשימת מפלגת המפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;

׳ מפלגת המרכז שסימנה צ -, ם י י ל ונים הכל ת הצי  (») רשימת הסתדרו
ים׳ שסימנה תו; ן ובלתי מפלגתי ו י צי על ודה — פו  (ד) רשימת מפלגת אחדות הענ

 ב, הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
כ רשימת הסתדרות י אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה גד ע ל ע ו ׳ פ ת אגודת ישראל רתי  (1) רשימת חזית דתית תו

 הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ
ודה — פועלי ציון ה מ עם רשימת מפלגת אהדות הענ מנ י מפלגתיים מסי ת ל נ  (2) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ו

 ובלתי מפלגתיים וסימנה ת1

 1 קית 127׳ תשי״א׳ עמי 178.
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לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית  ג. המספר הכו

לל של המצביעים ו  ג. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים פ ס  ז. מ

לל של הקולות הכשרים  ו. המספד הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים ל150
 ב חזית דתית לאומית המזרחי״ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 615
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל״ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלחי מפלגתיים 83

 ח תנועת החרות 334 _
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 450
 צ הפתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 262
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון י 590

ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב החזית דתית לאומית המזרחי״ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל״ דתיים ובלתי מפלגתיים 0
 ח תנועת החרות 1
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1. אשר ניזרי׳ 1926׳ קרית־שמונה׳ רחונ שמעוני 26
 3 יוסף ריסקין, 1912׳ קרית־שמונה׳ רחוב בבל 1

 3. דוד פורה׳ 1923׳ קרית־שמונה׳ רחוב דן דיין 16
 4. י משיח פרובי׳ 19:8׳ קרית־שמונה׳ רחוב אהד העם 23

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. יחזקאל אברהימוך׳ 1930׳ קרית-שמונה׳ בית ערבי 10

 (3) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. דוד יפרח׳ 1930׳ קרית־שמונת׳ שיכון 1981

 (4) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
fs 41 1. יחזקאל יחזקאל׳ 1923׳ קרית־שמונה׳ רחוב רנה קוםי 

 (3) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. דוד שלמן, 19:3׳ קרית־שמונח׳ רחוב הרצל 8ד

 (6) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה תו
 . 1. שמואל אוחנה, 1927׳ קרית־שמונה׳ רחוב הרצל 52

׳ בחשון תש־ך (11 בנובמבר 1959) y דב הולנדר  י
 פקיד הבחירות למועצה המקומית קרית־שמונה

4942 

4010 
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0 
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 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950

 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית ראמה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשייא—11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית דאייה׳
ובמבר 1959): ׳ בחשו ן תש״ך (3 בנ ימו ביום ב י  טקו

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
 (1) הרשימה הדמוקרטית הנאוטראלית (אלדימוקראטיה אלמוחאידח) שסימנה דאל;

 (צ) הרשימה האודטודוקסיח (אלאורטודונסיה) שסימנה וה;

 (3) רשימת האמונה ויחקור, (אלת׳יקה ואלאמל) שסימנה וי;

 (ו) רשימת הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפלאחין) שסימנה כי;

 (5) רשימת הרפורמה (אלאיטלאח) שסימנה ל

 (!1) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלגתיים שסימנה מ

 (ד) רשימת העבודה והאחות (אלעמל ואלאתיווה) שסימנה עא;

 (8) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק;

 (9) רשימת קדמה ופיתוח (אלתקדום ואלאינעאש) שסימנה רא;

יה (אלרום אלמוסהקיללה) שסימנה רמ. ם הבלתי תלו  (00 רשימת רו

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת עבודה ואחוח (אלעמל ואלאח׳ווה) שסימנה עא עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 שסימנה מ;

יאוטראליח (אלדימוקי  (2) רשימת הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפלאחין) שס־לנה כי עם הרשימח הדמוקראטית הנ
 ראטיה אלמוחאידה) שסימנה דאל;

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית י 1548  ג. המספר הכו

לל של המצביעים 1139  ד. המספר הכו

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 22  ה. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מסמר הקולות מ י ש ר ט ה  סימן הרשימה ש

ס אלמוסתקיללה) 9« ו ר ל א ) ה י ו ל ם הבלתי ת  דמ רו

פ ואלאינעאש) 21!:  רא הקדמה והפיתוח(אלתקדו

יקה ואלאמל) 2?  וי האמונה והתקוח(אלת׳

ת ובלתי מפלגתיים 127  ק המפלגה הקומוניסטית הישראלי

 ל הרפורמה(אלאיפלאח) 115

ה(אלעמל ואלאח׳ווה) 03  עא העבודה והאחו

פ 32 י תי  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלנ

 כי הפועלים והחקלאים(אלעומאל ואלפלאחין) 41

 דאל הדמיקראטית הניאוטראלית(אלדימוקראט־יה אלמוחאידר) 71

 וה האורטודוקסית(אלאורטודובסייה) 56

ת 127׳ חשי״א עמי 178. ־  ! ק
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 ט. מםפר המקומות במועצה שזכתה בו כל רשימה:
ה מספד המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 רמ רום הבלתי תלויה (אלרוס אלמדסתקיללה) 4
 רא קדמה ופיתוח (אלתקדום ואלאינעאש) 3
 וי האמונה והתקוח (אלתvקה ואלאמל) 1
 ק המפלגה הקומוניסםית הישראלית ובלתי מפלגתיים 2
 דאל הדמוקראטית הניאוטראלית (אלדימוקראטייה אלמותאידה) 1
 ל הרפורמה (אלאיסלאח) 1
 עא העבודה והאחוה (אלעמל ואלאחיווה) 1
a (אלאורטודובסייה) וה האורטודוקסית 
 מ מפלנת הפועלים המאוחת ובלתי מפלנתיים 0
 כי הפועלים והחקלאים (אלעומאל ואלפלאחין) 0

 י. האישים שנבחרו כחברי המועצה:
 (1) מרשימת רום הבלתי תלויה (אלרום אלמוסתקיללה) שסימנה רמ

 4 חנא מויס׳ 1913׳ ראמה
 2• חנא ננאדרה, 1908׳ ראמה

 3. אליאס סלימאן׳ 1916׳ ראמה
 4. גימאל דוחה, 1901׳ ראמה

 (3) מרשימת קדמה ופיתוח (אלחקדום ואלאינעאש) שסימנה רא
 1. מטאנס חדאד׳ 1912׳ ראמה

 2. חליל אבו חילו׳ 1904׳ ראמה
 3. תורבי משרקי, 1911׳ ראמה

 (3) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק .
 1. כמאל גטאס, 1925׳ ראמה
 2. כרים עווד׳ 1938׳ ראמה

 (4) מרשימת האמונה והתקוה (אלת׳יקת ואלאמל) שסימנה ף•
 1. קאסם מחאסן קאםם׳ 1929׳ ראמה

ל א  (5) מהרשימה הדמוקראסית רניאוםראלית (אלדמוקראטייה אלמוחאידה) שסימנה ל
 4 יוסף הטיב׳ 1912׳ ראמה

 (6) מרשימת הרפורמה (אלאיסלאח) שסימנת ל
 ־ 4 סלמאן חוסיין׳ 1924׳ ראמת

 (7) מרשימת העבודה והאחוה (אלעמל ואלאח׳ווה) שםימנה עא
 4 אליאפ פמארה׳ 1920׳ ראמח

 ט׳ בחשון תשיך(10 בנובמבר 1959) שלמה(קש
 פקיד הבהירות למועצה המקומית ראמה

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית ראש־העץ

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית ראש*
 העין׳ שקויימו ביום ב׳ בחשון תשיך (3 בנובמבר 1959):

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

 (2) רשימת וחית דחית 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 בני תימן ובלתי מפלגתיים וסימנה ו;
 (5) רשימת חנועח החרות וסימנה ח;

 (6) רשימת התאחדות התימנים וסימנה ל;
 (7) רשימת מפלגת הפועליפ המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;

 (8) רשימה עצמאית ובלחי מפלגתית וסימנה נש;
 (9) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ;

 י (10) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (ע) רשימה מקומית בלתי מפלגתית למען ראש־הפין וסימנה רם;

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

 1 ק־ת 127׳ חשייא׳ ממי 478
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: ת ו ר י ח י ב מ כ ס ה ת ביניהן ב רו ן היו קשו ל ה ל  ב. הרשימות ש
 (1) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנת פ עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ

 (2) רשימת התאחדות התימנים וסימנה ל עם רשימת הנועת תתרות וסימנה ח
 (3) רשימה עצמאית ובלתי מפלגתית וסימנה נש עם הרשימה הזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל׳

 ודתיים בלתי מפלגתיים וסימנה גל

ת 3873 י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ם ה ו ח ת ם ב י ר ח ו ב ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  1. ה

ם 3200 י ע י ב צ מ ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ד. ה

ת 92 ו ק י ר ת ה ו פ ט ע מ ה ם ו י ל ו ס פ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ר ה פ ס מ  ה. ה

ו - 4 ל ס פ נ ו - 6 ו כשר ם הו ה ם - 10 מ י ק פ ו ס מ ת ה ו ל ו ק ר ה פ ס  ו. מ

ם 3108 י ר ש כ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ד ה פ ס מ  ז. ה

ל רשימה: כ ם שניתנו ל י ר ש כ ת ה ו ל ו ק ל ה ל ש ל ו כ ד ה פ ס מ  ח. ה

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 520
 ב הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 228
 גד חזית דתית תורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 126
 ו תנועת בני תימן 169
 ח תנועת החרות 218
 ל התאחדות התימנים 261
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 78

 נש רשימה עצמאית ובלתי מפלגתית ־ ־ 304
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 183
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרבז 190
ם רשימה מקומית בלתי מפלגתית למען ראש־תעין 723  ר
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 108

ל רשימה: ו כ ה שזכתה ב צ ע ו מ ת ב ו מ ו ק מ ר ה פ ס  ט. מ

 סימן הרשימה שם ה ר ש י מ ח מספר המקומות

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 2
 ב הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי׳ ובלתי מפלגתיים 0
 גד חזית דתית חורתית אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 0
 ו תנועת בני תימן 0
 ח תנועת החרות 1
 ל התאחדות התימנים 1
 D מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 1ש רשימה עצמאית ובלתי מפלגתית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 1
 פ המפלנה הפרונרפיבית 0
ה מקומית בלתי מפלגתית למען ראש־העין 3 מ י ם מ  ר
o x תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 

: ה צ ע ו מ י ה ר ב ח ו כ בחר  י. האישים שנ
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. משה זכריה׳ 1924׳ שיכון ד׳ 18
 3 זכריה שלמה׳ 1928׳ שיכון ד׳ 40

 (2) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. שרעבי שאול׳ 1930׳ שיכון די׳ 18
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 יוסף לוץ
 פקיד הבהירות למועצה :־.מקומית ראש־העין

 (3) מרשימת התאחדות התימנים שסימנו! ל
 1. מנצורה שלום׳ 1920׳ שיגון ד׳/ 109

 (4) מרשימה עצמאית ובלתי מפלגתית שסימנה נש
 1. יצחק נתן שאול׳ 1929׳ שיבון אי׳ 63

 (5) מרשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. תעיזי זכריה׳ 1934׳ שיכון אי׳ 83

 (6) מרשימה מקומית בלתי מפלגתית למען ראש־העין שסימנה רם
 1. צפר שלמה, 1929׳ שיכון די׳ 143

 2. עדני יחיא, 1923, שיכון די, 32 ^
 3. מזרחי ישראל, 1924, שיכון הי׳ 60

 ת׳ נחשון תש״ך(9 בנובמבר 1959)

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית ראש־פינה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 0ג לצו המועצות המקומיות (א), תשי־א-11950׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית ראש־
 פינה׳ שקויימו ביום כ׳ בחשון תש-ך(3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו הרשימות שלהלן;
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א;
 (2) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;

 (3) רשימת למען ראש-פינח וסימנה רפ.•

 כ. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחידות:
 רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ עם רשימת למען ראש־פינת ומימנה רפ.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 601 ו  ג. המספר הכ
לל של המצביעים 473  ד. המספר הכו
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 28 ו  ה. המספר הכ

 ו. מספר הקולות המסופקים 0
לל של הקולות הכשרים 445  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ
ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 183
 צ הסתדרות הציוגיס הכלליים׳ מפלגת המרכז 31

פ למען ראש־ פינה 228  ר

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ
ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 חנה טבול
 פקידת הבחירות למועצה המקומית ראש־פינה

 א מפלגת פועלי אדץ ישראל ובלתי מפלגתיים
 צ הסתדרות הציונים הכללייפ׳ מפלגת המרכז

פ רשימת למען ראש־פינה  ר

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

 1. אורן(בוקששתר) צבי, 1913, ראש־פיבה
 ב שפיצר ישעיהו׳ 1908׳ ראש־פינה

פ  (2) מרשימת למען ראש־פינה שסימנה ר
 1. רובינשטיין יעקב׳ 1898׳ ראש־פינה

 2 סגל יצז!ק׳ 1907׳ ראש־פינה
 3. גולדשטיין דב׳ 1923׳ ראש־פינה

 י*ד בחשון תש״ך (15 בנובמבר 1959)

 1 ק־ת 127׳ תשי״׳א׳ עמי 178.
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית רמות־השבים

 בהתאס לסעיף 10 (ב) לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א-11959׳ נמסרת בזה הודעה כי בקשר לבחירות למועצה המקומית
 רמות־השביפ׳ שעמדו להתקיים ביום ב׳ בחשון חש״ך (3 בנובמבר 1959) לשם בחירת 9 חברי המועצה״ הוגשה רשימת מועמדים

 אחת והיא: רמות־השבים שסימנה רה
 לפי סעיף 19 (ב) האמור הכריזה ועדת הבחירות למועצה המקומית רמות־השבים״ ביום ב׳ בחשו[ חש״ך (3 בנובמבר 1359)

 על המועמדים המפורטים להלן בעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית רמוח־השבים:
 1. מנהיים זאב ולטר״ 1983״ רמוח־השבים

 3. גוםשלק היינץ׳:190׳ רמוח־השבים
 3. קלימן עמנואל׳ 19:0׳ רמות־השבים

 4. הורביץ מקס׳ 1891׳ רמות־השבים
 5. פוביצר ברונו׳ 1895׳ רמות־השבים

 0. חרמן יואל׳ 9י19׳ רמות־השבים
 ד. נרטנר חייפ:קלאוס, 1913׳ רמות־השבים
 8. שדמן ניאורג/הרש״ 1905׳ רמות־השבים

 9. זאבי אלכסנדר׳ 19:4׳ רמות־השבים
 ב- בחשון תש-ך(3 בנובמבר im) שמואל וינשטיין

 . פקיד הבחירות למועצה המקומית רמות־השבים
 1 ק״ת 127׳ תשי״׳א׳ עמי 178.

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א~1950
ר ד ה ־ ת מ ר הבחירות למועצה המקומית ר ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף19 (ב) לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א—11950׳ נמסרת בזה הודעה כי בקשר לבחירות למועצה המקומית
 רמח־הדר׳ שעמדו להתקיים ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1939) לשם בחירת ד חברי המועצה׳ הוגשח רשימת מועמדים

 אחת והיא: תושבי רמת־הדר׳ שסימנה ר
 לפי סעיף19 (ב) האמור הכריזה ועדת הבחירות למועצה המקומית רמת־הדר׳ ביום כ׳ נחשון השיך (3 בנובמבר 1959)

 על המועמדים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו כחנרי המועצה המקומית רמת־הדר:
 1. הנרד ליאו׳ 1910׳ רמת־הדר

 2. אדמוני יעקנ׳ 1902׳ רמת־הדר
 J קאופמן אויגן׳ 1887׳ רמת־הדר
 4. זינרר יעקנ׳ 1915׳ רמת־הדר

 5. עץ־הדר אשר׳ 1912׳ רמת־הדר
 6. מאיר שמעון׳ 1923׳ רמת־הדר
 ד. ארצי אנרהם׳ 1904׳ רמת־הדר

 ח׳ נחשון תש-ך (9 ננובמנר 1959) צבי מייזלם
 — פקיד הנחירות למועצה המקומית רמת־חדר

 1 ק״ת 127׳ תשי-א׳ עמי 178.

, תשי״א—1950 ( א ) ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו
ר הבחירות למועצה המקומית רמת־השרון ב ד  הודעה ב

 בהתאם לכעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי-א־950!ז׳ נמסרת נזה הודעה על הנחירות למועצה המקומית רמת־
 השרון׳ שקויימו ביום ב׳ נחשון תשיך (3 ננונמבר 1939):

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

 (2) רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (3) רשימת דתית מאוחדת וסימנה יוד;

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

 (6) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ;
 (7) רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתייפ וסימנה ק•

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

 1 ק״ח 127׳ תשי״א׳ עמי 1:8,
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 ב. הרשימות שלהלן היוקשורות ביניהם בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת תנועת החרות וסימנה ח עם רשימת הרשימה הדתית המאוחדת וסימנה יוד;

 (2) רשימת מפלגת הפועלים ובלתי מפלגתיים וסימנה מ עט רשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון וכלתי מפלגתיים
 וסימנה תו

 (© רשימת המפלנח הפרוגרםיבית וסימנה ם עם רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז וסימנה צ.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 5423 ו  1. המספר הכ

לל של המצביעים 4547 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 70  ה. המספר הכו

 ו. מספר הקולות המסופקים 0

לל של הקולות הכשרים 4477 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה! כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ד הכו פ ס מ  ח. ה

ה מספר הקולות מ י ש ר  םימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים »188
. תנועת החרות 123  ח
 יוד רשימה דתית מאוחדת 407
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 207
 ם המפלגה הפרוגרסיבית 223
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 695
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 244
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 388

ל רשימה!  מספד המקומות במועצה שזכתה בו כ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי אp ישראל ובלתי מפלגתייפ 4
 ח י תנועת החרות 1

 יוד רשימה דתית מאוחדת 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 2
 תי. מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתייש 1

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

 1• רשף (רנסקי) דוד׳ 1903׳ גוה מנן הגפן 15
 2 הכס־יצחק שמואל׳ 1929׳ שיכון מומחים 6

 5 קלמן יוסף׳ 1894׳ רחוב המעפילים
 4. שמולי אדוארר׳ 1933׳ שיכון ראשונים 6

 (2) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח
 1. מרקוביץ שלום׳ 1924׳ שדרות ח־ן בית ריינגווירץ

וד  (3) מרשימה דתית מאוחדת שסימנה י
 1. מאירוביץ זליג׳ 1913׳ שדרות ח״ן

 . (4) מרשימת הסתדרות הציוגים הכלליים׳ מפלגת המרכז שסימנה צ
 1. המאירי אהרן׳ 1904׳ רחוב אז״ר

 2 קפלן יעקב׳ 1905׳ שיכון ליטא

 (5) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלנתיים שסימנה תן־
 1. חי יחזקאל׳ 1928׳ שינון ראשונים

 י-א בחמין תש-ך(12 בנונמבר 1959< ברוך קהנםקי
 פקיד הבחירות למועצה המקומית י רמת־השרון

 י?קזט ד,0ר0ופים 1,723׳ בכס?ו תש״ר, 4.12.1059 489



 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית רמת־ישי ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ חשייא—11950׳ במסרת בזה הודעת על הבהירות למועצה המקומית רמת־ישי׳
 שקויימו ביום ב׳ בהשון תש״׳ך (3 בנובמבר 1939):

 א. אושרו ה רשימות שלה לן:
 (1) רשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנת א;

 (2) רשימת חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת וסימנה מ;

 ב. לא היו הסכמי בחירות.

לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 495  ג. המספר הכו

לל של המצביעים בתחום המועצה המקומית 409 ו  ד. המספר הכ

לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 14  ה. המספר הכו

ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 395  ז. המספר הכו

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

p ישראל ובלתי מפלגתיים 237  א מפלגת פועלי א
 ב הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 63

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 103

ל רשימה: ר המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  ט. מ

ה מספר המקומות מ י ש ר  סימן הרשימה שם ה

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4
 ב הזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 1
 מ - מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 2

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

 1. ינאי אמנון׳ 1914׳ רמת־ישי
 2 שושני יהודית׳ 1917׳ רמת־ישי

 3. מלחי עודד׳ 1909׳ רמת־ישי
 4. פישר אדולף (אברהם)׳ 1916׳ רמת־ ישי

 (2) מרשימת חזית דחית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. פרידמן מרדכי׳ 1916׳ רמת־ישי

 (3) מרשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ
 1. רוטשילד משה, 1926׳ רמת־ישי
 2 גרינר אברהם׳ 1914׳ רמת־ישי

 ט׳ נחשון תשיך (10 בנובמבר 1939) יהושע זייגר
 פקיד הבחירות למועצה המקומית רמת־ישי

 1 ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמ׳ 178.
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 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית רמת״רחל

ה הודעה כי בקשר לבהירות למועצה המקומית  בהתאם לסעיף 19 (ב) לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א—11930׳ נמסרת מ
 רםת־רחל׳ שעמדו להתקיים ביום ב׳ נחשון תש״ץ (3 בנובמבר 1959) לשם בחירה חמישה חברי המועצה׳ הוגשה רשימת מועמדים

 אחת והיא: למען רמת־דחל וסימנה כל
׳ נחשון תשיך (3 ננובמבר 1939)  לפי סעיף 19 (א) האמור הכרתה ועדת הנחירות למועצה המקומית רמת־רחל׳ ביום נ

 על המועמדים המפורטים להלן כעל האישיפ שננחרו כתכרי המועצה המקומית רמת־רחל:
 1. כרמי מאיר׳ 1916׳ רמת־רחל.

 2• הררי אשר׳ 1903׳ רמח־רחל
 3. יואל נתן׳ 1912׳ רמת-רחל
 A בר מאיד׳ 1912׳ רמת־רחל
 5. כץ משה׳ 1913׳ רמת־רחל

 ב׳ נחשון תש״ך (3 ננונמכר 1939) י. איסרוב
 י פקיד הבחירות למועצה המקומית רמת־רהל

 1 קית 127׳ השייא׳ עמ׳ 8ל1.

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית רעננה

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ חשי-א-«1195׳ נמסרת נזח הודעה על הבחירות למועצה המקומית רעננה׳
 שקויימו ניום ב׳ בחשון 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 ונלתי מפלגתיים וסימנה ב;
 (3) רשימת חזית דתית תודתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים נלתי מפלגתיים וסימנה גד;

 (I) רשימת תנועת החרות ופימנה ח ן
 (5) רשימת יוצאי תימן וסימנה ל•

 (6) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי מפלגתיים וסימנה מ;
 (7) רשימת אהוד לאומי מיסודם של ספרדים ונני עדות המזרח וסימנת סר!

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

 (10) רשימת תושני רעננה׳ למען רעננה ונלתי מפלגתיים וסימנה רה;
 (II) רשימת מפלגת אחדות הענודח — פועלי ציון ונלתי מפלגתיים וסימנה תו.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
p ישראל וםלתי מפלגתיים וסימנת א עם רשימת יוצאי תימן וסימנה ל•  (1) רשימת מפלגת פועלי א

 (2) רשימת חזית דתית חורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל וסימנה גד עם רשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳
 הפועל המזרחי ונלתי מפלנתייס וסימנה ב;

 (3) רשימת הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרנז וסימנה צ עם רשימת תנועת החרות וסימנה ח;
 (4) רשימת אחדות העבודה — פועלי ציון וכלתי מפלגתיים וסימנה תו עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ונלתי

 מפלגתיים וסימנה מ,

 ג. המספד הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 6264
 ד. המספר הכולל של המצביעים 5274

 ה. המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 69
 ו. מספר הקולות המסופקים - 8, מהם הוכשרו - 1 ונפסלו - 7

. המספר הכולל של הקולות הכשרים 5205  ז

 1 קית 127׳ תשי*»׳ עמי 178,
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ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ר הכו פ ס מ  ה

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 1922
 ב חזית דתית לאומית המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 509
 נד חזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 583
 ח תנועת החרות 220
 ל יוצאי תימן 264
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 191
 סר איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח 348
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 401
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז 463
 רה רשימת תושבי רעננה׳ למען רעננה ובלתי מפלגתיים 39

 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 265

ל רשימה: ד המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס  מ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 5
 ב הזית דתית לאומית׳ המזרחי הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים. 1
 גד הזית דתית תורתית׳ אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 2
 ח תנועת החרות 1
 ל יוצאי תימן 0
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 0
 סר איחוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח 1
 ם המפלגה הפרוגרסיבית 1
 צ הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלנת המרכז 1
a רה רשימת חושבי רעננה׳ למען רעננה ובלתי מפלגתיים 
 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

t 1. פסויג מיכאל׳ 1916׳ רחוב בורוכוב 
 2. שקולניק יצחק׳ 1908׳ שכונת ציפמן

 3. הנין נםיפ׳ 1931, קרית אליהו
 4. וינדייזד יעקב׳ 1908׳ שכונת נוה דוד

 S אהרן יצחק׳ 1918׳ קדית־אליהו
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלנתיים שסימנה ב

 1. לננרמן משולם׳ 1910׳ רחוב עציון
 (3) מרשימת חזית דתית תורתית, אגודת ישראל׳ פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים שסימנה גד

 1. ודמן מיכאל׳ 1909, רחוב רש-י
 2. חיים חיים, 1932, בלוקונים 93
 (4) מרשימת תנועת החרות שסימנה ח

 1. קצין אהרן׳ 1911׳ רחוב אחוזה 41
 (5) מרשימת איגוד לאומי מיסודם של ספרדים ובני עדות המזרח ובלתי מפלגתיים שסימנה סר

 1. גיגי יוסף׳ 1928׳ רחוב קלחנר
 (6) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית

 1. אוםטרובסקי ברוך׳ 1890, רחוב אחוזה
 (7) מרשימת הסתדרות הציונים הכללייפ׳ מפלגת המרכז

 1. לבהרי צבי׳ 1898׳ רחוב רמב-ם 60
 (8) מרשימת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלחי מפלגתיים

 4 גלילי שפחה, 1921׳ רחוב אחוזה 218

. פרמינגר  בחשון תש-ך(10 בנובמבר 1959) י
 פקיד הבהירות למועצה המקומית רעננה

 י5קוס הפרםושים 1,723׳ בכם?ו ח^״ה 412.1950



 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית שבי־ציץ

רות למועצה המקומית י בקשר לבהי ף 19 (ב) לצו המועצות המקומיות(א), תשייא—11950׳ גמםרת בזה הודעה כ  בהתאם לסעי
מת מועמדים ,הוגשה רשי רת שבעה חברי המועצה׳ ובמבר 1939) לשם בהי ן תש״ך (3 בנ ׳ נחשו ׳ שעמדו להתקיים ביום ב ן ו  שבי־צי

ת והיא: רשימה אחידה שסימנה שצ ח  א

ובמבר 1959) על ך (3 בנ י ש ׳ בחשון ת ׳ ביום ב ן ו צי ־ י עדת הבחירות למועצה המקומית שנ י סעיף 19 (ב) האמור הכריזה ו  לפ
 המועמדים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו כחברי המועצה המקומית שבי־ציון:

ן ו ׳ 1893׳ שכי־צי ד ר פ נ ר שויאר מ י  י 1. ד
ן ו בר שלמה׳ 1914׳ שבי־צי נ י  2. ל

ן ו ־צי י ׳ 1926׳ שנ עקב ך י י ל י ו  J פר
ס יהודית! 1893׳ עיבי־ציין נ ר  4. מ

ן ו יצי  3. נדעון חרמן׳ 1911׳ שבי
ן ו צי ־ י ר אשר׳ 1909׳ שנ נ נ י  6. ברל

׳ 1910׳ שבי־ציון ן  ד. קן גרהרז״גרשו

ובמבר 1939) אברהם יפה ך (3 בנ ־ ש ן ת ׳ נחשו  ב
ן ו ־צי י  פקיד הבחירות למועצה המקומית שנ

׳ עמי 178. א י י ש  1 ק״ח 127׳ ת

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
 הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית שדרות

ת׳ ל הבחירות למועצה המקומית שדרו  בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א-11950׳ נמסרת בזה הודעה ע
ובמבר 1959): ך (3 בנ י ש ן ת ׳ נחשו מו ביום ב י י  עקו

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
י ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים וסימנה א; ל ע ו  (1) רשימת מפלגת פ

ים וסימנה ב • בלתי מפלגתי על המזרחי ו ׳ הפו ת לאומית׳ המזרחי מת חזית דתי  (2) רשי
• Y ;ועת החרות וסימנה ח  (3) רשימת תנ

ם ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;  (4) רשימת מפלגת הפועלי
ים וסימנה תו. י ציון ובלתי מפלגתי על ח אחדות העבודה — פו  (5) רשימת מפלנ

א היו הסכמי בחירות.  ב. ל
 (. המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית

 ד. המספר הכולל של המצביעים
 ה, המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעספות הריקות

 ד. מספר הקולות המסופקים
 ז. המספד הכולל של הקולות הכשרים

 ח. המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
ה מסמר הקולות מ י ש ר ם ה  סימן הרשימה ס

עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 518  א מפלגת פו
על המזרחי ובלתי מפלגתיים 427 . ׳ הפו ת לאומית׳ המזרחי י ת  ב הזית ד

ת הוזרווז » פ ו נ  ח ת
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 67

י ציון ובלתי מפלגתיים 129 ל ע ו  ־תו מפלגת אחדות העבודה - פ

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

עלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 4  א מפלגת פו
י מפלגתיים 4 ת ל נ ׳ הפועל המזרחי ו ת לאומית׳ המזרחי י ת  ב חזית ד
ועת החדות 0  ח תנ
ם 0 י י מפלגתי ח ל ב  מ מפלגת הפועלים המאוחדת ו
ן ובלתי מפלגתיים 1 ו י צי על  תו מפלגת אחדות העבודה — פו

 1 קיף, 127׳ תשי״א׳ עמי 173.
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. האישים שנבחרו כחברי המועצה:  י
 (1) מרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים שסימנה א

 1. זכאי יצחק׳ 1923׳ שדרות 2:2/2
 2 טריקי יצחק׳ 1928״ 59/1
 3 יפרח יונתן׳ 1929״ 222/1

 4. חי נעים׳ 1929״ 213/1
 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי״ הפועל המורחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב

 1. אלמלית רפאל׳ 1921׳ שדרות 77/1
 2 שושן סלומון׳ 19:8״ שדרות 181/1

 3• תימסיט (מיכאל) מבלוף, 1932׳ שדרות 59/2
 4. פרץ סימון׳ 19:0׳ שדרות 156/1

 (3) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימבה תו
 1. ברגר דגיגה׳ 1927׳ שדרות 2:7/1

 ט׳ בחשון תשיך (10 בנובמבר 1959) יוסף גוטמן
 פקיד הבחירות למועצה המקומית שדרות

 צו המועצות המקומיות (א), תעי״א—1950
נד ר הבחירות למועצה המקומית תל־מו ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות(א)׳ תשי-א—11930׳ נמסרת בזה הודעה על הבחירות למועצה המקומית חל-מונד׳
 שקויימו ביום ב׳ בחשון תש״ך (3 בנובמבר 1939):

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

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

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

 (6) המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים וסימנה ק;
 (7) רשימת מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים וסימנה תו.

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
 (1) רשימת תנועת החרות וסימגה ח עם רשימת חזית דחית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלחי מפלגתיים וסימנה ב •

 (2) רשימת המפלגה הפרוגרסיבית וסימנה פ עם רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת וכלתי מפלגתיים וסימנה מ.
לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 1203־ ו  נ. המספר הכ

לל של המצביעים 1042 ו  ד. המספר הכ
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות ד ו ר הכ פ ס מ  ה. ה
ר הקולות המסופקים 0 פ ס  ו. מ

לל של הקולות הכשרים 1035 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה: כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספד הכ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים 602
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 83
 ח תנועת החרות 62
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 39
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 80
 ק חמפלגח הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 61

 תו מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 106

 1 ק*ח 127׳ תשי״א׳ עמי 178.
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ל רשימה:  ט. מספר המקומות במועצה שזכתה בו כ

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

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתייט 6
 ב חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתייפ 1
 ח תנועת החרות ס
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלגתיים 0
 פ המפלגה הפרוגרסיבית 1
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתייפ 0
 תו מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 1

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

 1. דינוביצד נפתלי׳ 1916׳ תל־מונד
 2. בוצ׳אן אריה, 1905׳ תל-מונד

 3. הג׳י עזרא עזת, 1917׳ תלימונד
 4. גורדני יעקב׳ 1911׳ תל־מונד
 5. _ קחלון יוסף׳ 1921׳ תל-מונד
 6. י סייג שלמה׳ 1930׳ תל־מונד

 (2) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי׳ הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים שסימנה ב
 1. גיאורפי נמים, 1915, חל־מונד

 (3) מרשימת המפלגה הפרוגרסיבית שסימגה פ
 1. אבלס דב׳ 1910, כפר־זיו, תל־מונד

 (4) מרשימת מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים שסימנה ת1
 1. עמרני משה׳ 1925׳ שכונת יעקב, תל-מונד

 ח׳ בחשון תש-ך (9'בנובמבר 1959) שמעp רחנברג
 פקיד הבהירות למועצה המקומית תל־מונד

 צו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950
ר הבחירות למועצה המקומית תמרה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 30 לצו המועצות המקומיות (א), תשי-א—1930!, נמסרת בזה הודעה על הבחירות למעוצה המקומית תמרה,
 שקויימו ביום ב׳ בחשון הש-ך (3 בנובמבר 1959):

 א. אושרו הרשימות שלהלן:
; א  (1) רשימת השיתוף והאחות (אלתעאוון ואלאיחאא) שסימנה י

 (2) רשימת המפלגה הקומוגיסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים שסימנה ק;
 (3) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ;

 (4) רשימת הפועל והחקלאי(אלעאמל ואלפללאת) שסימנה עפ;
 (5) רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) שסימנה ל •
 (6) רשימת הצעירים (אלשבאב) שסימנה נש;

 (7) רשימת התקופה החדשה (אלעהד אלנידיד) שסימנת עה;
 (8) רשימת מפלגת העבודה הערבית הישראלית (ומנ אלעמל אלפרבי אלאיסראילי) שסימנה שת;

 ב. הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
א עפ רשימת הרפורמה (אלאיסלאח) וסימנה ל  (1) רשימת השיתוף והאתוה (אלחעאוון ואלאיחאא) שסימנה י

 (2) רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים שסימנה מ עפ רשימת מפלגת העבודה הערבית הישראלית
 (הזב אלעמל אלערבי אלאיסראילי) וסימנה שת

 (3) רשימת התקופה החדשה (אלפהד אלג׳דיד) שסימנת עה עם רשימת המפלגה הקומביסםית הישראלית ובלתי מפלגתיים
 שסימנה ק

 1 ק״ת 127׳ תשי״א׳ עמי 178.
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לל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית 2044 ו  ג. המםפר הכ

לל של המצביעים 1790  ד. המספר הכו
לל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות 52 ר הכו פ ס מ  ה. ה

 ו. מסהר הקולות המסופקים 0
לל של הקולות הכשרים 1738 ו  ז. המספר הכ

ל רשימה*. כ לל של הקולות הכשרים שניתנו ל ו  ח. המספר הכ

ה מספר הקולות מ י ש ר  סימן הרשימה שט ה

 יא השיתוף והאחוה(אלחעאוון ואלאיחאא) 706
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתייפ 59

 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 102
 עפ הפועל והחקלאי(אלעאמל ואלפללאח) 74

 ל הרפורמה(אלאיסלאח) 108
 נש הצעירים(אלשבאב) 198
 עה התקופה התדשה(אלעהד אלג׳דיי) 124
 שת מפלגת העבודה הערבית הישראלית (הזב אלעמל אלערבי אלאיסראילי) 367

ל רשימה: ד המקומות במועצה שזכתה בו כ פ ס . מ 0 

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

 יא השיתוף והאחוה(אלחעאוון ואלאיהאא) 6
 נש הצעירים(אלשבאב) 1
 שת מפלגת העבודה הערכית הישראלית (והב אלעמל אלעו־בי אלאיסראילי) 3
 עה התקופה החדשה(אלעהד אלג׳דיד) , 1

. האישים שנבחרו כחברי המועצה:  י

א  (1) מרשימת השיתוף והאחוה (אלתעאוון ואלאיחאא) שסימנה י
 1. מוםטפא דיאב׳ 1918׳ תמרה

 .3 ראגב אבו אל הינ׳א׳ 1890׳ תמרה
 J זידאן אבו רומי׳ 1893׳ תמרה

 4. מחמוד דיאב, 1913׳ תמרה
 & אבראהים אבו אל היווג׳א 1921׳ תמרה

 6. עלי יאםץ,1910׳ המרה
 (2) מרשימת הצעירים (אלשבאב) שסימנה נש

 1. עבדאללה עואד, 1928׳ המרה
 ל3) מרשימת התקופה החדשה (אלעהד אלנ׳דיד) שסימנה עה

 1. מוחמד דיאב׳ 1916׳ חמרה
 (4) מרשימת מפלגת העבודה הערכית הישראלית (זהב אלעמל אלעדבי אלאיסראילי) שסימנה שת

 1. מוחמד חגיאזי׳ 1907׳ תמרה
 2. עלי יאסין׳ 1920׳ חמרה

 3. סאלח חנ׳אזי׳ 1929׳ תמרה

 ח׳ בחשון תש־ך (9 בנובמבר 1939) אפרים יחזקאל
 פקיד הבחירות למועצה המקומית תמרה

a4.12.195 ,723ילקוט הםרכומים , נ׳ בככ5ו תש״ד 

 הודפס ע״י המו פיט הממשלתי, ירושלים
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