
* י שי
רעומות

 0(19 בינואר73314 תש"ך בטבתנייד הפרסומיםילקועש
עמיד

747,..... הבוחרים פנקס ועדת הרכב עלהודעה
 לקיום מועד וקביעה ירושלים עיריה למועצת דבדירות ביטול בדברהודעה
748....,., . . ת ו חדש תירותב

 לקיום מוער וקביעת רחובות עירית למועצת הבחירות ביטול בדברהודעה
748......, . . ת ו חדש ירות חב

748.... יס;ייהס מקיריות nlsYTa ואש' בחיות בוכרהתעה

 תשי"ם-1959 לכנסת, הבוחרים פנקםהזק
הבוחרים שקט ועדת הרכב עלהודעה ..

 נפלן: גי"ריס !וקן ועות שי הרננה על ה,ת1 נזה :שרה השי-ס,11%, ישנת, הנשיים י;,! לשק י ,נע.ףניה"ס

 העליון. המשפט בית שופט , ן זוסמ ל יוא ראש;יושב
חברים:חברים:

 ישימשה מקומו: ממלא- קורץ ל,מ. אברמוביץאוריאל מקומו: ממלא- אזניהברוך
- אנקוריוןארי

 זילברפרבשלום מקומו: ממלא- אלינסוןיהודה גדישיונף מקומו: ממלא
 בן-אפריםדב מקומו: ממלא- רוביןחנן חושייעקב מקותו: ממלא- בר-רב-האידוד
 אפרתיעקב מקומו: ממלא- נימיייעקב ורנר שושנה מקומו: ממלאת- הביבמשה
 זועבי 17יזוהבדול bl~Q,: ממלא- כמיסיוסף "סיןאשר מקומהן ממלא- טברסקיג'ניה
 הצבירפאל מקומו: ממלא- קפלןשמשון ניצנייעקב מקומו: ממלא- ישראלייוסף
 יאלהיאלאהרון  מקומו: ממלא- גולדנברגידידה סורקיםמרדכי מקומון ממלא- מריגוברפאל
 שפמןצכי מקומה: ממלא- הקטיןרות קמין ברוך מקומו: ממלא- פיינברגישראל
 טבצ.ניקדוד מקומו: ממלא- אלמוזליןבתו  צפריריצבי מקימו: מ:,לא- קיסרישראל
 סירוקהשמיון כקומו: ממלא- גרוס יעקבשלמה נצר רבודה מקומו: ממלאת- קרונגולדחיים

- אהרונובי?ראובן דגניעמים מקומי: ממלא- שורששמואל
 אירלמןישראל מקומו: ממלא

 טחן עבריוסף מקומו: ממלא- תוריאברהם גן-ישראלגדעון מקומו: ממלא- שפיראיצדק
 ארצייצחק מקומו: ממלא- אסטרייברזאב דרזניןדוד מקומו: ממלא- בדריוחנן

 נקחרהחנא מקומו: ממלא- אוליךהלף מצאיהושוע מקומו: ממלא- קצנלבוגןבן-ציון
 נח'להאליאס מקומו: ממלח - א-דהאר מאמץאחמד ג"ימסון ליפשה מקומו: ממלאה- קורפוחיים

*
 דיאג עבדאללהיוסוף מקומו: ממלא- אבו-רובןלביב יליןראובן מקותו: שמלא- נחושתןיעקב
 א-נאשףמעיד מקומו: ממלא - בראנסי סליימאןחמן נרינברגברוך מקומי: ממלא- ברגשסתןצבי

 בור:ייסף "י1( ג.נוחר )11 הש-ן נשנת,.א

 הסיס שר סייסיא ~דיל( ,הס1
 1!. עמ' האי-ס, רן!, יסח1

--



 חדשות כתירות לקיום מועד וקביעתרחובות הדשות בהירות לקיום מועד וקביעתירושלים
 בזי, מזויע אני וחוזן, הע,יי~ה, ,פקועה מ( ;4 יסעיף ג:האס נו:, יודיע אני 1:ו1;, :עיריות, י!קוות 0( [~1 יסעיףגדתאס

 39י,5311, מס' המרצה בתיק בתל-אביב-יפו, המחחי המשפט ביתכי קטע 785,59, מס' המרצה בחיק בירושלים, המהיני המשפט ביהכי
 הבחירות כי 'lQfiO), ביראת ): חש-ך בסגת ה' מיום דינו בפכקקבע למועצה 1;בחירוה כי 1950(, גינואר )7 תש-ך בטבת ו' מיום דינועמק
 ג:;נמנר " תש-ך נחשון ב' גיוס שתתקיימו דפוניה, עורית,לועית ווו( תרניני ): תש-ך גהשון ג' ניזם ק"ת,יימו ירועייס,ע.ר,ת
 בטלות.1935(בטלוה.

 ינ"י- ני נוה, לינע "ני ממוי:, יחודה )ה :1 ייע.ףגיהאס ונ:ייוח גי ריענון אג' ממודה, לפקייה )ן( '1 ,ם'1י"",ס
 תשעך בשבט ג' ביום יקויימו רחובוה עירית למועצת החדשותרות תש-ך ביבט ו' ביום יקויימו ירושלים עירית למועצתהחדשות

 ל155(. בפברואר)! 1553(. בפברואר)4

 בורגידמף 0"לו( ביגואר )11 הש-ד בטבתי-" בורגיוסף 1909( בינואר )11 הש-ך בטבתי-א
 הסעדשר 0[801()הס הכעדשר HOGO))"מ

-

 שניס קי מגוסיחיא

-
 י"ו.ס שר י"מייי"

 עמ';,. תש.., ;:, ס-" מנ'[;1,עמ';; תיס.1 ע-ר[1,1,1 11. עמ' תש.,, 71, ס-ה עמ';: 1;4, יס' 1 ה~ן'וע-ריוו,

% ,2-, 'יך,ב:נה:נן:נ,_"1",,
ש ששיותיכן ויקומיות ומועצות נ.שיגיה ני "~זעה נו" ושרת תשי-אעפ"י, )"(, המיומיות הסוערות יסו )"( "1 יסעיףנותסס
 :מ;~רשיס נת"ריניס שהתקילו יעין א' נסוייפ~רש.ם

-TUJ 

 ,רפש. ,הקן נ' בטו~' מ!~רשיס ושמותרס :"נטיס ;נצרו יון, ב'
שי המקימיהח: המויסות ראשי לסגני נבהרו להלן, ד' בטור מפורשים ששמוהיהם האנשים וכי המקומיוה,המועצות
 ד'טור ג'סיר ב'טור א'טור

 )והוט( זכותיוסף בן-פורתמדרכי 193%( בדנ'מבר )8 חש-ך בכסלוו-אור*יהויה
 סעאתאליהו

 סביוביץיהודה ליכטנשטייןאברהם 1539( בדצמבר )5 הש-ך בכסלוד'באר-יעקב
 חסוןגסים

 גרוסיעקב )פיקוביץ( אלוןמרדכי 39ת1( בדצמבר )8 הש-ך בכסלוז'בנימינה
- איצקוביץאהרן 959ן( בדצמבר )10 תש-ך בכסלוט'גבעת-עדה
 צוקרמןאריה מלמדמרדכי 1939( בדצמבר )17 תשיך בכסלוט*זגליל-ים

 טטינפלדנויכאל לניאדועורא 1139( בוצמבר ן17 תש-ך בכסלו ס-ז-טירת-הכרמל
 סו'מןחיים

 כרמנתימיגאל- הוכפלדיעקם, 1039( בדצמבר )15 תש-ך בכסלוט-דמהדל

- ,ויהיים יוד( גוצמנר הן תש-ך נננ,וט.ויונרת-נתי"
- פיירשלוס 1939( בדצמבר )14 השיך בכסלוי"רמטולה

 איטקיןצבי )מירון( מיקנברדןאליהו 19%( בדצמבר )5ן חט-ך בכסלוי-בני-ציונה
 הסינגאריה רוסיצחק 1939( גדצמבר )10 ת"נ-ך בכסלוס'גשר

- כהןיעקם 1939( בדצמבר )13 תשיך בכסלוי-בקרית-עונו
- סגלאליעזר 1939( בדצמבר )15 הש-ך בכסלוט-וקרית-טבעון

 ברוידאאריה 1959( בדצמבר )9? תש"ך בכסלוי-ט
 חכם-יצחקשמואל )רבסקי( רשוףדוד 1959( בדצמבר )14 תש-ך בכסלוי"גרמת"השרון

 המעיריאהרן
- פסויגנ,יכאל 1539( בדצמבר )17 הש-ך בכסלוט-זרעננה

 שפירא כקשהדןיים 1959( בינואר )3 תש-ך בסבהג'
: הפניםשר 8016()הס

-]
 367ג עמ' תשי"א1 199, ק"ת 178; עמ' השי-א, 127, ק-ה1

 ""14,1.15 תשד, נסבת יעד ::7. הנוב.מיס.וווט748
 ...-.. רי--.ל


