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 השכ"ה-1965 )בתירות(, המקומיות הרשויותחוק
 'הודה אב1 המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 ")זע" ג~" נתרת ן, הד:-יומן ):ךירון(, ךן,.מיות "יקו,ות ,",ק )א( 71 ,נעיףנן"%ן
י ,:.:זה ה:קייות ע,  י",1ן. נ,.1?.:ר ),2 חק-י נחשון ס-1 ניום תבויימו יחוזה אנןהמקצית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא. וי
 לע - ע2"..ס י'ני,.ס)זן אמת - מן-מ ענ1זה מעיר)1(
 רנג - ין1זה %:ן ןוענה !%:גי ישמת,,( ב - ןמ~ריי .ןןוע, מ~רןי ,%.מית זחיה"ן.ת)2(
 שי - זהית יק.מה)7( הל - ,'ני,יס היותג1ק)ו(
 לה - ושנ.!.ם יעקנ עיןימנן)4(

 בה-ריח: בהסכמי ביניהן קשורות שהיו הרעימותואלה
 -ר:ג ינייה א:1 מותה וארוי רשימת עם חל - יינר,יס "רותגוש1.
 לה - וען).ם ,;ק: עין יתן עם לע - ע:ןאייסי,נר,יםי.

1929 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1535 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

74 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אהת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",רותמנ"ר ורשימהגינויאות,יות

י7י ין-מ עניזהמתיואמת
נ"1 היוריי וודע, אר"י ,%שית ות'ת"י,תב
י24 ייניייס "רוחתוקחל
275 1שנונ.ס 'ע7נ ע'1,ייןלה

174 ע1יאי,ס,.ניביתלע

ר,2 ,יון" %בן !%ינירסיסתרגן
ינו זהבהרקימהש.

 המועמדים: מרשימית אהת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנזפיםמתי "רשיי"ניריאוזיות

י י!-ס עזיי"חייואמת
נ שורק. וזוע, יוד". ,אומרה זה,""זיתב
1 יינר,ים "י.ת;ישחל

1 ושנווים יעוג ע.וייעולה

1 עגי%ייםיינר,יסלע

2 יעז, %נן יושנ" נשנירשימהרון

 ורשימה: רשמה מכל מועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אמת - מס,מ עיזה מערךמרשימת)1(

 ישרא, הבנמן1.

 ,וסף וכזמן2.

 ב - הזויתי עני;, יזר", ,אויית זחת הויתמרשימת)2(
 ",ים עיעני1.

 הל - ייגיייס "רות גושמרשיית)ו(
 זיוה זרור גן1.

1-  "24 עמ' תשג-", נ-תן

 1,,1.וו.ון הו.י. נננ., %' 71ין, "נרנו:.ןייחס438



ן  לה - ישיייינ ::שימ::ו:ן:)4(ן ןן

 לע - עויא..נ יינר,יסמיש.ית);(
 ג,ירין,.י."1.

 רנן - יריי" "נ1 מועג" ושנימרשימת)"(

 פרייליךישראל 1969( ביכמבר )3 תש-ל גהשוןכ-ב
 ין11ה אין מקיזות ימ.ינ" ךנה.רית ן,.ן נ1ו""1()"מ

 חשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותה1ק
 אופקים המקומית למנעצה הבהירות בדברהודעה

 ימ.עון "ניידות ע, גירעה נו" וררת ן, חק;-ך-;ירו )נן'רו:(, "י,ין.ית "רשויית ,".ק )"( 11 יי!.ףניתחם
 1969(. באיקטובר 281 תש"ל בחשון טיז גיזם שקויימו אופקיםהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרו)א(
 אמת - מי,;ת"ס ונתת. יוייי'ס מסיית ישיאיית ענווה מן,ותהמיך)1(
 ב - מן,;תייס .נסתי ייוי"י וך!.עי המויקי יאומת ותית"זית,2(
 חל - ,ינר,יס היות ;.שנק-,)1(
 ך"!ש,"ירנן)4(

 ט -
 עמ - ממי:תיתרעיי"),(

3511 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המסמר)ב(1

3686 הכשרים המסםרהכוללשלהקולות);(

125 פסול.ם שנמצאו הקולות של הכולל המספר)ד(

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספר)ה(
nT'lnTKמותמנפר ורש.מ"גינוי," 
"""2 י!,;ת"ם 1נ,ת' "יא."ךת ו:1;,.ס :!,;ה ".:יאמת ";נוזה מתיזת"מניואמת
1093 מפלגתיים ובלחי המירחי ויפועל המורהי לאומית דהיתחזיתב

112 ,יני,יב "רות ;.שי"-,חל

"11 ""!ק.וירשט
"" מן,נתיתיש'יהעמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר)ו(..
 ה?ניט.סמרכי ךרשי?הניסויא.ה,יוה

! מסבתיים וננהי "ןא.,זת ןןועי.ב מן,;ת היוי%,ית גענ,ןה מ!,;ההמייךאמת

2 מ(,;ת,ים )ן,,. שורה. )הע,;, היורהי י"ומ.ת ותיתיי,תב

1 ,יניייב ירות ;,ש),-,הל

 ,24. עמ' תש:.,, :."ן
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1

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה הברי ש:בהרו האנשיםשמות)ו(
 אמת - ין,)ת..: 1:,,י וי,.,ות ,זי;,יב !,:ה : דיער,,ית יעמו" ך!,:ת דזעיךמישיית)1(

 שנין"זז2.

 .;,נוו,"נ.

 .ייףיומי":,5.
 ב - י!,:הייס ,נקהי ואייי .סיע, ויורטי ,ארמית זתית "זיתכיקירת)2(

 711שיר1.

 רסיסנינו2.

 ייןיין".
 הל - ,ינר,.ם ורות מש גת.,מישימת)3(

 זניא,;ישון1.

 הומינראברהם יסו( נ",,:וגר )1נ תש., נעשוןי.ס
 איפקיס המקומית למועעה הבחירוהפקיד. 755213()הס

 ת,עכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק
 טייבה המקומית למועצה הבה,רית בדברהודעה

נ"""[
 ,נעיי

 ,מורן ו:ייר,ת ע, רוען נ,ג ;ררת ן, ה7:.ן-נרו )נייי,ת(, ון,,מיות ייקו'.ת ,"וק )א( 11
 כ5ת1(, ב"71ויבר )28 תש"ל במשון ט", ביזם שקויימו אלטייבההמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרו)א(
 אט -אלטייבה)1(

 :ר -ו"";יייית)נ(
 הם -פישר)4(
 נקוש" י,ו:.נינרית"ין.ין)נ(

 1 - מ!,:ח.'[ ונאי )יק,ו( נישר,,

 לא -הן;,"י)ו(
 נצ -גת.יניס,"(

4450 המקומית המועצה בתחיפ שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספר)ב(

4375 הכשרים הקולות של הכוללהמספר)1(

85 פסו'ל'ם ש:מצאו הקולות של הכוללהמספר)ד(

 : המיעמדים מרשימות אדח לכל שגיתנו הכשרים הקולותמספר)ה(

 וקוצותמשר ירע.ךןנינייא.ה,יות

!44",ן'נגאט

ו!נדפיי" -נא

ננ2ג:"עייייתנר

ני2".ידיהפ
"!י מן,;ת.יס .נוהי )ר,-י( ניקר", ""ישן ",יייי.;ן,""יש,יגו
""4 י"""יןיק.תיויא
נאיגנוי".לא
!"1יתייחסנצ
ו;!":".""עא

:.,24.י

 יי.יי ,,,י ה;.י. יחיי "' ,)גי, וני;י:.ן'יויןכו.4



, ) המועמדים: מרשימוה רחת כל וכתה שבהם המנדטים מממר)ו(ן

 ךרעיי,נין..א,ת,י,ת
 יינזסיס:נלי

2",ן"נהאט

2 :נ,ות'ינ ונטי )דק.,( ניר.,, ותזנה ו,.מו)ינסיתהישילה1

2 וך%גיךדש.ת,ף'א

4גך;,אילא

2ויהמהעא

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האנש.םשמות)ו(
 אט - א,יי.נהךי".לת)1(

ין"ייי"%ימז1.

מיריזי"ו2.
 וא - """ייתךי".ןת)2(

ננאיהענן",1.
 ן"."ןן::::ןנ,מ: נ'עי"י זןי"'::.:'ם::ג:יש'יין
ייע'ית)4(

 "שיתני
 'א - ,ך%י.ך

 מחנינא י'נ",י!. יי1 ",,"וי ענן1.
 לא - ך",י%ימישימת)ו(

דש:בנרא)"(
 ה"ירה,נ1!.

 ארןיוכף ם"1( ננ.םני ע "., מהןנ-נ
 טיינה גמ,ימ'ת ,מין?ן ננסייותrD'1 "שווו(),מ

 תשכ"ה-1965 )במייומ(, המקומיות הרש1י1ן2ה1ק
 המעלה יסוד המקומ.ת למועצה הבחירות בדברהודעה

 )נ,.ריה(, יי,י;י,ה הישגיות "., "4 ין;.ףנית"נ
 "שנ-ך-וווי

 "יצמית ,לוווה ,נ,.ר,ת ן,
~TD, 

 עעליו "יצה
 יי.1( נ"ו,ט,ני ),2 תש-. נישען ט-ן נימס,התלים
 וייא: א"ת ייעמי.ס רק.מה המקה ומון1ך, הנר. )המ.שן( י נהירתישם

א,ת,י.ת הרשימהניוחי
לס ומצה יניי,לע1

 ת;., נךק,ן י.1 נימס הנקיות, כעות זעת עי ךון,ה ייון ך:,,ל'ת ,ינייה דנ"'רות י,'1 ":ך'ן ""ן,ר "נקףי:,
 - המעלה: יעוד המקומית המולצה כתכרי שנבררו דאישים כעל להין המפורטיכ המועמדים על 1969(, מאוקטובר)28

 קייוך?נ.4. ,ונ.נןל':רשס1.

 וינ. מנו". יונף מויהי2.

 %,ישי נוין3.
T~Uאסתר "",ו( נ%',ט.גר תש-1),! נחשוןTD1'D 
 ןןן,, ינ11 ה:,.יית ,מדענה שהירותלק.ן נ21נ"7():מ

 "24. עמ' תקנ-ן, נ."י
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ן
 תשכ"ה-1955 )בחירות(, המקימינו: הרשויותחוק

 'פ"ע המקומית ימועצה הבהירות בדברהידעה

 היון" נ:" ;יגרת ן, הד:-ה-ו!!1 )נך.רוה(, המקישות ,יעי,ית יחי, ,"( יי ינע,ףיךת"ס
 ,חיי(. נא.לן'י- )"! S~Tn נגלון ס.: aT'1 שאיימו יפיי"לקומית ,יזעך" ה:,יר1ת ע,

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא. ןו
 1 - י:,;תייס ונפי ,ר,.ין נישך", ""זקה ",.מגיסטית"רסימה)ן(

 יא - 1""יה".תיף)!(
 'פ - ,ון'ת," ",.זוןדש.ןה)3(
 כד - .ה!,"יס ה:1ע,יסרע.מת,4(

 ס - העצביתהישים")!(

 בהירות: כהסכמי כיניהן קשורות שהצו הרשימותואלה
 -לס מ!,;תית ויננתי י:יכר,'ח ירק.י" עט 1 - ר!,נהיין ין,"י )ר,."( ניקר", ""ישן ",ימי;,נ!,ת "יש,ן",י(
 ס - העצמאית הרשימה עם יא - ואהוהשיתיף)2(

1519 המקומית הרשות בחחים שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

1458 הכשרים הקולות של הכולל המספר;.

61 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 : המועמדים מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותמנור ורשימהנ.נויאית,יוח

7!4 ין,:תייס .נמי )יק-"( ניער,, ה,ןעה ";,יו;.ני.ת"רק.מן1

וז2 1""והק.ת.ףיא

"11 ושיתו" הקיזכןי".ן"'פ

114 יך!,",ס ןןיע,,סי;.ןתכד

21% י:.;תית .יניהי הניסר,יתהישימהלמ

,!2 "עזן"ית"יש.י"ם

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 יינזטיםמספרויע.ן"אות,יות

3 מפלגתיים וגלתי )רק"ה( בישראל החדשה הקומוניסטיתהרשימהן

2 ואתוהשיתוףיא

1 והטיתוח הקידמהרשימתיין

 2 י:י:ת.ת ידיית. ךי.!יי.תךישיי"למ

 1 ךען:".ת"יש'יהם

 4%!. עמ' תע:.", י-ח;

 ו,,1.;ן.1ן ת;... ננ:.ו ו' ,)11. ונילין.:..:ין442



 ן1
 ןן
 ורטימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האגשים שמותו.ן

 ז - מסלגמ,ים" זנלתי נרק"ח( נישראל החדשה הקוצ,ניסטית -הרעימהמרשימת11(
 .ויף "!עי נן%)ה1.
 נ,י:%ן רזכןיאמן2.
 "'יי, תעיזנשתרטת".

 יא - ,אן,ה שישףלרשימת)2(
 שייף מ.,ןזה'י','ה1.
 'פ - ,ן!.ת,ה ה,יזוס רשימתמרשית)"(ן מ.נלן" ן,ןוןמויאז2.

 למ - ירי)ת.ת ון:,ת. ה),סר,'תמרשיידהיק,מ")1(
 י%,סג'%ונאנא1.

-- ם - "עיןא'ת "יק'יהןרק,מת);( ..
 ני""וני'סי"'ףן.

 ידעוןעמיל """ן( )י2נ",קי1ני י ך! נ""11,-ן
 .ן,ע "מ,.ן,ת יציען" הנ".ריתןל.י 212יר1()"מ

 חשכ"ה-1965 )בחירתה(, המקומיות הרשויותחוק

 ירוחם המקומ.ת למועצה הבחירות בדברהודעה
 יוון" נוה שנית ן, הד:-,-ון,1 )נסירות(, יןל'מיוה הישויר ,ח), )א( 71 יסעיףגיהאם

 ימין?ה ינויית ע,
 ".1(. נאיקסוני ),2 תש-, נחשון ס-1 גיוס קקו,'מו ירשן,"ולימית

 כלהלן: מועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - לן.:;"מ .נסתי ":איזה "!,1,'ס י!,:ה ו'שיץ,'ת "ענוז" מזימת"יעיז)1(
 2: - מפלגתיים וגלתי המ:רהי הפועל המורהי לאומיה דהיתחזית)2(

 ").ות ייעלי "תורתיהמי,")1(
 ד - מ!,)תייס נית' ,וה"" יקרתי

 הל - "ני,'" "11ת גוש;ק-,)1(
 יך - ,רוים יל'יוסישיים)נ(

2170 המקומית הרשוה בתחום שהצביעו הנוהרים של הכוללהמספרב.

2050 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

130 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

-
 "21. מ'
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 ן.עמד'ם; ה מר?'ך'ת אהת לכל שנ.ת:ו הכשרים הקולות מסטרה.

 ;7יייתיחי יי:.ז:יתן.א.ת,.;ת
נ"! ךנ,;תייס ,נותי ון,.יות ךניע"ן ר!,;ת יישר",.ת וענון, :!יית"היואמת
"נו :!,;תייג ונחי יחיך. ,!.ע, ךזויך' "1:'ת יצתין.תב
נ11 ר:,והיי" נחי .ןך"ן יזר,, ":,דת ןיו,' ןתוןתי"ן"וןד

7, ,ינר,.ס "יות ;וש;י.,חל

1,נ .ייחס י,.ייםיש.י"יר

י  הןיעמד'ם; כרש'מית אהת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 גז:זמיםייני ךי7י:,:':.י",תעות

4 י!,;תיין יגעת, ןן".ךית י;.;,,ן י:,;ת ",שי",.ת "ע:יזן :!,.ת":עיןאמת

2 מן.:,י.נ .ננץ יךוך"י דג.:, ושר". ,%.יית זתיתי,.תב

רשיל"יר
, .יניס ,7'י,ס

י  ורש"מה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אמת - י!,;היינ .נותי ד:,י,רת דן.7,יס ינאה "י7י,,'ה ג?מזד לנאת ":ערךמישירת)1(

 "ייןאנינרור1.

 י'ג",אנימן2.

 ך"'ר;1ן,ג.

 ב - ו:,;תייס 1:,תי "זויך' ,!71, גלור"י ,א.ן.ת זתית ".יתיישיית)2(
 ;סיסנ,זרדן1.
 מש"בר,2.

 יד - יי,דנ "י17"ברעייה)גן

 :::::'יי",:)
 VrnaIי,ס

 ;וטמן'וסף י"!1( נ"71?1ני )1ג תש.,
 ירעיל וזכינית ,:יענה י:"ייית!,'י נ21;"1()ים

 תשכ"ה-1965 )בח.ר1ת(, המקומיות הרשויתה1ק

 כפר-ינה המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה
 נו" זיוית ן, ת7:.7-;יו1 )נטיילת(, ין,'מי.ת יישייית י"1, )", 1ז יסעיףי"ה"נ

 ומק.- ,מ.ענ" ימ'ר.ת ן, ".וו,
 9"19(. בא-אובר )25 חט-ל בחשון ט,ז ביום וקוממו כמר-ירה,מיח

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא. ןי
 אמת - י!,;ת..ם ונבי ין,.יזת דוי7,'ן מ:,;י. - "ישרא,ית "ענון" מ:,;ת יהרך,)ן(
 ב - ר!,;,..נ ,נהי ושרוי דנ.ע, ייזר". .".מית, דתית "זית)2(
 חל - ייני,ים דרות ;וש ;ן-,,)1(
 כי - נסר-יון" ייע1)4(

---
 ,21. עמ' ת7:.ה, ס-ןן

 11,1.י1.ון ,7.י. נ::,, ". 111ן. ו;י;י:י:.יצן444
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 ןן
 בחירות: בהסכמי ביעיהן קשורות שהיו הרשימותואלהן

 ,%,:ית, ית'ת "י,ת עי אמת - ר;,ותיין וג,ה' ך:,.יןת ,יין,'ס :!,.ת - ,יוך%,ית "ענוין ין,:ת":ערך,)1(
 ב - ל!,ותיינ ,גנתי ויוך,' ,;ין, -":,יד,ן

1390 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחר.ם של הכעלל המספרב.

"130 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

52 .. המספרהכוללשלהקולותש1מצאופםול.םד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתזו הכשרים הקולות מסמרה.

 ן,י,יתייער ויקי:,":'מי%,ת,.ות
 ":%,"ית "!יגייס מגיזת - "."יריית דיגיי" מעיזת"לעיו'אמת

174 יאות"" ,:,חי ךיוי,י "!,;, - ךך,י"' ,%,יין, ות.תין.תב

244 ":ך,'נ "רתת :יש1,-,,חי

,1! :!י-,יית,יעןכי

- --- - -

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המודטים מספר1.

 ון%.יזת י!1י,.ס י!,:ת - ך.שר",.ת דעג,7: מן,:תהעין,אמת
נ מ!,ותייסופתי

1 מן,ותייס ונבתי ין,יךי "!.ע. - ,חי". ,%ומית, זתית"ן,תב

1 יינך,,ס ךר.ת ן.ט -ו".יחל

2 ,.:" ניר,מע1כי

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנש.םשמות1.
 אמת - ון,ות"ס ובתי ד:,"י,וה 'ס "יי;, י",:ת ".קיסרית, "ענוק מעמת "זעיך, מרק.מת,ן(

 '?י,שקוס%יש1.

 ארי"נייננר;2.

א.;ננרגיציק3.

 נגורנראו,4.

 יט".ג"7'נ.
 ב - :'ל,;תייס 1:,תי יי1יך. וי.;, דמוי", י%.:י,, זת'ת חו.תמישיית)!(

 ר,ן.סגריויש1.
 הל - ,.גי,.נ "יצת ;וש - ו".ימיש.מת)ו(

ג.,7:ן1אנ1.
 כי - י.נ, גור ימעןמרשימת)4(

 שרעי";ד,רזס1.

 רעאסיה2.

 סרוסימאיך ,י,1( ג:.נזנר )2 תש-, נהש.ןנ-%
 גור-יקה ו",.ן'ת ,יוצג" וגח.רותל"ז ו21ור7(),מ

445 1,,ן.י1.י1 "ק'.. ג:;.1 ,' ,יי1, ",ין,י,:,ייי:
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 תשכ"ה-1965 )כתירוה(, המקומי11נ הרשויותחוק
 כפר-שמר.הו המקימ'ת ו'מועצה הבהירות בדברהודעה

 ה1ז;" נ," ;:תרת ן, הד:-ך-נ".1 ):קירה(, ד:,.:יות rT'lC~n י,,, )%( 71 ,:ייףנ:ה"ס
 ייגען: דנ".י., ע,

 1559(. באיקיובך )5ג תש"ל בהשון ט-ז ביום שקויזמו בפר-שמריהוהידייה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - י(,;ת.'ס ,"ת. ":,',ות( ו:.:,.ן יצח ,.שי",'ת ,ענטז" )ן"ח וחין)1(
 הל - );,.,( נ.7רץ, י,יני,'ת "י!,;, - דירות ת:,;ת ;,ש)!(
 ר - "ניי "יז." דיר;1.ת "ר;יךד)3(

073 המקומית הרשית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

635 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

37 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש-מיה אחת לכל שתתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ן,1,1תממר ךיקי:ן;ינ..%ות,י,ת

 יי%י"זת( "יי7,.ם י[,נ' - י'לי"י" "ן:יי" )י(י;ת"לעיראמת
!"1 מנ,;תייסונותי

 ןןי,:" - דןר.ת דיעתן.שהל
"11 )),-,( ניעי", ",.ני,',

תיג דמי ,הייים מיתיתרשייןר

ו.
~een 

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכהה שבהם המנדטים

 יי7.י,,אית,.ית
 ךי;יי,סין(י

 4 ןנןי ,,יזום מרג[.תיקימךר

 דירונות( יוי:,ים ך;,;ת - ".שרעית ךן:.זך )ילפתוחיואמת
 ! מנפתיים.נצתי

1 )מ-,( נינק%, ו,'נר,'ת ון:,;ן - קערית תקעת;ושחל

 ורש-מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ר ח"י "יזום י"ר;(ית "רק.ן, מרשימת)1(!

 מאיר שמא, ,ו.ן!.

 נ"נ ;),1'4. יינני ל,ן:י;ג.
 1נ,ת' "י%,יזה( דן.:,.[ ין,;ת - ".קי",'ת יענ1זה )ימנת דמעיךמרקימת)!(

 אמת -מ!,;ת"ס

 חל - );,.,( נ'ןיא, ד,'נ-,'ת י:5,;" - דתרות הרעת ;ושמיששת)3(
 שי1רמקן1.

 מתםמ' 7",1( גץ.,?ונר )1ג תשיי נושפן..ס
 כפר-שמריהו המקומית למועצה הבחירותפקיד ~76521()חם

 "1!. עי' השנח, נ."[

 ll.ll,l~sp ג7.י, גנניי "' ,דיי, זייי.י'ןייו'(445
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 תשכ"ה-65?1 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוקן

 מצפה-רמון המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה
 "וזע" בי" :מיית ן, תשף,-ויש )נ".יו"(, הי,ימ.ית ךישי.1ת ידוק )"( 71 יסעיףיךת"ס

 תשעי נחשי) ס-ן נייס שזייימ. ימיו מ!!""יוימית ימ.;1" הנ".י.ת י,
 1,,1(. נ,יקטיני )"2

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא,
 אמת - ין,גתייס ונסת. "מ"1,ןת ךיו;,.ס מאנת "ישרא,ית "ענוז" ויאת"מערך)ו(
 ב - מ!,:תייס .נית. וי,ר"י ד!יע, ו:.י"י יא.מית זת'תיזיח)!(
 חל - י.נרי.ס "רות ;ושג".,)3(
 צ - רמון מג!"ייין)4(

 בחירות: בהסכמי ב.נ'הן קשורות שהיו הרשימותואלהן

 צ - רמון ךןן" ,ןןן ןס חל - יינריים "יזה ;.שגפי

596 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הכוחר.ם של הכיללהמספרכ.

571 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

25 פסולים שימצא, הקולות של הכיללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתר הכשרים הקולותמספרה.

 ",ובתמסקר הרשימהניר,"ות,י1ת

255 י!,;ה'.םוניח. ון,ו"ות ה!.ן,יס ךן,נת ך.ויויית וענ,ז" ל!,:ת"לרךאמת

וי מן,:תיים ונותי ויוי"י ומיעי יפוייי ."ומית ודית"י,תב
"נו י.נך,.1 יי,ת :,שי"-,חל
3! ימיו מצ!"ייעוצ

 המנעמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מסטר1.

 הן"י"זת וייי,.ס מנעת ך.שי",'ת העניו" מיינתיגעיואמת
" מי,;,ייס,נעתי

1 :,5ינתייס 1:,תי ומניעי וע)ע1 המ,ר,י ,".ן,ת זהיתוי.תב

2 ייני,.ם "יות גושג".יחל

ו ימין יצן",מע1צ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אמת -ין,;ת..ס ונמי ימאיות ו!ויי.י .מ!,:ת הישיץ"ת וענון" מעינת היערךמרשיית)1(

 !ני ",ן1.

 דון רנ. נר2.

 צאר,י.
 יניתי

 "4!. עמ' תשנ,ן, ס-חן
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 ב - ךן,;הי'ן ,;. ל: :,יון-' 1ו,י7, ךמוי"י ,"שית זכית ,ו.ת ךרשי:תע(
 ",יד) ,.י1.

 חל - יינר,ינ דרות נגש ;,.,מרשיית)7(
 ",."ו ינק1.
 "ניל" ;,י!.

 צ - רשן מ?:" ייוןמרשימת)4(
 ;,11שמ1",1.

 תסוקרראוב1 ,1,1( נ:ונ:נר )2 הש., נקוו)נ-א
 מן:"-דמן ":ק,:.ת ,:חי" ":".יאתן;'ז 11!וו7()"מ

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק

 מסוסון אפרים נוה המקום-ת לכועצח הבהירות בדברהודעה

 "וזג" נו" כנרת ן, הד:-"-IDGG )נך.ר.ה(, ":ק.:.ות "רשייות 1"1, "( 71 ישיףנגהתם
 ,:וונ" י:"ייות 1,

 1959(. בא,קטיבר zsi חט-ל בהשין ט"ו ביום שקויימו מיומון אפרים נוההמקומית

 כלהלן; המועמדים רשימותאושרוא.
 r~H - מן,;תייס .:,תי י::י"זת ";.:,'ס מן,;, קיקר",.ת ךן:,וה מ";ת "יערך)1(
 ב - ין,::"ן ינ,ת' ך:;ר,י וייבע, "יורני ,".יית יתית ";ית)נ(

591 המקומית הרשית בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

559 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

32 םסילים ש:מצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 : המועמדים מרחמות אהה לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 "קאותמייי ייכ.מן:'נ"א.ת,י.ת

 שית. ין".וות ד!.ן,ינ מפח הישר,,., "ן:.ן" מ!,;תורירךאמת

ן4 מז,;תיין ינגן, י:יי"' ייינן, "ן;יי' י"י:'ת יתית",יתב.

217 י??:אית"רשימןע

 המועמדים: מישימוע אחת כל זכהה שבהם המנדטים מספרו.

 ":נדחיסחייך "רש':חניעיאות,יות

 ובלחי המיהדת הגוילים מסלות הישראלית העבודה מעלגההיערךאמת
3מפלגתיים

4 הען:איתהרשיב"ע

 ,21. ע"' תש:-ן, י-"ן

 1"1ן.וי.11 ה?.י, נ::.י %' תון, 11ין,:יניידין413
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 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.

 אמת - מן.:תייסונבת. ןמץ."זת ""וע,.ס יענה "ישך",.ה "עג,זה י!,:" ןעךךמישימת))(
,רן.ן"נר"ם1.
,ן,ננ,.משה1.
-נ"1ר"מיסן. -

 ע - ין?יא.תמירשים")!(
 ון,וי1.
 ,"וק4,מיס". איר"ירי2.
 עיון,,נ1.

 ;ומולי:סקיהי.ם %""1( נ:.נינר )2 תק.1 נעשוןנ-א
 מוגוסון אפרים נוה המקומית למועצה הבחירותפקיד 765313()חם

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 ותיבות המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה

 למוצצה הבחירות על הודעה כוה ניסרת 1, תשכ"ה.1955 )בהירות(, המקומיות הרשייות להוק )א( 71 למשיףבהתאם
 1869(. באוקטובר )8ש תש"ל בחשון ט"י ביום שקויימו :תיבותהמקומית

 כלהלן! המועמדים רשימות אושרוא.
 אמת - מפלגתיים זבלתי הפועלים מפלגת ישראלית עבודה מפלגת המערר)1(
 - מפלגתיים ובלצי המ,רהי והפיעל המזרחי לאומית דתית חוית)2(
 ד - ל!,;תייס :,הי .זתייס .שרא, חלות לון,י "תויתיון,נ"),(
 חל - יינך,יס ירות ).ש:".ן)1(
 י - ךנ)נ יק.גת רשילת ",רתך ,יעןןקה),(
 רה - ??:".ת ייני ושתנ,.ע,)"(
 נע - ייי".ת :ת.נ.ת.)י(

--2247 המקומית הרשות בתחום שהצביע. הבוחרים של הכולל המסמרב.

2200 הכשרים הקולות של הכולל המממרג.

47 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המטפרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הלודותמירר היש.מהניגףאות,יות

2"1 ין,)ת..ס .גנתי ןעו;,יס ייחלת .שךץ,.ת ;נין, ןריית"מעיואמת
1267 מפלנתיים וגלתי המורתי והפועל המורהי לאומית דתית --חויתב-

ך
"7 מ!,)היים ניחי וזתייס .שר"י ארזת יון,י ותירתיון"נ"

" ייגר,.ם "רות גושג"-יחל
1"2 ינהג ישינת רשילת ת.רהך ,מען;ש"

9"4 ע?יא.ת ,.:ון יצת7,.ע,רה
 גרע" מןימו.וימחא הדשיי" נוח נא "לועמזיס, נ, ינ"ירות, י"ס יוני "הכלרו, הע?ן,ית-

 נ,.,. !,רסס" נך ;,
 ,1:. ;מ. תש:-ן, ייןן
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 המועמדים: מ,-שימות אחת כל זכהה שבהם המנדטים מספרו.

 "ן:7:יסממי רישין"נינתיא.ה,יות

י י!,:,יים ונא. גי:יח' ודני;, ומורך. ,%.מת חתית"י.תב
1 7::: ישיבת רשימת תורתך ,מפן;ש"

2 ;?מ.ת ,ינון !.עתנצע,רה

 ורשימה: רש-מה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 ב - מ(,;ת"ס .יצת. י:וי"' .דיו;, "יגר". ,%.מית זת'ת ".יתמרשימת)1(

 קלוס ז:.נו1.

 אי. נדןנ.

 יקף אנ,יג.י4.

 "יידו ,1.נ.

 ,ן;.ן ,נמיןי.
 י - הנגב ישיבת רשילת תורתך למען עשהמרשימת)2(

 אהרן אנקונינו1.

 רה - ";ן:%ית נת.נ,ת ;,.עןרשיןת)ו(
 ;.:רנ:.מ,ן1.
 נ,נונו"י?"ק!.

 מנדךנהכויה 1959( באוקטובר )31 חס-ל בשוןי"ס
 נתינית ה:;ו:ית ,מז;?" לחירות !קין 17!נו7()קם

 תשכ"ה-1965 )נהימת(, המקומחת הרשויותחזק
 פוריד'ס המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 למועצה הבהירות על הודעה בזה ניסרת ן, תיב-ה-1955 )בחירות(, המקומיות הרסויית לחוק )א( 71 לסעיףבהתאש
 1959(. באוקטובר )28 תשיל בחשון ט., ביום שקויימו פוריידיסהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרו)א(
 אל - וייפויי" "יישי)1(
 לפ - ובגנוז" גחר,ן,ת)2(
 ע - י"שי.י1 יצו,)7(

1075 המקומית הרשות בתחום יהצביעו הבוחרים של הכוללהמספר)ב(

1054 הכשרים הקולות של הכוללהמספר):(

41 פסילים שנמצאו הקולות של הכוללהמספר)ד(

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספר)ה(

מ?!רו,ו,.ת "רשיי"נידויא.ת,י.ת

"י4 ו"י!,ימגי.ישיאל
1"1 י";נ.זג""י.ציתלפ

י;4 ו"עו',ןיגן,ע

 "4!. ;ן, ת"נ-ג, ס."י

 .,11.י1.1ן הי.י. נשי, %. "י,. "!וזיק:..:ין450



ן  ן יינוסיסמניי הרשיי":ינוי",ת,י.תן ן. המועמדים: מרש.מות rrix כל זכהה שבהם המנדטים מספר)ו(ן
4 )"יצירי" ".1"יאלן

% יושוי.ן "ויקע

 רשימה: מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות)1(
 אל - יייפיין" "'.יי ךיש'מת)ן(1

יי";:"י,"ייתי.
 .ן.,יד%;:"1.2

 ע"ז"שיי7.

 מהמוז ?,%ן%נו4.

 ע - ,ךשויון הצוקמרקימת)7(
:וני!%7נ1.
 אתזשמז2.

יריייויי.ן1.

 הון-, נתשתןנ-ג
 שמררחמים """1( ננ.נמנר )י

 וייייוין המקומית ,ירצה גנהירוהע"ז),מ213ו";(

 תטכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשוי1התנון
 גת קרית המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה

--- ימ.;נ" הנ,.י)ת ע, ימי!" נוה :יסרת ן, תקנ-ה-ין,1 )נצירות(, ךי,.מ..ת ורעייות י",, )א( 11 ליעיףניתאם
 1969(. מאוקטיבר )29 תש-ל בחשין ט"ו ביום שקויימו גת קריתהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרו)א(
 אמת - מ~ל:תייס וגלתי  היאונדה  הסיןלין מפל), היסראלית הענויה  מפלות"יעיף)1(
 ב -  ריל:ן,יב ונלוי הי.רךי "פועל "ייין ל"י" יתרתירית)ט

 ד - מילותיים גלתי .ךתיין ישי,ל ארוית  ייעלי ךתורת.המתנה)%י
 חל -  ליגרליס ירות  גושי",)1(
 מ התפשי-מרץי(
 לצ -  היימ,ית הליגרליתיצוליה)"(

 בחירות: בהסכמי  ב?יהג  קמירות שהיו  הרשימותואלה
 עם אמת - מפלגתיים ובלחי המאוהדת הפועלים מפלגת הישראלית הפבודה מפלגתהמירך
 לע - ה!?מןית ה,ינר,.תהיןלגה

7898 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר)כ(

7458 הכשרים הקולית של הכולל המספר)נ(

D'~TDD 440 שנמצאו הקולוה של הכולל המספר)ד(

 24%. ימ' rn~tvn נ-תן

451 ,,,ן.ון.:ן ה;.). נ:ז., 4' צוין. יויייי,ן,י;,;



 ,מועמדים: מרשימות אחי; לכל סנ.ת:ו הכשרים הקולות מכפר)ה(

מנויך;י,ות ויע.יה:.ין."יתדית

,וו" מ!,:ת,,ס יניתי וי"י"ית זין:י'[ ייינן ה'שין:י'ת ךןייי" יגיעתוייידאמת
ינוי י(י:ת"ס ייזמי ויוי"י יגיעי דמוי"' ,"ייית ית.ת".יתב
נ2( מין:תייס יעי יזה"נ 'שיטי אניית !שי' התיית'יתן:"ד

714 ,ינר,ים חרות ;וש;היהל

1"1 יך3עיומינוט

!,4 יע12"'ת ",'נרצתרי!,:הלע

 : הכועמדים מר?.מות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר)1(

 ין:וס.סמנך הרשימקניר,.א,ת,'ות

 מי,;תיים .גאי ךיאו,ות דשן,-ם מן,;ת וישר",.ת היבין" ירייתיזעיךאמת

נ י!,;תיים 1:,תי היורמי ד!.:, שוריי ,אומ.ת ות"ת"היתב

1' מסלגהיים בלחי ודהיים יש-אל אגירת פועלי התורתיהמהוהך

נויחל
1 ,':יבים "יאת ;וק

 ורשימה: רש-מה ככל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמות)1(

 אמת - מ5,;,יים וגנתי יז,י,זת דחין,.[ מן,;ת "י?י",ית הענווה מפננת "מערךמישימת)1(
מ"'יאי1.
 משהא,יוונ'נו2.

נ1חומונ.,3.
 שרואי

 מעירשושן4.

 מאייסי".מך!.

מרנ,ית3ס'".

 ב - י!,:הייס ונהי יזור,י הל.ע, יהירי ,אניית דתית ".יתמרשית)2(
,"יאניאנרים1.
קייצי2.

 שיוא,
נונייסא,'שע!.

 ד - מ!,נהייס 1r~a וןה'י[ 'שי,, א;.ןת בזעקי התיית' ןןךנןמישחת)נ(
 .שוש1משה1.

 הל - יינריים הרת :וש ;,,מרשימת)4(
 נ1שמו",יאיר1.

 :רשונייצחק יעיי( נ"וקסייי )31 הש., ג"שון,.ט
 גת קריה המקויית למזעשה הבהירותפוףד 763211()דמ

 1ן,יי ""י "י.י. יחיי ", ,יין, ייייי:יןיידין452



-י  
 . תשם"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק

 השבים רמות המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

ן
 קלן, וקנ.מ רפית "משמית ,יעזה ינ".ר,ת ן, הקניך-נו,) ):יייות(, ,ן,יי.ית ורקיי,ת יי., י4 ,שיף נחתתן
 %וין(. נ",,ן,ני )"2 תש-, ג"ק,ן טין ניחס,ךתק..ס

 יהיא: אחת מיעמדים רשימת אושרה המעצה, הכרי 7 בחירתלשם

 הרשימה כעזיאךת,יות

 ה רמותימעןלר

 תע., נגשכן ס-ן גיוס הנהירות שות ru1 ן, ךשניס ריות המקולית ,:ו;!" הנשיות ערי "נריר האיור דסעיף,!י
 השכית: כרמות הלקומית המזעיה כהכרי ענסתרו האישים כעל לחלן המפזרטיס המועמדים על 969ג( באוקטונר)28

לירסוילהלם3. יודןוולף1.

 משהנבל0. ראובןושטיינהרדט2.

 רחלראודור7. אלכסנדרזאבי3.

- ימ)י"י קיימן4.
 זולפמןמאיר "",ו( נ"י,ייני )"2 ה".י נ"".ן ס.1
 השגים רמות המקומיה למועצה הנחירותפקיד 161213()חס

 1%!. עמ' ת"נ-ה, ס.חן

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 ישי רמת המקומית למועצה הבתירות בדברהודעה

 ,מועצה הנגירות עי ".זעה נוה שסית ), הו:-ן-ריין )נ"ייותן, ךמקוייות ירש,יות ידוק )"( 11 יס?.ףגיתאס
 יע. רמת:מקירית

 %",1(. נא,,סוגי ),! תש., נחשון סין גיוס שקיסמי

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 אמת - י!-ס - הענין: מ!,)ה -דימין)1(
 ךן,ע, ךיורןי ,"ומית, זתיתהן.ת)!(

- ב - יי,:תייס וניחי ךןןרןי
 חל - י.נר,יס ירות גוש -),-,)"(
 ישי-לר ררתין;1)ו(

453 המקומית הרשית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

482 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

21 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.
---

 דמועמד'ם: מרשימות אחת לכל שמתת הכשרים הקולת מספרה.

 האיותינקי "רק.י"נקוי",ת,..ת

"!1 מ!-ס - "ןניי" שיית -אעיראמת
ונ ין,)חי.ם ונ,ת' "מוייי דיו;, דמן-,. ,"ומית, ות.ת"ן.תב

"14 יינר,.נ היות )וש -)הייחל
נ"נ 'ש. יןתין;1לר

 24%. עמ' חשג,ה, ן,חי

453 ,ו,ן.יי.ין תל... יעיי ". 1י,י. זנייי:'ן'.לין

 ן---



 ןי
 המועמר.ם: שימ.ת וו אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 יי:7טיסמסרר ורש.ן"נתויאות,יות

2 י[-ס - דשיי" מפיית -"יריראמת

1 מן,;תיים ונצתי "ן.ר"י ין.;, דך,ר"י יאומית, דתית",יתב

2 ,יני,.ן "רות ;וש -;"-1חל

2 י", ימתיפעולר

 ורעימה: רט-מה מכל המועצה חכרי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אצת - ימס - ןעג.ן" מאנת - ןמעי7 ייט':ת)1(

 .,ון.תשושן.1.

 רו7ויף )יפא,(אנא2.
 ב - י(,;תיים 1נ,ת. טוריי "ייני "ך,רחי ,אומ.ת ותית "ציתמרשימת)2(

נה,ש,מה1.
 הל - ,יגר,.ס "ינה נוט - נ".ןמרשימת)נ(

 ונ".ו",ריר1.

 אינ,;ומורי2.
 לר - ישי רמת ,יעןמרש.מת)ל

 ע11דיאי1.

 שזרירנין,.2.

 שטרןקלרה י!11( נא1,ט1נר )1נ תש.י בזקרןי-ם
 ית' רדת ןמ,.מית ,ךיע:ה הנהירותי,,7 נ121רו()"מ

 תשכ"ה-1965 )בחייות(, המקומי1:ז הרשויותחוק
 תל-מונד הכקומית למועצה הבהירות בדברהודעה

 ,יקוה "נחירות ע, ".רען גוה ;מורת ן, ה7נ."-נן1% )ן".י.הן, דינמיות דרק..ות י"1, )"( 71 ,סעיףגיתאס
 י"11ן. נא.7?.נר )!1 חק., נתון ט,; ניגס שווקיו ת,-יוקהמ"ימית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - :!,נתגיס ובה. ךז","ןת ד?,ע,.מ מצינת "ישיא,ית הענשה כפינת"מערך)נ(
 ב - ין,;תייס 1:,ת. תמורחי "5וע, - "מנרן. ,1%מ.ת זתית"זית)2(
 חל - י.יי,.ס "ייה ;וש -י"-,)3(
 פ - תי-יייזנ"מ;.)4(

 בחירות: בהככמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלהי
 חל - ליברלים חרות גוש - גח"ל עם ב - מפלגתיים ובלחי המורחי המועל - המזרחי לאומית דתיתשית

ך1573 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.  

1512 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

61 פסולים שנמצאו הקולית של הכולל המספרד.

 !21. עמ' תשוה, נ-"י

 1,,ן.ון.וותו.). ננ:., ח' תנן. "וון,:ין.תון454



ן

 המועמדים: מרשימות אחת לכל ש:ית:ו הכסרים הקולות מספרה.

 "ק.,.תמיני ךרעי:הניצי"ותויות
"72 מן,:תיים ונתתי המ"יהז, ה!ון,.ג מילה הישראלית ך;נ.ז" מן,:ת"יעיראמת

,11 מחליתיים ומת, גי:יהי הנועל - המורהי לפומית ומתהי.תג

י"4 ,יניייס ידית גוש -:העיהל
~2: תי-מונו:"מ:,פ

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

מי: מרשימהנתויאות,יות

4 ןןי:תיים .ניסי ןמ,.ךדת ו!ון,.ס ןןל:ת היערא,ית "ענווה יינית"מניןאמת

1 מ!,:ת.יס זנית, ןיויה, ןן1ע, - ון,י"י לשמית זת'ת"י,תב

2 יינר,יס "רות :,ש -:ן-1חל

1 ת,-יוקיזמייפ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמות1,
 אמת - מעי:תייס וביתי המויחזת י!יעליס מיינת הישר",.ת ךעגווה יריות המערךמרק.מת)1(

י.1ייתיי1.

 "גרהםנין2.

בי-1יוי?ך,3.

 ב - י~,:תיים וביתי "מויני הפ.;1 - המורח. יקומית ופית שיתמישימת)7(
 ",."יאטיאס1.

 חל - יינרי.ס הרות :וש - נ,-,מישימת)נ(
 :1,:הנב1.
 אהרן:רוי2.
.3

 נאמוןאניי
 ן--

 פ - ת,-מתז :ומימרשימת)4(
 זגאנקן1.

 מל-מוגד המקומית למועצה הבתירותפקיד 213"79(ים מידד14ברהם 1969( בנובמבר )4 תש"ל בחשוןכ"ג

------

455 1!1.11.11ן תקר ימ.1 א' (וזן. "יוני:יןיין,..
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 ירושלים הממשלתי, המדפיס ע'עהודפס ארויות 60המחיר


