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 תשכ"ה-1955 )נחירות(, המקוג:'ות הרשו'1תחוק
 ירושלים ע.רית למעצת הבהירית הוצא.ת בדברהודעה

 למו- הבהירות תוצאות על הירעה בזה נמסרת a~??n ,1-1953 )ג"ירוה(, המקימיוח הרשויוה לחיק )א( 71 למשיףבהתאם
 1939(. באו7.ובר )25 תש"ל בחוון ט"ו ביום שקויימו ירושלים עיריתעצת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפלתיים זבלתי המאיהדת המיעלים מפלגת הישראלית, העבודה מפלגת -המערך)1(
 2: - מפלגהרם ומלתי התזרחי והפיעל המזרחי, לאומית דהיתהזיה)2(
 ג - ישראל" ואגודת התורה"יהדות)3(
 !- - מפלגתיים בלחי ודתיים אגו-י פועלי דתורהיהמרכו)4(
 הל - "נרקיס "יות;וק)נ(
 ט - "רופשיהסרג,)י(
 'ם - "שקין- ירוש,ים-,יען);(
 כ1 - ידוש,יסעריס1,(
- D"tr~Si,ינר,ים),(  לע 
 נם - 71:ן,.'ס גנ,:ייינ י"הו1ים וגין,י ג:,אמ נ"מנ.,"1(
 עו,,ננ,-עב111(
 עם - מדינתית ישימה121(
 ק - ".שיץ,ית וקומ1;.נן.ת "מ!,;ה,נו(
 בה.רות: בהסכמי בפיהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 המלאבה נץמני עם אמת, - מפלגתיים ובלחי המאזהרת המיעלים כפל:ח היעראלית, העבודה ממלגת -המערך),(

 נב,. - העצמאיים הבלגליים וההוגיםוכמסהר
 יבכו. - כהלכתית רטימה עם כן, - החומשיהמרכן)2(

01554נ ירושלים עירית בההום שהצביעו הבוסרים של הכוללהמספרנ.

100408 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

4175 סמולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שרתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ןליייתמנ"ר הישי:";ידייאות,יות

 נננ;4 מ!,;תיים ונכהי ו:,.,זת ו?,ע,יס מ:,:ת הי;י,,י,, יענין" מנדת -גיירךאמת

11"ר י!,:תייס 21יהי ושרקי !ין, ג גיורתי, יאומיח זתיתהן.תב

נו111 ישר",. ואחזת "תור".יעזות1

17,נ מי,מ'.ס יבק. יוהרם ";ו-י פועי "תירתי":יעזד

2,,11 ,ינר,ים ירות;ישחל
1112 ""ועשי"מרנוט

י,8 הש,:"- ירושייס-,מן'ם
;נ2 יייע,'סשניסבו

1DS3 עימאיים,ינרייסלע

י"נ2 ג??:אייס ינ,:,ייס ו":ו:.ם יסמיני המיאנהנחמניומ
2127 נב,עביעב

חננו ין,:ת.תיש.מ"עם

554 ",עיבית ןלימימו:.ה"יל;"ק

 י. ,1 עמ' ת"נ-", ס-הו

 1,,11.11.1הל.י. ננסי, 1' (!!ן. וני?1:ין'יין505



 המועמדים: מרשימות רחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.ן

 דמ:וסיסמשי הישיירניו.אות,,וה

"1 מ!,:תיים ונחתי הן",קזה ו5וע,יס י5,;ת ".שראית, יענוזה מ;,;תהמערך,אמת
3 מן,:תיים ונע. דמי". סיוע, שורן. י",ן'ה, מזרית"ימתב

4 ישיחל" יאגורת  התורת-יהדותג

1 מ!י:ת'ים נגהי 1זתיים אקו-י רוע,. ותורת.,דמרנוך

י י.ני,יס "יית;ושחל
 ננ,עי,.עב

1

י  ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האגשיםשמותז.
 אמת - מ!,:תייס ינית. ין".קות ה!וע,.ס יעמת היקר",.ה, "ענווה מ5,:ת - דיריךמרשיית)1(

 סי'7יי17.

 הייםמריון2.

 עקינא"~ולי".

". יוקף;ן.ש4.
וינסןעמ:,"י  איייוררון".

 שזר,שלראלי". ?גירוון7.

 הגיסששוני9.
 יורןחיירות11. "שי רז:,"1.
 קיוב 1,ר!ו.
 "יו1עיירםי1.
 מימן נ;נ:.שתי14.
 ד"ה ;קן.ה"1.
 ייו"סמר,ס"1.

 ב - לל,;ת"נ 1:,ת. דמ,רהי הן.!, המורן, יאורית זתית הן.תמרשימת)!(
 ירוךזוגותי1.
נילשתי-,שוי2.  זוזנכיןי.

ערושמ;,ס1. נ - 'שיאי ושוזת "תרה ,וזיתמישיבת)"(
7י"71מ,הנוניס2.
 איר.םמ'!1ני:!.
 אר, 'זיוה;וין7יי45.

 - מפלגתיים בלחי ודמיים אגו"י פועלי התורתי המרמזמרשימת)4(
 ך.

 וימן קיא"ירו,1.
 הל - ,יבד,.ס "רות :,שמישימת)"(

 ,?חק יףרנינוגי,1.

 יתשעמצא2.

 מורסרנ'ואן".

 שלא,שני4.

 ;רשפןסלמון". שיאישמעו:ונ.זי.
 עב - גי, עיי,ייקימת)"(

 לוירפאל י"ר( נ:ונמנר )! חק., נעשוןנ-א
 ירושלים עירית למועצת הבחירוהפקיד 765213()חס

 י, "ין, "!י.ין,:,י,,;
 --507 "!1.[ן.,1 "ק.י. גנויי



ן
 תשכ"ה-1965 )בחייגה(, המק1:ן.1ה הוש1י1תהזק

 באר-שבצ עירית למועעת הבהירות תיצאוה בדברהודעה

יי"
 ':י- עניית תיי"ית יי יי"חיין ו' :מןע::ןי:גן:ג:נעגןםן

 כלהלן: המועמד.ם רשימותאושרוא.
 אמת - :ן,ותייס 1:."י ":"7,1ה עו;.'" :לעת "'"יח,.ת "עיי" ועות יעיך)1(
 ב - יילווה: י%". ,ן,ידי "ניע, "ייי"' ,"ין,ת זקת ",.ת21(
 וי - ממלגתיים בלתי ודתיים  ישראל קודת פועלי ההורתי המתה רשימת)3(

 ;,., רקיןת)4(
 חל - ,ינך,יב ךך1ת ;ו"

 'ט - ,תמירה)"(
- מך-U~D ימן)7(  לב 
 לע - ךןןן"ית ן.'נריית ךמ!,ו"1,(
 עמ - י%:תית ישן",,(

 בחירות: בהסכמי בינ.הן קשורות שהיו הרשימותואלה

 עמ - מי,גת.ת יש.ן" עב לב - נ"י-קגע,מען

30044 הבקומית הרשית בההום שהדמיעו הבוחרים של הכולל המספר ]ב.

29210 המסםרהכוללשלהקולותהכשרים1.

1401 כסילים שנמצצו הקולות של הכולל המסמרד.

 המועמדים: מרשימוה ::הה לכל שניהר הכשרים הקולות מסמרה.

 הלודותמנזר ירכיתןנין,אות1'1ת

"1"11 מ!,;תיים ונותי ":ן."זה "!ןע,יס ן!,ות י.שרן,.ת יענוון להיית"מעיךאמת

17י" י!.ותיינ ינ,ת' "ן.ר"י ,!.;, "יורני ,"ומ.ת זתית"ן.תב
"1"1 מכותיים :,חי 71תיינ ישר", אוזת ל.!,' "תויתי המינהרשלתד

וטו "ני,יס "רות וגש ו"-,יש.מתחל

9"" קבוקי"מרנוט
נונויחמורהיש

""ן נ"י-":ןימעךלב
912 וע?מ.ת %'נך,ית"מצו"לע

9""1 מן,נתיתרשייהעמ

 ,24. ען' תשנ,ה, נ-ח1

 וי ין ופי תטי, ינניי ז. "יין. "נונ.:,ן.ירי508



ן

ין  המיעמך,ם: מרש,מית אחת כל וכתה שבהם המנדטים מסכרי.

 גך:ך:,םיאי גיש,מ"7.ני.אי",.י"

י י!,;תיים ונסתי ךי".הןת הן:ע,ים מלה ןישר,,.ת ן?:י7ה יורותההרךאמת
 וז;רהי ,אוית זת.ת";.תב

ן מ!,:ת'יי ונעי ימ;רהי שוע,

1 ב!,;תייס נצת, ומהיין ישיא, אווזת יומי התורתי יירהרשיתך

רש.מת;"-ינוש"ייתייני,חל1

1ית:ויהיש1

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שובהרו האנש.ם שמות1.1

 ::;נ2י:. אמת - ו.נ,;ת'יס ון,תי ךך,ויזת י!.;,ים מ!,;ת הישראלית 1ענ.זן ממות גוערךיישימת)1(1
 "נעוור אניס,3.
 בן-?יון 7ימ,4.
 שוס סג"1.
 ",:רט מרציתו".
 שיעוןק,י.ן7.
 אבהוהנא".

 מרירגיסן9.

 ך - י!,:תיים 21,הי המנהי י!,?, ימ;יהי יאומית פתית הויתמרשימת)נ(
 ?גיאי,111.
 )",, אליהומר?י"ו21.
 שחהבן-7"ן3.

 ד - מן,;תיים נפתי 11תיים ישיא, צודת !וצי ותנית. הישהמרשית,3(
 הייםיי.נלן1.

 חל - ,י:י,'ס הרות ;וש נ,.ימרשימת)4(

 2ן:2;
 סשה ירז3.

 יש - ,סיורהמישימת,1(
 ישע.הו ון.ר1.

 ורדימון~pns י"11( נא.7סי:ר )31 הש-י נושפןי-ן
 נאר-יבע עירית לכ,עצת הבחירותפקיו 753213()הס

,-,-,,,,,,,,, ,-.., ,.,,,- ,,,



ן
 תשנ"ה-1951 )בחירות(, המקומיוה הרשויותחוק

 ה'סה ע.רית למועצת הבה.רות היצרות בדברהודעה

 "ווע" גן" ניזרת 1, תשג."-ני11 )גבירית(. ייזיגיו" הרשויית ,דוק 71)1( ,ישףנתהים
 ד:ייר.ת הין,ות ע,

 ו(11(. נגו7:ונר ),2 תש., נמו) ריו נ,יס שקויימו "י!", עיריתיךווית

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 אמת - מן,;תיים ובתי זן,יון, י!.:,י! מ!,;ת ".שרא,.ת וענווה מבנת"יייך)1(
 ב - מבמיין ,גנתי ומיעי דמן, - "שר"י יןויית, עתיתחוית)2(
 ;ד - מ(,;תייס נותי וותייס ישר", א;.זת .קרא,, אווזת ".עני - תורתית זתיתשית)1(
 1 - י!,,תיים ינקי )י;-ך( בישין, "יושה ",.ך.;יריית"רשימה)4(
 חל - "ני,.ם ירוה נחשנ"-י)נ(
 ט - הן?שיגמדנ;)1(
 לע - יעגי,יה ",ינר,יתסיכונה)7(
 ער - ירו::יה "ע,.ה שי וודיתהרש,ןה),(
 ק - י:,;תיין .נות. "יעין,'ת ",.מו;ין:.ת ה:!,;ה - מ,-י רקימת)1(

 ; ב':'הן שהתקשרו המועמדים רשימות-אלה

 ער - מרומיי, דע,., ש, ותימית "ישיי" ים חל - ,ינר,.ס הרות ;וש גה-,רקיית

121533 ה.פה עירית בתהם שהצביע. הבוחרים כל הכוללהמספרב.

116368 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

5"51 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שרתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ךק.,ותיער מרעיייויפיאות,י.ת

Tic~ימאוןזת "[:7,י: מן,נת הישר;,ית ושווק חיית"מעיו 
 מע,;ת,יםונפתי

1נ11י
7147 מ!.:היים ,פתי 1:;רה. ה:-:, - האר"י ,"ימית, יתית"זיתב

 וזתיים ישי", ";.ות יני;),, (,;.ית !.?,. - ת.רהית זתיתהי.תנד
4,41 מל.;תייסנצתי

 וגזך" ה,,מ;.?טיח"ישים"1
"ן27 מ!,:ת.,ם .גהת. )רק."( גיורא,

ZS30G .,נרנין "יות גושי"-,חל

",11 "ירש.וורנרט
 ך?גןאית ן,ינר,.תןן!,;הלע

"711
וונג מיו:נ.ן "ע,," שי יעמ:.תהישי:"ער

4,י1 מ!,;היים וגיתי "ישי~י.ת י;.מן:י::ית המ?,:ה - מ,.ירשימתק

 24%. עם. תש:.ה, ס-"י

 ן 1,1[.[11.1תויי. גנוי. ז' 171[. ונרנו.?יירו510



 המועמדים; מרשימות אחת כל זכתה שבהם המ:דטים מסמר1.

 "י!;וסיסמקר הרששהשנויאות,י1ת

 המארהדח המועלים מפלגת הישראליה הענודה מפלגתהיערךאמת
4ג מפלגהייםובלחי

2 מפלגתיים ובלתי רמ:רחי הפועל - המורמי לארמית, דהיתחזית2: יןיי

 1 ייי;תייסייני ודתיים ישראל אגודת ישראל, אגורת פועלי - הודהית דתיתחזיתגד

י "ני,ינ "יות יוש."-לחל
ן י;?יאית ה,יני,יתה:ן,מלע

י  ורשימה; רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנ'שים שמותו.
 אמת - יפלגתיים ובלתי המאוחדת הפיעלים מפלגת הישראלית העבודה מפלגת המערך מרשימה)1(

 משה פלימן1.

 -- :::ו:ג:]- :גגן:)
 יינף ניוחס,,,5. ::::יב":)

 2נ, גרעי11.

 זנו ישר12.

 אנריס וניעו14. שב" י.,ן13.
 ב - מנחתיים ודהי ממויני י!ונ, - הרויתי ,%ומ.ת, fi'r1 ויהמדשות)?(

יננו1ישיא,1.

 ,וסףשטרן2.
 1זהייס יש.,, אווזת ישר%,, א;,ןת סיעתי - הורתית זרית הויהמרחימת)3(

 גד - מ5,נת"סעתי
 ישהני.ן;ל,1.

 הל - ייני,יס הרות 1וש ;ה-,מרשימת)4(
 ונסר אעדוןיינן:שסרווס1.
 1"ננץ2.
 ובי"1!ר3.
 מריינין". מרמיס.ק.?,י5. קקי"יומין4.

 לע - הע?:איה ה,יביי.ת ך:י,גחמרשיית)ו(
 )וין,ן.:"א1.
 ,ע,נרני2.

 תש., נעשוןנ-ה
 כהואמרדכי 1"י1( ננונינר )"

 יירה ]ירית ימוע?ת הנהירותנ,,7 13נ""7()"מ

511 ,,,11.1.(1 "ו.י. גנניו 7' (!נ1. "ויימין'.,,ס



 תשכ"ה-1965 )נה.),)ונ(, המק.מ.)ת הדשנותה1ק
 תל-חביב-יפו עירית למועצת הבה.רוה תוצאית בדברהידעה

 הבחירות תוצאות על הודעה בזה נמסרת 1, תשכ"ה-1953 )בחירוה(, המכימיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבההאם
 1939(: באוקטובר )23 תשיל בתיון ט"ו ביום שקויימו חל-אביב-ימו, עיריתלמולטת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 4:ס,71 - מפלגתיים זבלתי המאוחדה הפועלים ממלגת הישראלית העבודה מפלגההמערך)1(
 ב: - מפלגחיימ וגלתי המ:יה' הפועל - המזרחי לאומית דתיתחיית)2(
 ;ד - ין,;תיים נעי )זתיינ יקר,. %;.זה זון,. יקרן, %;,לת חויתית זתיתהוית,"(
 חל - ":ר,ינ "יפה :וש;".,1;( י - י!."יין .:,-י )ר'ן-ןן נישי,, מישה ".מונייייתהרשים,)1(
 ט - י,.נשי"מינן)"(
 לע - ";נן"ית ה,'נר,יתןןן,;ה)7(
 עם - מן,גה.תיש,מ)"ן
 ק - :ז.;תייב ו:,,י ".שרן,ית ",.ן,:יולית "ין,;" - מ,.ירשילת)9(
 ,מ -- חדש נוח -. הזה העולם הגועת)10(

 212833 תל-אביב-יפו עירית clr~1 כהצביעו הבוחרים של הכולל המסמרב.

293951 הכמרים הקולות של הכוללהמסמר1.

8859 כמולים ש:מצ()1 הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשמות ההת לכל ?ניתנו הכתרים הקולותמספרה.

 ",.,ותמנגר ,רש.מןביזויא,ת,יות
 ימ,)"זת יוון,.ס :ן,;ת ךישי",ית ויגון" ינקתייערןאמת

80542 מפלגהייםיבלתי

155.13 ממלגתייט ובלתי המירחי הבייל - המורה' לאומיה דתיתהזית2:

 .וחייב יקי%, ירות י.ע,' יק-%, ";ופת תויתית זת.ת"זיתנד
7741 מפלגהייםבלתי

 [1459 מפלגתיים ובלתי )רק-ה( בישראל ההדשה הקומ:יסטיתהרשימהן
2[741 ליברלים הרות גושגח"לוקל

2453 החפשיהמרכזט

9367 העצמאית הליברריתהמפלגהל:נ

5782 ממלכתיתישע,עמ

2916 מפלגתיים ובלחי הישראלית הקומוניסטית המפלגה - מק-ירשימתק

3501 הד? בזח - הוה העולבמניעתש

 המועמדים: מרעימות וןחת כל וכתה שבהם המנדטים מסמר1.

גתו,".תזזיות
 ":;זן,סישי ורקימ"

 "י"י"ות ":יעי.ב מייפת ך."י%ייה "עניי" יניית"יריואמת
13 מפלגתייםובלהי

" מ?,;תיים לנעתי המזרן. ך:.7, - ךמ.ר,. לימית יתש"ן,"ב
 ורחיים ישראל אגודת פיעלי ישראל אגודת הדרתית דתיתהזיתגד

1 מפלגווייםבלתי

12 ליברלים הרות גישגה-להל

1 העצמאיר. הליברליתהמפלגהלע

1 ל:,:תיתרכיל"עמ

 248. עמ' תשכ"ה, ס"ת1

 9,9ן.14,11 הש"ל, בבססו ד' 1575, המקסימייילק.ס!:ג5
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 ן ----- --- -- - - - ---- ----------------- -- --------- - -- -------

 ורשימה: רשימה מכל המוצבה חברי שנבחרו האנשיםשמותו,ן
 וזקתי וי,.קן, ו(,ע,.ס ייזפת ו,שך,,,ת ולנוזה מן,;ת ליעיךמיקיית)1(

דיכג:בי
. קיליישרנא3. "יי"י ימיש2. .

 ישף ;ין."ן4.

 ך',, ירות5.

 "שון "ייו::ק'".

 דג::)
 יפן, י..זיי1.
 ז,: שזקר11.
 ייים ינקני,12.
 ייני מיי"1.

 ב - ו;,;תיים ודהי הךויךי ":.ן, - י:;רהי ,"י:.ה ןה.ת יאתיישימת)2(
 אניתםגייסי1.

באנרהפ3]
 1זהיים .שין, %;וזת ל'?,. יקר,, ";וזת הירחיה זהית "זיתמיששת)ן(

 נד - מן,;הייםנבת.
 מ".י יהווהאנימוניז1.

 הל - ייני,ים ה.ר,ת גוש ון,ימישיית)4(

 יחרם וי.ן.:]

 יוז שיסלק".ן

 נבא, מלון".

 צמ רנרי. אי," ,ירי". :די;:":]
 'היא ?מר";'"1.
 נ,למייוייוסוו.
 ?:י טניס12.

 לע - ו?צי,.ת ך,.נר,ית ה::,;המרשיית);(
 צני קיי:ס'נוטק.1.

 עם - ככונסת רשימהמיעיכת)י(
 אריו מער1.

 הש., נחסוןנען
 כהנאמרדכי יי"1( נמנמנר )"

 תל-אביב-יפו עירית למועצם הבהירותמקיד 765213()חס

513 14.11.11,1 תק.). ננסי, ז' "1,ן. "!ינון.ןיימס
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 ה;עכ"ה-1967 ,ב).)ן):;(, ין; המקן,, הרש;';;;היק
 חור-'הודה השקומית למוענה הבהירות בדברהודעה

ונתין
 י"!1(; נ(,,יונר ,,! הש., נחשול ס.ן ש,.יימ1ניוב חוי-.ךוזק":,ימית ,מ"ע?" ומיררת ע, וגועך נון ;עוית ן, "שנעך-נוו יריי",, ךילין,ת "י"י.ית ,די, ,"ן 11 ,ון.י

 כדלהלן; המועמדים רשימות אושרוא.
 אמת - מבלגתיזם ומלתי הך:נוקדת ה:ועלימ ממלגת הישראלית העבודה מפלגת -המערך)1(
 ג: - כפלגתיים יבלתי המזרחי הפועל המזיהי לאומית דתיתשית)2(
 ך - מבלנהיים ובלתי "רי,ח' גישראל החךעה הקומת'כטיתהרשימה)3(
 הל - ,י:ך,ין "רות ;.ש - ;"-,)4(
ך ך"יקידמית),(  ט 
 לע - "עומדיך "יינר,'ת"יעי;")"(
 ;צ - גדין-יויון ין.נ,ר;"ך;.);(
 עם - ,:מ,:ת'ת"יששה)"(

 בה-רות; בהסכמי בינ,הן קשורות שהיו הרשימותואלה1
 נצ -נעיי-.דיי" י?,נ.י נסין 7[ אמת - י:,;תיינ וגרת. ךן)ן,ית ו:י:,'ס ידיות "ישין,ית "עג,זך למות -"מעין

 55פו המקומ.ת הרשית בתהים שהצב'עו' הבוהר'ם יל הכולל המספרב.

5"50 הכארים הקילות של הכולל המספר;.
254 פ?.ל'ם ש:מצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים; מר?.מות אחת לכל שמהויו הכשרים הקולות מספרה.

 ";1,.תישר ,רשים"ג.;.י"ות,י,ת1
;ורן ך!,;היין וגלתי ,כ,ן"זת ך:.ן,.ן ך:,;ת ".שיון.'.ת ";:יי" מיינת".ריואמת1

4,1 ל!,;ת"ב וניח' ושר". ":.ן, ,יגר,. ,",י.ת זת.ת"ן.תב1
42 מפלגתיים ובקתי .רקה- ההדשה הקומוניסטיתהרשימהן

1211 ,.ני,.ן "יות ;.ש -;".,חל

"!1 ךייעי"ירנ,ט
?"4 "ע::,ית ",.נר,.תימ?,;ךלע
וזו נ"ר-ישו" גנינור;יאינצ
21" "ן:,גתיתקרעיי"עמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מסמרו.
 המ;זכ.סכנתך ךרקיכךתויג.ת,יות

 ךך,י,זת ":ין,.ן י";" ך.שי%,ית געךי" :?חית"מעיןאמת
 ::זותייב.נותי

] ןן,;תיין ,גצי ךן.ר,. ך:.;, דיור,. ,%.מ.ת ות.ת"זיתב

נ ,.גר,יב חדות ;.ש -י"-,חל

1 דן::"ית ,,'נר,.ת"ן%;ךלע

1 נתוי-,יוזך ועיניינחירינצ

 ,24. עמ' תשנ,ה, נ-"1

 ו,ין.י,.ון ג:.י, נ;:.י ז' ";!1, ו:ון,:,ן,71,:514
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 ,: ורשיתו רשימה מכל המועצה חבר' שנבהרו האנש.ם שמוח 1.ן
יי".ךת)ן(

 :יחיי
 ך;;יי" :!,;;

י י!י)ה..( יני;, ; ;, דן,, י!.;,,ן :;,;ת :."ירי.,  אמת 
 ,ז,."י,,,ן.

 :;ענגנ;ן
 נן-!ויתמין:י4.
 רו;,",'הונ.

 ב - !,;ת"נ ) וננהי ךך;יהי "יין, ולזיפי יאמית ות.ת הן.תמיקשת):(
 שירין"לדיב1.

 חל - ,יויכין ירות ווש - ות-.לרשימת)ן(
 "ז!יק,ן")נ,:ן(1.
 ניוז אינינ3. "," 1ריך:ר1?.

 לע - ו??:,ית ך,י:ר,.ת ה:!.;המרשיית)4(
 שרענינניס1.;-----

---- - -- - --_------

 נצ - נקזי-יחוזה "?.ניי :אתילי".ית)י(
 יזק,,1.

 דנו"
 אקשט"ןמנחס ,ן"1( נו,נמנר )" תש.1 נךשוןנ-:
 אור-יהודה דמקומית למופצה הבחירותפקיד 765213()חם

 תשכ"ה-1955 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 יעקב באר המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 ךו7?" נו" ועדת ן, תש:.ה-ויון ):,ירותן, ע,זןית "יקי,ות ,"1, ),ן 71 ייע.ףגך""ס
 י:ו??ה ענקייות ;,

 1969(: באוקטונר )2% תש-ל בהשדן טיז ביום שקויימו יעקב בארהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 14ב,ת - יפלגתיים זבלתי המאוהדת הפיעלים מפלגת - הישראלי, העבודה מפלגתהמערך)1(
 ב - ר!,);ייב נותי ,והיין יפוייי ינ.;, - דמוין. י"ו:.ת היתהוית)נ(

 --- -- ו - ך!,מייס נפתי וותייב ישרץ, אנוןת - דהור"י"ן1ת)ו( __
 ה - דן!"ריפז)4(
 חל - יינרייס הרות פוש -י,.,)!(
 פ - )יתק( ו:קיס נ"::ירשימת)"(
 צ - .וקנ נאריפן)7(

 בהירות: בהסכמי ביביהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 ודתיים ישראל אגורת - התורה יהדות עם 2: - ניפלגתיים בלחי ודתיים המורהי המ,על - המדהי לאומית דתיתהזית
 ג - מפלגתייםבלתי

1650 המקומית הרשות בתחום שהצב.עו הבוחרים של הכוללהמספרב.
1 1613 הכשרים הקולוה של הכולל המספר:.

ד.
67 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספי

 ,4?. :מ' תשג-ה, ב-הן

515 ,,,1.1ן.(; קמ"י. י;:)י י' ,7!ן. "!יויכין'יעז
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 המנעמדים: מ:'י.ן" (;,;ת לכל ש:'ת:ו הכשרים הקויות מספרה.
 ירש.ן,גינוי%,ה,י.ת

 ג,ויותךן!י
 דמיונות ך:,ע,,ס לן,;ת - ".וין..ת "ונוו" י!,;תהיעיואמת

י!4 מ!,;תיים.חתי
134 מפל:תיימ סלתי ודחיימ המזוהי הועל - המזרחי לאומיה דהיתחזיתננ

315 ממלגתיים בלתי ידהיימ ישראל אגודת - התויהיהדות3

115 המחרלמעןה

!,1 .ימ,ינ "ייה היש -י".יחל
"!1 )-';ך( ומ"ינ נצלנייע'יתפ
?2e .על: נ"ר,מצוצ

 המועמדים: כרש.מית רחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 ן:ניסיס.ינ!. ייש.מ,;';1'א,ת,י.ת

4 יייית.ין.יית. ךן",,ות ךנ,ע,יס :!.;ת - ,.ער,,.ת ין:.יי ייל.ת"רעיךאמת

1 ,יני,.ן היכת דש -;,.,חל[

2 יולי נ"י,רעוצ[

 ורשימה: רשימה מטל הכועצח חברי שנבחרו האנשים שמותז.
- 1 הישראלי העבודה מפלגת המערךמרשימת)1(  אמת - מפלגתיים וכלתי המאוחדת הפיעלים ממלגת 

 דוד כהן1.

 ש,:ה יינ2.

 ;נים "יין4. ."יי" ייי".
 : - י:,;תיינ :;קי ,יתקן .קי%, ";.ות - "אייך .ייי"לימית)!(

 :ישן "ייס1.

 .יגף יי;י,י2.
 חל - ,יני,ין "יכת ;.ש - ;ך.,יישימה)!(

 "מים ,.נסישסרן1.
 צ - יע,נ ואר ,יעזלרקיית)4(

 יי"ייףן.1
 ""יו ייינן!.

.ו1
 רבייךילבו 1969( בנובמגר )3 בחשינו?-לכ"א
 יעקב נאר ין,ימית ,מ.עצ" ,נייר)קיעז 11!;!1ן)ימ

 הש:"ה-1965 )ןהיר1ה(, המק:),.1ת הרשפותה1ק
 שמואל ;בעת המקומית לכועצה הבה.רית בדברהודעה

 למועצה הבחירות על הודעה בנה נמסרה 1, ה':מ"ה-1913 )בחירוה(, היקומיות הרשויות לחוק )א( 71 למטיףבההאס
 ISGI): באי;טובר )23 תש"ל בחשון ט"ו ביום שקויימו שמואל נבטחהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 יומת - מפ.ן - הישראלית העבותה מפלגת -המערר)1(
ל הדמיהגוש)2(  ב 
 ן'ם - שמואל גנעה למעןרשימה)3(
 חל - ייני,יב ירות ;.ק -;".,)4(
 לע - העגבנית ",ינר,יתהמ!,;ה)"(

1
_

 24%. ע"' תשנ,ה, ס-ח1

 ,,,1.1[.,1 הל'י, גנני, 1' ,זנן. ה!.נ.ן'ן'י;יי516
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 ןן
374י המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המסמרב.ן 294ן הכשרים הקולות טל הכולל המספרג.

..80 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.
_ ___ 

 המופמרים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

ינ6 מ!-ם הישרא,.ה, ךענ.ן" מןיגת -הסערךאמת
ו!נ וזניוגושב
,111 שן.,, גנזת יןןןישים"3ש

וו2 יינרייס חרות גהק -ג"-,הל1

זן ךעומאית ך,ינר,יתהמע,;:לע

 המועמדים; מרשימות אחת כל זכתה בהם המנדטים מספר1.

מ:יין::וטים הישימהנ,גוי"ות,,ות

3 מפ"ם - הישראלית העבורהיפעתאמת

1 תזת.י.ישב

-----4 שמו,, ננעת ,מיןרשימהגש

1 ייני,יס הרות ;וש -ג".,הל

 ורשימה; רשימה מכל שנבהרו האמניםשמותז.
 אמת - ין-ס - ייטרח,ית וינוסה מחגת:יש.מת)1(

 אור1אי;ון1.

 יץ" רו"ן.21.
וגשי::הג,שוןנן-ב)2(

 ניף"ני'5:. גש - שמוח, גנעת ימען מרשימת)נ(ן

 מ,נה י.א:י4.
 חל - יינר,.2 הרות גוש - ג".,מרשימת)4(

 גולדגברןי' י,ן1( :גונתר ,2 הש., נהרןנ-2
 1 שמיך שעת הכימית יציעה" "נ"ייית5ו.י 212נ"7()ים1

 תשכ"ה-1965 )בחירותו, המקומיות הרשויותקוקו
 נדרה המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 הטע" נוה גן2ית ת7:-"-נ",1, )ך.רות(, הןל'מ..ת "ישויות ,יו, )%( 71 ין;,ףניה"נ
 הממו- ,יו:ןה ו:הייות 1,

 5"11(. נח.,:ונר ),2 תש-י נחשון י-1 ביום שן.,.מו גורהמית

 כיחלן: המועמדים רשימותאוסרוא.
 אמת - :!,;תייס ו:,ת' התוהות וייו"ס מבגת - הישר",,ת הן:ווה יוצגת ומערן רשיית,1(
 ב - ן5,גתיי2 ונסן. ייהדתי "!וע, "שיחי ,%ומית זתית יריתרש.י")ט
 הל - יינייים חיות גוש ;,.,רשיית)2(
 פיתוח ימען מתוזזת מןיי'תרשי:")4(

 טל - גור"
 לנ - נירה ימעןרשימה)י(

 בחירות; בהסכמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 לג - גירה ידען רטי:" עם חל, - ,שרייס "יות גיש ג".יישירת

517 1,,,.14.11 ה7'י, ננ:)1 1' !1!1. "!זיינין"11ן
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01"2 ;:ןקימית -:'ן ה : במך שהןב':. הביהרים של הכולל המסמרב.

2373 הכשרים הקילות של הכולל מכפר1.

125 םכ.לים שנמכרו הקולות של הכולל המסמרד.

 המוכמדים; מרשימית ::rr לכל ש:ית:1 הכשרים הקולות מטפרה.

 ה,.,ותיקי ,יקייי:יקיג.ת,',ת
rcx7"! לנ,:ת"ם ונ,ת' "::יקית י:יןיינ ;'ןיות ןיןי%י'ת "שיי" יןיית "הי7יש.ןת 

"!! ךן,"יין ינ,ת' "יויי' יזיע, דלי-". ,גי:.ת ית.ת "ן."יעייךב

111 ,ינך,.נ הית ;וק ;".,יקילתחל

1!7 ;זרן ןיתיי ,::ן :ץו"7ת ן,ומיתרקין"טל

ין! ;יי" ,יי1יעין"לנ

 המיעמדים; מרש-מית ונחת כל וכתה שייח המ:דט.ם רש.מת1.

 ין:ן?'סינני ךי;'מי:.;ויגית,.ית

 ":גיגית י!יעי'נ ין,;" "'שיי:י'ת ינויי" :ניעתנ:]ואמת

1 י:,;תייס .נותי ייזר,. י:.ע, ד:.ר,י ".יין וחית ",.תי".ן"ב

 ;וי, נ'ת., יייו מגיתית י7ימ'תיעיךכל

1 יירה ,:ע1רעילהל;

ו  ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האנשיםשמותז.
 ::rs - מ?.;תי'נ .נ,ת' ":,יאת "!.ע,ינ ך!,;ת ךיעי".ית "ענון, ין,;ת ,:עיךיי"יית)ו(

 ננימין עכסן.

 ;:תקי ו.נ:ן4.
 ב - ר?,;תיינ ונותי יגורני ווין, יפוייי "שית ותית "ויהליק.לק)2(

 כל - וו-י !ית." ,מען י,1"ות מק.ן'תירק.יך)!(
 יווף;רפי1.
 117"רונ'!.

 נעיי"עייקיני!.
 ל; n:t'DT ;זר" ,מיןמיעיל")4(

 י".7ה .רנר1.

 פכר'שראל יי17( נ:וכןנר )ו הע., יישןן-"
 נןרן "ן7י:יה ,ךונ?" ןנ,יך)תנן.7 !1?וו7()ךמ

 ו,,ן.1ן.(1 תן.י. נעי. ז' !7!1. "נינ.:.ן.ין)ן518



ן

 תשכ"ה-1945 )בחירות(, המקומיות הרשויותהנק
 ו:'-תקוה המקימיה למוצצה המה.רות המצאות בדברהודעה

 י:ך.רלה הילית 7, יעזן: גוך ;יסרת ן, ו הן:.ך-ן,, ן:(, ):ך-ו י:',יי'לת הך,:.'.ת ירי, )%( 71 .יעיףנימאסן
 1969(. ב".ק(ךבר )"? תשיל בהשין ט"ו בי,ס שק,יימי גזי-הקוה ה:קימיחלגועיה

 כלהלן: המוצמדים רשימות  אושרוא,
 אמת - רל;,יינ 1ני,. ךן",יזת ךן'ו,.ס י(,;ה - וישרא,.ת ון12זק ך",;תלערך)1(
 ב - ממלג,.יס ובלחי היזרהי המועל החזרהי לאומית דהיתדייה)3(
 גת - מן,;ה., ינקתי דישי:",נ(
 הל - ,ינייינ הרות ;וש;".,)4(

1553 המקיצית הרשות בתהום שהצניעו הבוחרים של הכוללהמספרמ.

1548 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

105 פט.לים ש:מצאו הקולות של הכוללהמסמרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שויפו הכשרים הקולות מסמרה.

 ד,),ותמחר דרש,יהנ,;.י%ית,יות
 ג:",י,ית "ייעי'ס ך:י)ת :'תיקיית ךן:יי" מליגתונעיךאמת

1,( ליי;תייסונותי
נ4ו ו!,;תי'ס ו:,:י דינררי ומי?, י:,יך' ,,,ך'ה ובת"י.תב

ונ1 יע.:הית הדתיךרשי:ה;ת-
-- - 

;4נ י':יי'ס "י." ;י";".יחל

 המועמדים: מרשימות אחת כל .כתה שבהם המןדט'ם מספר1.

 י:ןיינלאר דישי),":ינו."יה,י.ת
 היא,חדת המיעלים מפלגת - הישראלית העבידה מפלגתהמערךאמת

נ יך.רהי ך!.ע, דמועי ,"ירית זהיתדיתב
1 רעצתי, לננהירישין"גת

1 ,ינר,יס ירות ;.שנהיהל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישוכחרי הששיםשמות1.
 הזקו" ךן,ות - דיירךתיקיית)1(

 אמת - ו),ן,יות ך!יע,'נ מיינת - ך'לר,,'ת

 ::!:::%יי:)
(4

 ן;:ירהיק
 יוקף ;".ס

- ב - הגביהי הנוע, מ:יךי יאוןת זתית היתמרקידת)2(  מיי:. ייןן.-
 ;ת - מי,;ת.ת מלת.ימי",, נב:)
 ק: ךט.1.

 חל - ,יני,יס דרות ;.ק מ-,מרשיית)1(
 ניין.ע,:ן.

 מ.1לסצ' 1"11( נ;ינמגי )4 הק., משוןנ.;
 גני-תקוה המקומית למיעצה הבהירותפקיד 785213()חמ

----.- - -  

 248. עמ' השכ"ח, ם-ה1
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-י
 תשפ"ה-1965 )נהירות(, המק1מ'1ת הישויוהחוק

 1'ת המקומית למועצה הבהירית בדברהודעה

 "וו;" נוה נשרה ן, הב:-ה-ניון )נ"יריתן ההקוניות הכעניות ,ן,, )"( 11 ,נעיףנהתאס
 ייק1- ,:ועז" האירית ;,

 1)"!1(. נ"1,:ונר (zs חק., נחשון טעו נ.יס ש,ו..מו ;'תמיה

 כלהלן: המועמדים רש.מות אושרוא.ן
 "ש1,11ן-אל)1(
 אם - "שניס)2(
 אח - "מעיז)7(
 ור - .תו)4(
 ל - וךענ11ה ""ויצית)1(
 לא - "ריסורמ")ו(
 וה - ך"תיוייית,7(
 גל - י";נ1זה ",י"מ")"ן
 ע - ,צי,,,(

 ןן
1238 המקומית הרתית בההום שהצביעו הבוחרים של הכולל המטמרב.

1232 הכשרים הקולות של הכולל המספרו.

25 פסולים תמצאו הקילות של הכולל המספרד.

 ו המנעמדים מרגימות אהת לכל שנ.הנו הכשרים הקולות מספרה.

ימר",1,ות "ישים,ינויא,ת,יות

'11"קיי'י1אל

114"שקוסאם

ו""יעידאת
,וייחיוד
I?s 1"ענ1זהד",,"ותל

'11"י'ייימ"לא

177ך"תעיייותגה

 ו":נ1ז"",יחמהנל
1"1

!.1"2זקע
""1":"מניתפא

 המועמדים: מרשימית אהת כל זכהה שבהם המנדטים ממפרו.1

 וינזסיסמשד "ישיח"ני:י'"ית,,ןת

 ITITIVn1אל

 1"שקוםאמ

 1.תוור

 1 י"ענוזה""ויציתל

 1דייפיין"לא

 1הךתעיררותנה

 2 1";12זה"יי"מ"ול

 1"ביקע

 ,24. ען' תש:-", ס-ח1

 וורן.1ן.14 תל.י. נשיו י' קוון, 7:י:1:'נ'ין"520



ן  ןן
 ורשימה: רשימה מכל המועןה חברי ש:בהרו הששים שמות1.ן
 אל - השוויון רש.מת)1(ן

;רוענוא,ראוק1.
 אם - "שקוםיש.מת)2(

"נועסנה?נן%,,ה1.
 ור - ,תויש,מת)נ(

 א, עכז ינע.ן נ',%יותו1.
 ר71%

 ל - ושנוו" דן,,".תרשימת)4(
1הזסחמוז1.

 לא - דריפוימהרשימת)נ(
נרהמוהמדמ"מוז1.

 גה - ""הי.ייותיש.מת)"(
 שריףציה1.

 :ל - וישון" ו,1"יהיש.מת)7(
אנועננ"אזיז1.
 %ן:1שרעייה2.

 ע - וזן,רשימת),(
 ע"י מו"מז"ועזן.

 י"ג, ",
 אליהומנשה יוד( ננ,נן:ר ,ו הש., :,שנןנ,נ
 ;'ה "ן,.מת יי.;ןה דנן,יות!,.י וינ!"7(,"מ

 תשכ"ה-1965 )נחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 היד-השרון המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הנדירים תוצאות עי "ודעה נזה  ניירת ,, הש:-ה-:",1 )איייך(, זמק,יי,ת דיקוי,ת ,הגק ),( 71 ,נ;.ףנ"""ס
 1969(: ביוקטובר 281 הש"ל בחשון נ'"ו  ביךס שקויימו  תוו-הסרון,  המקומיחלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאישרוא.
 אמת - כפלגהיים ובלחי המאוחדת הפועלים ממלגת - הישראלית העמודה מפלגתדמערך)1(
 - דמורהי י%ומית, דתיתהרית)2(

 ב - מ;,:תי.ס ובהי ההייי "!.ע,
 ג - מן,:תיים נתתי וזתייס ישר", ארזת - "תורהיעזות)3(
 תל - ליבילים היזה :V'A;ת"ל)4(
 טהמרגזהיפשי-)!(
 לע - 1עןמאית ןי':ר.'תןמ~יוה)(ן

 6163 הוד-השרון המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל  המספרב.

5707 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

458 פסולים שנמצאו הקולות של הכילל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מכפרה.
 וקויותמשר ורשימהנימיאות,יות

 4,,ן מ!,;ת,ים ובהי דן,."ית י!.ע,'ס מ!,;ת - "ישראלית וינויה מ!,:ת"מעיראמת
 הצויי - בוריי י%ומית, דתיה"זיתב

יצו מ!,:תייס ונותי דמויה,
189 מפל:תתם בלתי וההיים ישראל אגודה - התזרהיהדותן

1135 ליברלים הרות נוטגח"להל

235 החמשיהמרכזט

244 העצמאית  הליביליתהמפלגהלע

 248. עמ' חיכ"ה, ט"ח1
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 :מו.כ: ו)מ :,ן,: rri: '_?~TJ כל זכתה שבהם המ:דט'ם מספר1.ן
 ן:גזייןינזר ו.-שייך:.ן,,-ךית,,,ת

 י י!,י"רס יננת. "ך"י"ית י!.עי'" .:יית - י';י",י" "ןניין יניית ךך;יו(:מת
נ ,ינר,.ס "דות גי"י"..הל

 ורשימה: ר'כ.מח מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותן.
 אמת - מפלגתייות ותלתי המתיהדת הפועלים ממלגת - הישראלית היורה מפלגת המערךמיש'מת)1(

 העב7.יעגנו,:נ.

 ניודיעין4.

שעון,נ",נ.

ננ,".
 'ן'"

 ב - מנ.,ת..ס .נדי יך,ר"י "ן.;, - ,:.ריי ."וי'ת יתרת "ן.תירשימת)?(
 אר:ו,ר,",יין2. ",,יייי].

 חל - "נר,.ן ,רות ג,; ג".ימרשימת)!(
 ;י.,גן-עישי. יש"גססיי. זייןערס].

 גרט:רמשה ,!!1( נץ.,ן.:ר )1! תע., נישען..ט
 היד-השר,ץ המקימית למועצה הנחירותפקיד 755213()הס

 תשכ"ה-1965 )בה.יית(, המקימ.ות הוש1י)תתוק
 'הוד ה:קימ'ת לןועכה הבה.רות בדברהודעה

 י:קו- ,ן,;?" ךנ,.רות ע, יוון נו, )ינית י. 1 ת7:.ו-נו, )נהירות, ךל,,ל.ות "יקייות יזיק 71)י( ,:ן.ףניתאנ
 1(; 59? באוקטובר )25 תה"ל רפיון ט", ביום וקויימו יהודמיח

 כלהלן: המועמדיב רשימותאושרוא.
 אמת - :!,;חיים .נעתי "ךן,ךות ך?.,;..י מ!,)ת - ".קך".ית ";נוו" ך5,;ת "לערך)1(
 ב - מ:לגתהט בלתי 1ד1.יים המזרחי הועל - המזרחי לאומית דתית הזית)2(
 חל - "יות-,.נרקיס גוש ג"-,,)!(
 לע - "ין",.ס "ייייי.ס ס.ןת)1(

4,13 המקומית הרשות בתהים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
4151 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

252- פסילים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מ-ש-מות ~rr לכל ומיתגו הכשרים הקולותמספרה.
 ",ועתמניי זרשין,ניקוי".ת,י,ת

נ?!2 מ?יית..ן ייית' ,י"י"ית יזיעי.ס יזיית - "'שידיית "עניי" יניית"מעיואמת

300 מ?לגתהם ובלתי ה:זרה' התיעל - המזרחי לאומית דתיתחזית ב'

ו2!] ..נימס "יות גרשנ"..חל

121 ןעעמורנ ל,'ני,'ןנ.עתלע
-ן  ,21. עמ' הש:.", ניח[
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ן
 המ.,,יד,ם: מרש.מית ץחת כל וכתה שבהם המ:דט'ם מספר1.

 ינינייוסת-.ו"
7 ליי"רס ינין זי"'"ית י;'לי'נ ךני:ת ו'שי"י'ה יחייג ינייתיעייךאמה

! לי:ך)'ס הרית יישיג,,הל

 ורש.מה: רש.מה מכל המועבה הבר'שניחרו האנשיםשמותז.
 אמת- .:ימנו כ!,;ק"ם ונעת, דן,.גזת 7:יע,יס ו!,;ת גישר,,.ת געטךג רן,נת מירךמרש':ז)1(

 סב"ב
 "ויין 7,.י:י1. י:י'"י 7י)ויי:'ן7'!.

)!(
לישת:

 ב - וניחג ך?,;ת..ס וחג. התיגי ויוי, ה:ורן' ,ן,ך'ת ךה'ת קץת

 חיל - ,ן.ן;, היות-,':יניס ;יש יה-.מיש'זת)1(
 ר:,, ניני1.

 ,.יף מי,".
 חק., נה17ןנ.:

 דורין'ואל ""!1( נ:1:ךןך )"
 .דוך ך:,,;.ת ,:ין!" "י".ייתי,.י !ן!י"7()"מ

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרש1יותה1ק
 ירכא המקומית למועצה הבהירות תיצאות בדברהודעה

 ומ'יית תי:,.ת ;, ך..עך נוך נמית ן, ת7:-ג-!"!1 )מ'ריג(, ג:7וך', "יש.'.ת ין', )ץ( 71 יטיףגיג,ס
 1969(; באיקטובר )28 ה'2-ל כהכון ט"ו ביים טקויייו ירכא, המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 א - 1ךרנ.ר:גך".תיף)[(

 ב - ו'נ,נ,ייס 1:,תי ופורן. ךנ.י, גמ;יגי יפיפית והית":יה)ו(
 ה - ךענךא"ןגך,.,'ם)זן
 1 - מן,;ת'ינ מיהי )ר7-ן( נישי,, ד,ושז ך,וךונין:יתגרשי:")1(

 הל - יינר,ים יצת ;ושזך.,)"(
 'ד - גחונה"ת::'ת)7(
 בו - לכל;ה,ים וביתי )מפ"ר( המאוהדת דלועליםמפלגת)5(

1537 ירכא המקומית המועצה בההום שהצביעו הבזהרים של הכוללהמספרב.

.
- 

-1487 הכשר.ם הקולות של הכולל המספרנ.

50 פסיל.ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 "21. עמ' תשג-ג, ר"חן
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 המו:מד.ם: ןרל'מ.ת אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה. ןיי

 הקולותישי "ישימהגיוי.%יתעות

ין וזרקוריה"ש.תוףא
4,נ ישרא, ייחלי י"ןזיתהמעיךאת

91 ממלגתיים .בלתי המירחי הפוכל המורהי לאומית דחיתחויתב

נ"י "ען:%'יבי"וי%'סה
 "קוש" ",ויוו.נטיתהרשייה1

נ4 י:,נת.יס ונתתי )ר,."( נישרא,

7" ,ינר,יס "רות גושוה.1הל
 "ננוו"התגנית'ך

2,?

174 י:,נ,.י! וגית. )מפיג( "מפוזזת יסוע,יבמחיתמ

 המימדים: מר?.ןות rnK כל נכתה שבהם המנדטים ממפר1.
 "לוזן.בישר ורשיו,גינויאות,'ות

נ .שיתי מיעיי יריית"שיואת

1 "עצמ""ס""לישםה

2 "ונונההרננית'ד

1 גבינתיים יניתי )מן-ן( המ%יךזת "!וריבמויזהמ

 ורש'כה: ר?.מה מכל המתצה חברי שנבחרו הששיםשמות1.

 את - יפיפי !,עלי ,%"זזת "יערךישיית)1(
 מורא ס,ימ") .ונף1.
 "ניש סלמון יונף2.
 ריש %נו שעז ענזא,,ה".
 סלמתן נעיזיונף4.

 סמה סיגו%נו.י:י.

 ה - קע~מ%,יב "ק,,"יברשיית)?(
 ימא, נהימתןעלי1.

 .ד - "ננוע ךתנו,תרשיית)1(
 מיעזי וא"שחוסיין1.
 וייז1%ע,יגינ"ת2.

 מ - ון,ותייס ונית' )מ!.ב, ון"ויות ה!וע,יס מאנתרשימת)4(
 ימזעסא"היונף1.

 1א1םנ:'מ ירו( :%ו,טונר )וו תש-, נעשון,.ס
 ירנא המלימית ,מועצ" הניירותפקיי י21נ"7()הס

 ,..,,,,.,,,,, ,,,,י.,,-,-,ה,



י
__ תשכ"ה-1965 )גחינות(, המקומיות הרשויותחוק

 כרום אל מרד המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה
 למועצה דבחירות על הודעה בזה נעטית 1, הן:-ה-1563 )ברירות(, ה::קיייות הרשויות לחוק )א( 71 לכעיףבהתאם

 1959(. באוקטובר )28 הש"ל מהש-ן ט-ז ביום שקייימו כרום אל מג'דדמקומיה

 כלהלן: רשימותאושרוא.
 ב - מבלנהיים וכלתי העורתי הפיעל לאומיה, דתיתה-ת)1(
 ק: - והעבודה הטיתיף)2(
 א,1 - והעבודההתקוה)3(
 יא - והאה.והמשיתוף)4(
 דא - ומיתות קידמה)5(

1612 הבוחרים של הכוללהמספרב.
1535 המצביעים של הכולל המספר '1.
1503 הכשרים הקולות של הכולל המסמרד.
30 הפסולים הקולות של הכולל המספרה.
 : שלןאיתיותןהרש'מה ב' הא' סדר לפי רשימה כל שקיבלה הכשרים הקולות מספר1.

 "קהותמניר גרעי:"ניידי".ת,י.ת
200 מחליתיים ובלחי המורהי הפיפל לאומית, דתיקהזיתנ:

ינן ורימז"גש.ת.ףע
215 ייענ,זן"ת,.האע

ו!2 .ד,ז.ו""שיתוף'א

"ן4 ימת."דייהרא
 המיעמד'ם: מרש.מית אחת כל שזכתה המנדטים מספרז.

 "ז:ו:יןינזר דין.יןנ.י.י",הזינת

2 .יענוד"דק'תוףע

2 י"עניזה"תליי"אע

ן ין""י:""ע.תיף'א

3 ינית.",.ים"רא

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברישנבהרו האנש.םשמיתח.
 ב - ינ,""ם .נ,ת' ומיד. וניב, ,"שית, זהבת "י.ת רע.ה11(

 אנוזן.ומייךז1.
 ע - .וןנוז" משיתוףרשית)2(

 למיין.
 גי,

 מלז נתקן2.
 אע - וקיניו" והקו"רש.יהע(

 יא - יגאן..ן וקיטףרשימת)1(
 סין"1י.יף1.

 רא - ומית." "זמהרשיה)!(
 "יי""יס לי""י. :נקרני:)

 כרן" אי v~Ja המקוקית י:דקצד בהירותל'ד 5213הים מנשהשבת '1eGi) 1".ק?ונר )," תשיי נעשיןי-ן
 "24. עמ' תש:.ן, ס,תן

525 ו!!1.1ן.14 תשיי, גנני. 1' (ו!1. "נ.י.י.ןיי17ר



-ן
 ןן
 הע1ג"ה-1955 )כה'ך)!ז(, המק)נ,')ה הוש1י,הה1קן

 שדל הןקימ'ת לכיעצה הבך'רות בדברהלדעה
 ךן,י- ,משן, ,נשרות ;, ",זול נוך ::;ית ן, תשה.,-נ,,1 )נך'יות(, ,ן,י:.ות "יוו.ות ,די, )"ן 71 ,נן.ינרה,:

 '. 1933 באוקטובר )25 תש"ל בחשון ט"ו ביום שקויימו יגדלמית

 כלהלן: המועמדים רש-מות אושרוא.
 אלת - המ,והדח( המיעליי מפלגת , מישראל העבידה )ממלגת דמערךננ(
 ב - י!.:ת.י! יניתי הן,ר"י עין, "הייי ."ומ.ה זת.ת "ו.ת)!(
 הל - ))וו.,( נישי", ",ינך,ית "ן!.ו" הירות תועת נגש11(

250 הכקומית הרשית בתרום שהצביעי הבוחרים של הכוללהמספרב, יי

241 הכשרים הקולות של הכוללהמפפרג.

9 פסול'נ, שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המוץמדים: מרן.מןת אחת לכל שניתזו הכשרים הקולותמסמרה.

 "קיליהין!יויש.:"צית,.ית

?14 ךן,וןזת( ,!יע,.ם ימנת , ניעי", ";קייה )יניית"יעיואמת

1נ ין.:תי,ס ,נדתי ילודי ה:ןע, ךן.ר,י ינוייה זהיתיסיתב

"4 ,)"-.( נימין. ",ינר,ית "מ!,;" הזינת תועה;ישחל

 : המועמדים מרש"מח וזחה כל זכתה שבהם המנדטים מספרו,

 ךמ;זליסמנ"ר חיקי:,נצייאית,יות

rc:A1 ךי"ייית( וייני.ן ן"י;ת ' נ.שי"י "עניי" )יריית"מעיו

 1 י:,:תי.נ ונפת. זמריי "עוע, דיור,., ,".מ.ת וחיתי..תב

 1 )ן,..( ניעיי. ו,.נר,יה הן!,;" "ימת קוית)ועהל

 ורש-מה: רש.מח מכל המועצה חברי ש:בהרו האנשים שמותז.
 אמת - המא-הדה( העיעלים נ'מלגח , בישראל העבידה )ממלגה המטרך מרשימה)1(

 שממל שליאר1.

 יי,ן,ינף!.

מישי)!(
 ;"-י

 ב - מ:,;תייס .גפת. דמוייי ושע, ויורני ,"ומית 'יזהית
 ננס עי,מ1.

 הל - ):".,( ניני:), ך..:ר,.ת ים!.;, ""רות תועת דושמיניית)נ(
 ננ"יא,ניט1.

 פ:לוביץר' ויו( ננו:מנר ,1 ה"נ-, נדשיןנ-;

 1,ון.)ן.1ן ה:.י. ג::., ו' ,וזן. ונון,:,נ.).,ן525



 השכ"ה-1955 )בחירות(, המקומיות הרשויותתוק

 מטולה המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה

 "(,ח. :,ייי,':ר )"! תן', נ,':'.ן פ-ו 0 נ' 7,וךל. מ:.,ההמרמית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - ר";תייס ועתי גך"'יות יניו"ס ר"ח .שי",.ת יניזן י1:ת "נעין)1(
 נם - י-1,- נגן-.)!(

2"1 המקומ.ת הרשית בההום שהצביעו הנוהרים של הכול, המספרב.

73נ הקולותהכשרים הכוללשל המספרנ.

פ פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 : המועמדים מרשימות אחת לכל שנ'ת:1 הכשרים הקולות מסמרה.

 -- "ויייתיעי "ישן,גסיי"ית,.ית
"14 :ייי"יפ ינית' וך"י"יה "!יעי': ייי:ת ':י"י'ת עניי" מפיית היייואמת

!! מלילןין::ינם

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "יש.י,ניפוי".ת,.ית
 המנזל.נמנוי

 מזי:ז וננהי יי,וךית ו!.ן,ינ וו,;, ייר,,'ת עגון" מן,;תהיעיךאמת
" ילידהנ"מ;.ומ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 אמת - מפ,:הי'0 ולן. י"יהרת י!.ן,.נ מ:,:ת .7.",יה חויה מ!,;ת המידמיששת)1(

 פי;;,א:ף1.

 ייוייק ג,נל'2.

 ני1א,יעור5.

 נןונן:י )2 הק., יןש11י-א
 קובי'S~S יום(

 מניי" "יוי:'ת ילין!" "חוייתפור !ממז()ך"
(

 נ-"
 ,ו". עמ' ה7:.ן,

527 "1ן.ן),ון ,:.י. נ:נ., ו' וין. ייי:.י.ן.יען



 ןן
 תשכ"ה-1965 )נה.ר1ת(, המקומיות הרשויותתוקן

 מעלות-תרעיהה המקומית יימועצה הבה'רית תוצאות בדברהודעה

 ":"ירות תונ%ות ע, ".זד" נ." ;::ית ן, ה:;.ן-;:17 )נחיריה(, ":קומיוה היק.',ת ,ריק )א( 71 ינ;.ףגןת"ן

 7"1%,: ג,1,יונר ),2 "ש., נסטון ס-1 ניחס ע,1.יךו מעמת-תישיי" המומיתימען"

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא. 1ן
 1:מ - תרעיי" "ז)ס ,יען "2ע,י.ב יש.מת)1ן

 חמת - ךן,יתןת הכ,ע,'ס ןע,;ה "'שיעית ןןנ,זה ךןיית"מעיז)2(

 ב - י!,)הייג וגרתי דמוייי "!,ע, "מוייי ,%.יית זתיתהוית)%(

 בע - ,גומית ית.ת"ן.ת)4(
 ד - ין,;תי,ס יצת. ויתסס ,שי", %ניית !וע,, "תויתי,י":")נ(
 "קויונ.7ן'"ייקימה,"(

 1 - י",""ן 1;.ה' )יקית( נישר", ""זקן

 חל - .'גיציי היות ;.ש -;ן-,)7(
 לת - תישיכן ,מען נ:י;יסרשימת),(

 ה, - תיקייה ,סרנה יש'ןה)%י

2121 המקומית הרשות בתחם שהצביעו הבוחרים של המוללהמסמרב.1

2021 הכשרים הקולות של הכולל המספר;.

97 מטולים שתצא, הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ",1,.תלגורקיקיה%ות,',ת

י11 תרעי,ן ק.זים ,מען "%עירינישירתאם

%1ן ,:(יושת עו7י.ב ts)rt "יקי%.'ת "ענ.ז" י!,;תהמעיןאמת

 מן,)ה,,נ יגיעי היייי, "!יע, "יני", ::::): :::::::::ע

%;,ב
219 מ"והייס :.ת' וזתי'ן ישך%, %ונות 'si~TD "תיית'"מן:"ד

75 מ(,נתייס ונות. )רק.,, ניעיו), "יושה הקומונייסית"רש.ל"1

427 "נר,ינ "יצת ;.ש;"-,הל

%,1 היקען ,מען נע.נ'ביש'יתלת

י,1 תישיה ,מונתיש.מ"הנ

 21%. עמ' תש:.", נ."ו

 11.11.1717הש.י. נ::.1 ז' !1!1. ינן:,:ינ'יזין528



 ןן
 המועךד'ם: מרשימות אחת כל זכהה שיהם המנדטים ממפר1.ן ןן

 ירנינו."ימיית

1 הר?.1: 7.יו[ ,ך;ן ך~ןיי.םיש.ןתאם

 יאיית"נעיואמת
2 ייאייות י5.ע,ים מ:,:ת ך'שיא,ית וענוז"

! י:,"..ס ונרץ ילורך. ולין, שויך, יאוך'ת ית'ת"ייתב

1 .,.ן.ת ות.תיי.תבע

1 מן,;תי.ס נותי 1זתיין ישר,. ארזת !.ן,, התורתיייינןד

2 ,.ייייס "יית11שהל

1 היש.יה ,מתן נ2';יסישתתלת

1 תישיךה ,ן.נתיש.י"ת:

 ורשימה; רש.מה מכל המועצה כהנרי שנבחרו הא:ש.םשמותז.

 אמ - תיש',, ציין ייען יילירי[מרשימה)י(
 נייי1ס א:זר"וי1.

 אמת - יךאויות ונינתם ין,מ ו'שר,,.ת "עמזן מ!,;ת המורך מרשיית21(

 נינה אייהן!.

 -- נ: - מפלאיים זבלתי רמזרהי הפ,על המזרחי לאומית דהית הזיתמרשימת)3(
 רקנן ר,נרס11.

 א.היון מדוג.2.
 בע - י"י:.ת 2 ךךש.בב::11(

 ד - מ:,:תייס נסתי וזחיי[ ,שרן, ";ורה נון,. והורתי הממהמישיית)נ(
 ,ע7;":ן1.

 הל - יי:ר,יס ררו, גוש גה.,מיש.מת)"(
 קמ?י1סישמן1.
 ניטון אמון2.

 לת - "י;."ה רען ;שמםייש.מת)7(

 ת; - הרשים ,שנת מרשיפת1!(
 יקייי".,י,1.

 דרכמלראליעזר 1969( גנובמבר )2 תש"ל בחשוןכ"א
 מעלית-הרשיהה דכקומיה למיעצה הבהירוהמקיד 753213()חס

529 ו11י.י11.1 תחייי, יעיי י, "1יי. ינייתי:יימס



 תשב"ה-1965 )גה.רית(, המק1מיית הרשויוההיק
 ע.ר-'ורעאל-עמולה המקום-ת למועצה הבה-רות ידברהודעה

 הלע" בו" נמנרת ן, ת7:-ה-3!!ן מנהיריהן, הכקומיות "ישויוה ,"וק )"( 11 ,ע.ףבחש"ן
 .כמע י:"'ר,ת ע,

 lnoa). י,.,?ו:ר ,!? תש.. נחש.ן ט.1 ניון שנויינו ;ירל,רן%,-עסותן"ךקו:'ת

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא,
המערך)1(

- 
 אמת - מפלגהייס וכלתי המיוהדה ה?-על-פ ממלגה היטראלית, הפכורת מפלגה

 ב - רנ,;תייס וגהי הבזרח, גסון, עורן. ,אומית והית ינית)נ(
 ; - ין,;תיינ נבתי וותייס ישר", אדוות - "תוי"יצוות)!(
 חל - י.גי,יס( "יות )פושיה.,)ו(
 ט - יגעיי"מיס);(
 לע - "עראיים",ינעים)"(
 עם - הממ,נת.ח"יש,מ")ו(

 בה-רות; בהככם בירהן קשורות שהיו הרש.מותואלה
 עמ - קי:.:ת'ת "רשים" ינ חל - ,.נרייג( "רות ,;וש;ק.1

7550 המקומית הרשית בחחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

7353 הכשרים הקולות של הכולל המטפר,.

557 מסולים תמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל שנ-הנו הכשרים הקולות מספרה.

 ך,ו,ות מסני "יעיך" גינויאות,יית

 ":"יתלת ייו;,,ס מעת י.עי"יי", ":ניי" מקיעתדיויראמת

נו11 ךן,ח..ס ונע. ןלור". ":יסו "מויוי י,יןית ןתית",.תב

347 מכלנתיים בלתי ודתיים ישראל צגודה - התורהיהדיתג

1351 ליברלים( הרות )גושגח-לחל

"נ! "ק"ש."מישט
""1 ";צןרייס"יינר,יםלע
11( ימ:,ן"יתהרשיך"עמ

 : המועמדים מרש.מות אהת כל זכתה שבהם המנדט.ם מספר1.

 ימ:7סיםממי"רע.מ"אית,.ית

 ":צופת ן;וע,ינ ך;,;ת "ישראלית, "עוזה יןי;ת -ייפיףאמת

2 מפלגתיים ובלתי הינרהי הפיסל המזרחי לאימית יתיתחזיהב

נ י'גי,ינן "יי" מישי".,חל

 1 הימשי"מרנןט

 1 ה::,ית,ת"רש,ן"עמ

 ,1?. ~מ' תשג-ה, סיחן

 1!11.11.11 תש.י, עניי י' !יין. "כינין:'יצן530



ן
 ןן
 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי ש:בחרו הששיםשמותז,ן

 אמת - "מחווות יו.;,ינ ךיי;ת "ייך"ן.ת, 7ענוון י!,;ת - המעיךייש.מת)1(
שיש,1שךויי1.
צן1קי)ןף2.
 ?.[רשדמה3.
 גוימ)י:ןמניר4.
 יר-,נשחממםנ.

 ב - מ!,נת"1 ונ,ה' מוין. השן, ומניה. ,"ומזת ותזת חקתמרשיית)!(
 ,ע:יניני1.
אורננאי!.

 - -- "ו,ה,.ני,,"(-חל );יש נ".,מדקיקת)7(
 ).מ"( .ק?'.:ן;ישמנא,1.
.23?U'ש"יונין 

 ט - "עשי הירניןמישימת)4(
 ג111,ו אןמ1:זמימון1.

 עם - ה::,נת'ת דרשימהמישימה);(
 ייון;.,ישמי",1.

 אינשמ-ן" ,",1( :"ו,י1נר )1" נ]:ך,יו:

 תשכ"ה-1965 )בחישת(, המקומיות הרשויותה1ק

 פקיעץ המקומית למועצה הכהירות כדברהודעה
 ,:וינן ונתירות ע, הווין נ:ז נאית ן, הש:.ה-נ"11 ):זירות(, ד:;1:יות ךרשויות ,ין, ),( 71 ,יעיףנךתאם

 1959(. באוקמיבר )25 תש"ל בהשין ט"ו בירם שקויימו פקיעיןהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אב - יאי" ש,תיף)1(
 1 - מ[,;היינ 1ניהי )ר,-הן נישיא, ורושה ";ומו;יוט.תהרש.יה)!(
 חק - ישונהןז,)1(
 טע - %י.1א,)4(
ההה""17ת-לב)נ(
 נ -וי?,"")י(

891 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

880 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

11 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 "4!. עמ' תשנ.ה, ס-ה1

 ~--531 1111.י11.1 תן.י. גנן.1 ו' "1!1. "יונ.ן.ן');,ן
---



--ן
 המיזמד'ם: מר:.מית אחת לכל שניחנו הכשרים הקולות כספרה.

 "ויייתממי,יש'ן"
מ1 1""י"".חייאכ

 "קוק" ה,ון,ויזסיתך-ע.:"1
7"1 מ;,:ת.ים וג,ך' )י".,, :ישי,,

יז,חק
77 1"מ1נ"

"1 איואיטע
"ין.""תיקייתלב
4"1""ג,""נ

73לי,סע

 המועמדים: מרשימות אחת כל נכתה שבהם המנדטים מספר1.

 alull~nלנגר ורצין,גיור.א1ת,י.ת

2 ו"ח1"ש.ת1ףאב

ג מ?לגתים ובלגי נרק"ה( בישראל ההדשה הקומוניסטיתהרשימהן

ן יצייד"גווחק

su,"1 ןי.ו

1וך!,"הנ

gQ,1לי

י  ורטימה: רסימה ממל המועצה חברי שנבהרו האגשיםשמותוי
 אכ -זךש'מנךננך""י")1(

 "חוש" ",ומ1נינסית הרשעת::שילת)2(
 ן - מ:,;ת..ם ונותי )ר,."( ג.שך%,

 נ11יי1א.,ף1.
 חק - ואמונה צוקמרשימת)7(

 !;זי;%מר1.
 טע - אמין אימרשימת)4(

 לב - הותן,זיתמיק.מת)נ(
 נאקתסי.י1.
 י"יס!זי,2.

 1 - "יצעהמרשימת)"(
 שעריענטז1.

 סע - מיימיש.מת)7(
 ייסףיי.ז1.

 לארדוו'אק .lece) נא1,ןיגר )1ן חק., נןשון..ט
 פקיעין המקומית למועצה הבחירוהפקיר 55213ל()הס

 1,,ן.ון.1ן הש.). ננני1 י' !זין, ונז:1:יסיי;.5327



--  -  - -  

-  

 ןן
 תשכ"ה-1955 )בחירות(, המקומיות הרשוייתחוקן

 פרדסיה המקומית למועצה הבה'רית בדברהודעה
 לכועצה הבהירות על הורעה בזה נמסרת 1, השב"ה-1953 )ב"ירוה(, דמקימיות הרשויות להוק )א( 71 לכעיףבהתאם

 נ195(. באוקטובר )28 הש-ל בהין ט"ו בום שקויימו סרדמיההמקומית

 כלהלן; המועמדים רשימותאושרוא.
 .________. אמת - מ!,:תייס 1:,ת. יי,.יית ו!,ן,.ן י!,;ת גישרוניה ךע:וזה י!,;ת ":ערד)ן(

-- 
 ב - י!,;ת'י[ ון,תי ןןןיהי ון!.ן, ך:ןיהי ,"שית זתית"זית)!(
 ו - י!,;הייי נות, 1זתיי[ יקיא, אווזת וגורהימיות,ר(
 הל - ,יני,.ן "יות ;יש -;"-,)1(

415 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים טל הכוללהמספרב.

390 הכשרים הקולות של הכוללהמספר,.

25 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש'מית אחת לכל שניתו הכשרים הקולותמספרה.

מו!ין,.,ות ירשימונינתיאבהויות
 הן%יגזת גלווני[ מ!,;ת ךישיא,.ת יענוש ידידת";,עידאמת

ו.17 י:,;תייסונפתי
113 מ!,:היי[ ונקהי ןן;ין, וןןי?, ך:;יהי ,אומית זת.ה"ןיתב

83 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת התירהיחרותג

 _---- .. ."4.-;,.,-;,שךרותיי:רי.סהל____
 המועמדים: מרשימות אחה כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 המאוהדת הגוילים מפלגת הישראלית הצבורה מלגתהמיתראמת
4 מפלגתייםובלחי

 ון!וע, יאוייה זתית ",,תב
 2 מ!,;תייס ינ,ת' ג:;רהי

1 י?,:תיים נימי וותיין ישר", %:.ות התירהידיית1

- ייני,יס הרית ;וש -י".יהל
 ורשימה: רשימה מכל המועצה חבריש:בחרו האנשיםשמותז.

 אמת - מ5,;תיים שיתי ך:אויות ג!.ו,ין י!,;ת גיער",.ת וענווה מן,;ת מעיךמרשימת)1(
מו!ר!יי!ת"1. .2rs1יעיש 
 ,1חנ.וי3.
 יד";.מ.ני4.

 "מור,, ,אימית ותית ";יתמרשית)2(
 2::עב:. ב - ין,;תיים וננהי "ן:רהי 1,!,יי

 נ - מ!,:היי[ נדתי וזהייב ,שרן, אווזת והוין .גז"ימממ(
 הייסינת1.

 !יוניה "מהמית למוענה גני'ר1ת!,.ו 1213"7()ים כפרת'טוביה י"ר( ננוניני )3 ת;-, נעשוןנ-נ

 "4!. עמ' תש:.", ס-ח)
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ן
 תשס"ה-1965 )בתירות(, המקרמיקת הרשו'1תחוק

 קדימה המקומ.ת למועצה הבהירות בדברהודעה
 ,מיענ" הניירות ;, ג,זעה נוה נמית ו, ת7:."-1י!1 )נייי'ת(, "מקין.ות קרעוי.ת ,יוק 71)א( ,:;יףנגת%ס

 1959(, באוקכובר )28 תש"ל בחשון ס-ז בים וקויימו קדימההמקדמיה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מ!,;,ייס 1:,ה' ויי,ייות י!ו;,ין מ(,:ת ",שראית הענודה בנאת":עיד)1(
 - המרחי ,%ימית וחיתיו.ת)2(

 ב - יק,:ת"1 1נ.ת. ואר"י וצין,
 חל - ,ינר,יס חרות נ1ש -1ח-,)7(
 צ - הקוביתן,4(

 מה.רות: בהככמי בימיהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 הל - ,.נרסיס חיות רוש נ".י עט ב - :!י;,י'ס .נותי תורח. התו;, י ומורתי ,חומית ותית"1ית

1907 המקומית הרשית בתהים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1815 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

91 פסול.ם שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מ-שימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
 ",יעותינאיהרשימהאמתויות
 המאוחדת הפועלים מבלגת הישראלית השבודה מפלגתהמערךאמת

ב69 מפלגתייםרבלתי

 - המורחי לאומיה דהיהחזיתנ:
492 מפלגתיים ובלת' המזרחי הפועל

741 ,'נריים "ריס ,יש -ו"-יהל

5י ":קיםיבעוצ
.1

-tDQ 

 המועכדים:ן מרע.מות אחת כל נכתה שבהם המנדטים
 "ממטיםמסרר ירש,מה:י1ו.אות,יוח

 ין".הות ויועצים :ן," ה'7רן,'ת גינוז" מעילתויעילאמת
4 מט,נתייסונצתי

2 י:,:תייס ונתתי פוריי גולע, - המש"י ,%יייח זחיה",.תב

5 ,.ניצים "יית ויש -י"-יהל

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חבר'שנבחרו האנשיםשמותז.
 אמת - מן,:תי.ס ונ,ת' ך:אן"ית וניתפס יינה "ישיא,'ת פנוי" מעמת מעיוכישימת)1(

אמיייי"י'סן.

 עיעיוגו-1TSי. "נשקוטשלאי2.
 ב - מ!,:תייס 1נ,ק, והין' י5ו;, - ":זיפי ,%ומית זהית חרתמרשימת)2(

 הל - ,ינר,יס הרנת 11ש - נח-,מרעיבת,7( נגשיי":)
ר11יקיה1עע1.
 יעק:יניאו2.
 ,שר%,"רר7.
י5תאייה4.
 בריךמשה5.

 ברבשטיץיצהש 1989( באוקטובר )31 הש-ל בחגווןי-ט
 קיייה ":קשית ,:ועש גנ",רותמיי י21נו7()חם
 ,24. עם. תש:-", סין1
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ן

 השכ"ה-1965 )בהירות(, האקזמיות הרשויותתוק
 קלנסואה המקומית למועצה הבהירות בדברהודעה

 "מקו- ,מועצ, ךנחייות ע, ".ועי נו" הינית ן, משגין-ן",1 )נהירותו, ין,וי.ות "רשו.ות לה71 )א( 11 ,נעיף2"תאס
 1969(. באוקטובר )28 חש-ל בחשון ב-1 גיום ושקויימו קלנסיאהמית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 "ן7ק-אח)1(
 דר - הששו;)!(
 הם - ""יי:")ן(
 חד - """ס)נ(

 מא - התקו"71(
 שח - "ני!11),(

1808 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הבוללהמספרב.
1578 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.
30 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתו הכשרים הקולותמספרה.
 ה,1,ותמילי הרשימהנינ,'אותויות
י"2"צ17אח
-"שושונדר ___alsסייג"הם
!"ןי.ו".1

ור4""יםחד
212"יושרל
"24"תמהמא
17"ניזוקשח

 המועמדים: מרשימית אחת כל וכתה שבהם המ1דט.ם מספר1.
 המניו'ממנצי "רשימהגינוי",העות
2"צי,אח
1"יזומנההם
ג"",יםדד
1"'ושיל
2"תקותמא

 : ורשימה רשימה מכל המועצה יבר'שנבחרו האנשיםשמות1.
 אח - היזקמיש.מה)1(

 אמין ני,מ עגלא, קנז,1.

 יעיז להצוד אומירו2.
- מיש.הן,ל מ  " 
 חד - מיםמישמת)!(

 ענ7א,ננ"ר ייו;"2. ענז"י," מתחי,2.
 ל - "'ושימיצירת)4(

 מא - הה17המרשימת)נ( חקיי שלוי1.

 יי"מז נגן", קשקיש1.
 ינז,ניים ענז,"י.ס מתאנ.2,

 הש-, ן"שוןג-ג
 מריראומ1 9",1( ננונמנר )"

 קל;ס,אה המקומית ,מועצה הנתירותעקלי ג21""ו()"מ

 ---- "24. עמ' תשג-ה, י-הן
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 ת'?כ"ה-1945 )בג'ווה(, המק:מ.:ת הרשויותחוק
 רעיה המקימית ליועצה הבחירות בדברהודעה

 למיעצה הבהירית על הודעה בזה :מסרת ו, השכ"ה-1955 )בחירות(, המקומיות הרשויות לתיק )א( 71 לכעיףבההאם
 נ"פ1(. בא,דטווו- )28 הש"ל בהשין ט"ו ביים שקויימו רעננההמקומית

 כלהלן: המועמדים רש.מוה:פושרוא.
 אמת - :ל,;ק..ס ומק. ":%יןזת יזיע',יס מלאה ו,שרן,ית "אוזן מ[,;ת"איך)1(
 ב - ין,""נ ,ן,ת. "י.ין' קן,ע, - ימור"י ,"שית זתית"הית)?(
 ז- - מפלגהיים לי בל ודהייה ישראל אגודה נועלי התידהיהמהה)3(
 -- ליגרלימ הרות גוש -.גה-ל)4(

 -- העצמאית הליברליתהמפלגה]5( ,קוי
 ניע_

5875 המק,מ.ה הרשות ברהים שהצביעו הבוחר.ם של הכוללהמספרב.

0"51 הכשרים הקולות הכוללשלהמספרו.
355 פסולים שנמצז,ו הקולות של הכוללהמספרד.

 : המועמדים מרשמות אחה לכל ש:'ת:1 הכשרים הקולותמספרה.
 ך;,,1תממר ,יקילןניצי"יתדית

 """'"ית י!יעי': ןניית "."י"י'" ךןגיי" יריית"יסיךאמה
2474 מ!,ות..ס,נותי

",וו ן!,;הייס ,:,הי "ן.ר,י ןןין, - ןמןיךי ,"1:.ת זהית"ן.תב
""" יי,;ת..ס :.תי וסייס יקי",, ";וצת !.;,י "תויתיהן,מד ""7 ין!לאית הפיניקית"מרי;,לע
",!1 ,יגי,ין ,רות גוש -;".יחל

 המועמדים: מרש.יוה אחת כל ,כתה שבהם המנדטים מספר1.
 וי:זטיסמשר ורשייךי':ו.%כתליות

 האוחדת הנועליה הפלגת הישראלית העבידה מפלגתהמעיךאמת

5 מסלגהייסובלחי

2 מאלוהיים זגל,י המזיהן הפו,;ל - המזרחי לאומית דתיתהז'תב
2 מפלגהיים גלחי ודתיים ישרחל אגודת פועלי התורתיהמהת41

ן "וריאיון ",ינר,ית"ין,;"לע

" ,.נרקיס "יית :יש -י".,חל
 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו הששיםשמותז.

 אמת - a"tllis1 כנפתי 7ן"ו,זת ונ,ע,יס מ?.;ת "ישרץ,ית וכגרזי מן,;ת מעיךמישימת)1(
.1Y's~r)TTנ:ימין 
 ישקש7ייניל2.

 711ציתכן4.

 ב - ל!,;תי.ס ונסתי ":וי"' "!.ע. - היכיתי יאוי.ת זתית התהמרשיית)2(
 %ניהםשעם2. %,יערישיי1.

 1- - מפלגתייב בלתי רדתיים ישראל אגודת פועלי התורתי מחנהמרשימת)3(
 מיכאל-יחיאלירט,ן1.
 חייםחיים8.

 לע - "עצמאית "יינר,ית מפ,;"מרשימת)4(
 "גש, אנר"סזיאמ:ט1.

 חל - "נרקב דרות ווש - ;".1מישימת,נ(
.111S?אתיון 
 זוז1%ה'1ןו. שם""יי.;נר;!.

 פרמ'נ:ך'יסה י""1( ננונינר )! תש-, נחשוןנ,ג
 רעען ימק,יית ,יוע%" "נ".יותיקז "21נ"1(,ים

 "24. ען' תשג-ה, ס-חי
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