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ן
 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המחניות הרשויותחוק1
 אילת עירית למועצת הבחירוה תוצאות ברברהודעה1

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.ן ו1י  .,רי(. ג,,זן,יר ,,2 הש-ל  גישוז ט-ו ני.מ שקויימו "יצת עיריתעותן ,יו- ךג,ירות ת,ן".ת ע, ךוזו, נרה מלנך, ן, תעדן-ו,,1 )נךיךוה(, הי,.י.ות ךיקי.ית ."71 )"( 71 ,!ע.ףנילא!
 אמת - :,ן,;תייס וג,ה' "י(וווות ""1ע,.ס ין,.ת - יקרא,ית ענייה מ!,:תימעין)1(
 ב - ל!,ות..ס .גרתי "מוריי הלות, היורני ,"ון.ת זת.ת"ן.ת)2(
ן חל - "נרייס דדות ;ושו".י)!(

 י. ט - ""1!"י"מינו)4(
)1(

 עם - ממרתיתרקין"
ק- ק - ןע.:ת'ימ ינ,"' ך.קוא,.ת ך,.י,:.;יית ךי!.:ה - מ,-ירשיית)"(

 כהירוה: בהסכמי ביביהן קשורות שהיו הרשימותואלו
 י - . -.. עסרש.מהין,;היתעמ"מרנוה".יקי-ט

4574 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב. ו11

4697 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ. י ייי

177 כסולים שנמצצו הקולות של הכולל המסתרד.

 המועמדים: מרשימות "חת לכל שניתנו הכשרים הקולות מםםרה.

 ,,,יותין(ר ירק.),"נתוי",ה,י,ת
23SG לן.:תייס ונסתי יואויות "עועייס מ~;ת - 'שידית ינוו" מפדתימייןאמת

י12 י!,.תייס .ן,ה' "יצירי ין,ע, ךי,ר". ,אייית זתית"ליתב
4!1 ":רסיס ייית :וש;"-יחל

4,, ",ושיהיך:1ט
!ל, מן,:ת.תרק.יהעמ.

!2 י!,ות',נ 1:,תי ה,,ן,ו:יייית ך:ר,וה - יק.,רש.יתק

 המוטמרים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 ,":זן.סייני "יעילהנ.י.."י",.ות

י י!,ותייס ונתתי הפון,יג :ן,;ת - "'קר",'ה "היייה יריית"יעיואמת
1 ך!.:תייס ו:.ה' ךן.ר,. ייון, היוריי יומית והית".'תב

2 ,.:ך,יס "יוה :וש;".,חל

1 ""יאשי"מישט

1 ממ,נת.תי;.מ"עמ

 "24. עמ' חק;.", ס."1

 1!,1.1ן.11תו.., קניי ,' 111ן. "וז!,ן.ן.1,,ן538



 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אמת - מפלגהיים ובלחי הפופלים ממלגת - ישראלית עבודה מפלגת המפרךמרשימת)1(

 ששראזר1.

 נחוםלוינבוך2.

 מאירבים,ן3.
 צביכרמרי4.-

 ב"ג:)
 ב: - כפלגהיים וסלחי המורחי הפועל המורחי לאומיה דהית הויתמרשימת)2(

 אליהו המובן1.

 ך,ל - ליברלים הרוה גוש גח"למרשימת)3(
 משהסונטרימולי1.
 שאולששון2.

 ט - ההורשי המרכזמרשימת)4(
 שסוגלמלצר1.

 וים - הממלכהיה הרשימהמרשימת)ש(
 משהסגל1.

 לינר:צ. 99פו( בנובמבר )2 הש"ל כחשוןכ"א
 אילה עירית למיעצת דבחירותפקיו;המ765213(

 תשכ"ה-1965 )בחירותו, המקומיות הרשיייתחוק
 אשרור ע.ריה למועצה הבחירות בדברהידעה

 ,מ.1!ת ו:ן.יות ;, ".ויה נון :ינית ן, הו:.ן-נ",1 ,והייון(, ימ,יייות הרשויות י"1, )"( 71 ,יע.ףנקה,ס
 1969(. גאוקטובר )28 חוב-ל בהשון ט-, כיום שקויימו אשדודעירית

 כלהלן: המועמדים רשימית אושרוא.
 אמת - מפל1חייס ובלחי היאוהדח הפועלים מפלגה הישראלית היבדדה מפלגת המטרך)1(
 ב - מ;,:תי,ס .נותי היורן. וזפ,;, ומור". יומית לה.ת ומת)?(
 : - rt(:c~r נות, וותייס ישר", ":.ות להיי"יןו.ת)ו(
 ד - מנ.:הייס ננהי )והיים ישיאי ";ית פיזיי יה"-היהמהה)4(
 חל - יינר,ים הרכת :ושגן-,)ט
 -____ ---- -נו ההמשיהמרכז)5(
 לע - היצמצית הליברליתהממלגה)7(
 עם - ממינניהישימה),(
 ס - אשדוד אזרחירשימת)9(
 11ה - כפלגהיים ובלתי אשדוד צעירי;10(

 בח.רות: בהסכם. בתיהן קשורות שהיו הרשימוהואלה
 וזל - ליברלים חרוה גוש גח-ל עם בו - מפלגתייט ובלתי המורהי והפיעל המורהי לאומית דתיההזית)1(
 עמ - י:ינתית רשימן ;ם ט - יירשי "מרנו)2(

 248. עמ' תשכ"ה, סיח1

5% 1%.וי]1 ";.י. להיייי ן. ,יין. ";ינין.נ,ישן



15135 המקומ'ה הרשות בתהוט יהצב'ש הכזהרים של הכולל המספרב.ן

14549 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג,

586 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש'מוה אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

מ!!ר",ויות ייל.ל"ניו.ירויות

2,נ4 מ!,:תייב 1:,ת, ךיא.,ות ,!וי..נ מ?,:ת "יקרח..ת ";נווה מ!,:ת"תיךאמת

1791 מפלגתיים ובל"י המזוהי והפיעל הלזרחי לאומית וחיתחזיתב

וונ מ!,יתייי געתי יעיין .שיא, עוות "הורייפיפהן

"," מיי:תייס נותי ,דת'יס ישר,, אוות !1;,י ךת,רתיומיפיב
",12 ,.נרכן "יית ייש:".יחל1

.,נ ",לעי"מיגןט
,ונ "יגמוית ",.ניעת"יעיןלע
4"2 ין,נת'תישים"עם

"11 אקצן "ירק.ישימהס

"וו ייי:תייס וגלתי "שיפי2ע.י,צה

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

:,נ.,"ית,,1ת
 "ךש,ן"

-  
 "י:יע.נ ינמך

5 מ!י:ת'יב ונ.ת' ":"יקית "יי;י'ס "ימת "ישי"יית "שיי" יחיי""יחיואמת

? ין,;תייב .:,,' ךיוי,י .,יי;. ךמ,ר"י ,".יית שית"י.תב

י ,יגר,יב "רפת :,ש:ק.,הל
2 אשיוי אפיקייש.מתס

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חבר' שנבחרו הששים שמות1.

 אמת - י!.וה'ין )גיתי ןן"ו"ות ןעי;)יו ין,:ת ך'שר",.ת יענווה יפית "מערךמישימה)1(

:;נרינ)
 י .י,ני:ו',יי4.
 ,,.שמעונין.

 ב: - ממלגתייב ינלתי המזרחי והפועל המזרהי לאומית דהית חויתמרשימת)2(
 עדי )ערי( שלוםעם1,
 אברהם ישראלסופר2.

 המרטומימ'לקוט540
~577 

 959נ.7,11) תע"ל. כבמלי )'



 חל - ,ינר,יס "רות :זע :"., מיחמת11(
 ?ני ג.י,י1.
 יונףאנ.?ן2.
 אריהקלע2.
 יוסףאטרף4.

 ירקבאיומן5.

 ס - אשדוד אזרחימרעימת)4(
 יהוסו וווט;1.
 מ,נ.:ן פו2.

 ומושועזריאל 969!( כנובמבר )2 תשיל בחשוןב"ב
 אשדוד עירית למועצת הכחירותפקיד 765212()הם

-- תשכ"ה-1955 )בהיר!ת(, המק!מיות הרש!י!תהזק

 אשקלון עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה
ם הרשיית להוק )א( 71 לסעיףגההאם י  9פפ1(. באוקטובר )28 הש-ל נחשון ט-! ביום שקויימו אשקלון תיריהטית למו- הבחירות הוצאית על הודעה בנה נמסרת 1, השמ"ה-1985 )נהירות(, 

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מ!,:תי'" 1:,הי ין." הישין,יה "ענו" ין,ןת""~ין)י(
למוו"שקיוז-אש)ט

---- 
 ב: - ממלגהיימ בלחי ודתיים המורהי הפועל המזרחי לאומית דהיתהזית)3(
 ג - מסלגתיים בלתי ודהיים ישראל אגודה ההדרהיהדךת)4(
 [- - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודה פדעלי התורחיהמחנה)5(

 2זל - ליברלים חרות גושגח-ל)6(
 נו - ההפעיהמרכי)7(
 יון - באשקלון הימן יוצאירשימת)8(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה)9(
 1גמ - ממלכתית רשימה)10(

 17808. המקימית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

16792' הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

816 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

- -  248. עמ' השב-ה, ס-חנ

541 17.11,1969 תשפל, בכסלו ז' 1577, הפרסומיםייקוט



 המועמד.ם: מרשינ,ית אחת לכל שניתם הכשרים הקולות מסמרה.ןן

 י,1,ותמ::. "רשי:,גינויאות,יותן

"1"4 ע,מו,ס י",. ידם דשי",.ת 7ע:י7" מ"ת"היואמתן
141י "שקייןימע)אשן 5",2 ר!,:היים נתת, וות.ים דךוי", ייון, ההורה. י"ומ.ת זתית",,תבן "42 מן.:ה.ין נהי .וה..נ ישית, עוזה התויהי"זותגן י12 ך!,והיים נהי יזויין ישר,, ")יזת פוייי ההיראיהמתןדן
י1"7 יי:ר,יפ הרות גושנח.,מלן
",1 "המשידרנוטן
712 נ,שק,ין ג'ון .וזא.ישייתיתן

 ו:ון".ת ",.נירית"מ5,;הלען
"44

"47 ממיננתהישיבתעם

 המועמדים: מרש.מות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנומסמנור "רעידהנינויאופיית

5 י;,;,..ס ואן. ינ-ס יישי",.ה וענווה מ!,;תהכערזאמה

1 אשכוןימעןאש

2 ו!,:תי.ס נתת. r"rll זייני ך!,ן, ומיין. יחרית זת'תרויתם

7 יי:ר,ים ירות ;ושנח..תל

 ,רשימה: רשימה מכל דמועצח חברישנםדרו האנשיםשמותז.
 TTIN - לן,עץיס ומהי י;-ם י"י",'ת "ענוז" ימנה המעיך מיש.ןת)1(

 "זריא,.אנ1.

שוע:היויף2.

 שפעיןכנקוף".
 717אמי4.

 נטוסייניןר.

 אש - אש;יון ייעןמרש.ית)2(
 נהוםנמי1.

 המורהי ,ארמית זתית שיתמרשימת)7(
 ב - י!,;תיי! נסת. ווהייס ימ,ייי הפיז,

 וא:הדפיין1.

 נרוךאנייייר"2.
 הל - י,נז,,ס "רות מש נק-,מרשימת)4(

אזינירהניה1.

 ן. אברהםגינני;2.
 :::ך2:)
 אזין גייאוס".
 מרונ' נר-ששת7.

 כהןיעקג "leee) )2נמנןנ. חק., נהש,ןניח
 אשקיו1 עייית למותלת הנן'רותיק'י נ21וו7(),מ

 17,11,1117 תש.י, גנני. ו' 71!1, "וינ,י'ן.י5421,7



 תשב"ה-65עו 1בהיריה(, המקומטת הרשויותחוק
 בס-ברק עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 הזע" נ:" ::ררת ן, ת"נ."-la~s )וציירת(, "י,.מ.ות "רש)יוה ,"וק )"( 11 ,נעיףנ"ן,ם
 ,יי- וני.יות הניאית ע,

 1969(. באוקטיבר )28 הש"ל בחשין ט-ן ביום שקהימו בני-2רק עיריהעצת

--אושרורש'מותהמועמדיםכלהלן:א.
 אמת - מפלגהיים ובלחי המאוחדת המופלים מפלגת היעראלית העבורת מפלגתהמערך,)11
 ב - מפיקחיים ובלאי המזדהי הפועל הכורחי לאומית חתיתחזית)2(
 1 - י;,;תייס ונ,ת' )יין( נישרא, לזעה tleDIJT~T?nהישים")"(
 הל - י'נריים "רות 1ושנחיי,)4ן
 ט - "תשש.ונר::)ו(
 טז - ין,:ן.'ס נצתי 1"יזיס ישי", א:וזת !)עתי ישי", א;71ת ""רזית גני-ברקרשימה)"(
 לע - הע1י"'ת ",ינר,יההן;,:")7(
 ט - נעיי ות,שנ,נ ,עונת מ!,:תית גיתי דע.מהית.שנ,),(
 עג - ,אשההשועה)"(
 ק - ין,:הייס ונר. "ישיאי.ת ה,ומו:יסייה המניעה - מיץ רתימת)11(

35453 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

34340 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

1115 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחה לכל ש;ית:1 הכשרים הקולותמספרה.

ינני",ו,וה הרשים"נינתיא.ת:',ת
ונ," יפי;תייס זנית. ימ"7,1ת ופוע,יס מלנה ".שראלית "ענק" מ",:ת"יערר,אמת (יון י!,:תיים וגבהי "הייי "נוע, המזן". ,אנמית 7ת.ת"ן.הב

141 מפ,;הייס ונסת. )רק.ה( נישי", לוקה ",.י,ו.יטית"רקימה1

","" ,יגי,יס הרוה :ושג".,,הל
1""1 ""והשיהלינ:ט
 1"יז'ם ישרא, ":וזה !,ן,י יקרע אקוה ""יייה בני-גרןישימהטז

11919 מפלגתייםבלתי

480 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

559 בעיר החושבים לטובה מפל,חיח בלחי רשימהלחושב,ס

1049 לאחותהתנועהובב

252 מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה - מק*ירשימתץ

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 יי:יייםמיפי ירש.מהגינויאותןלת
 המאוהדת הפועלים מחלנת הישראליה הפבודה מפלגתהמפרך,אמת

ש מפלגהייםוגלתי
* ' מפלגתיים ובלתי המורחי הפועל המזרהי לאומיה דהיתחויתב
2 ליברלים חרות נוטגח"לתל

 והרוים ישראל אגודת פיעלי ישראל אגודת החרדית בני-ברקרעימתטז
ש מפלגהייםבלת'

 248. עמ' השב-הי ס-ח1

543 17,11.1969 הש"ל. בכסלי ז' 1577, הפרסומיםייקוט



1
 יו'שימח: רנ'מח ל ךכ המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.1

 אמת - י:,:היין .נאי ין,.תות .דן,'1 :[,:ת "זי,..ת הן2ווך מאיה היעיך,מרע.מת)1(
 ברמיפהחל1.%

 פ:הסאישטיין2.
 יונףה,2'1.3
 ה!,;, המוריי ,אומית זתיה "זיתמרשימת)!(1

~nlrrn .ב - י:,נה..ס ,גלה 
 יסראלגוטליב1.
 "ייןקי;יייגי,2.
 ש,ומחסן4. כנחימי.נןהן.

 הל - ,ינר,.ן חיות ורש )ה-,,ורשיית)3(
פזימן"י.קיס1.
 סוניהג.,יין2.

 תשיחי חייה הירויה גב'-ניקמרש.מת)4(
 טן - מנ,:תייס נ,ה' .יימס 'שיח, ארוה יננן.

 יארגןאהי)צנ.,1.

 ממעוןמיריקה2.

 שיו",ויננרן3.

 ידקמאיי4.

 מטהשריימר5.

 בממין שדא, פר.זמן".

 רךזנמרןן-רך 9פ19( בנובמבר )4 תש"ל בחשוןכ-ג
 גגי-ברק עיריה למעצת הבחילוהצוד 753213()תם

 השכ"ה-1965 )בחירות(, המקומרת הרשהותחיק

 בת-ים ע.רית למועצת הבה-רות תיצאות בדברהודעהן
 ינ"ייות תי?אית ע, הכיעה נו, ;יירת ן, תש:-ה-וו11 )גויות(, המ,.מ.ות "ישויות יקו, )א( 71 .עיףגהתחן

 ,!?1,. נ,י,יונר )!? תו-, יחשון ס.1 ניום ש,ו..ל. נח-ים עיריה,מוערת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אסכת - )יערך( העבודה--לפ-ם)1(
 ב - )יפז-,( יאומית היצית,מחו")1(
 אמזה ;.עיי והתרת.החנה)?(

 ד - ,נראי
 1 - )ר,.ח( "יושה ",ומוניסייתהרשימה)1(
 הל - )ח-י( הי.נריית המפ.גה "הרות הנועהנגש)?(
 ט - עופש."יינו)"(
 לע - עצמאית ן,ינר,יה":פתנה)ו(
 עם - הממפנהיההיס.מ"),(
 ק - וישרא,.ת ",ויוניסמיהויפינה)י(

 ן38757 המקומ.ת הרשות בהתזם סהצגיע. הבוחרים של הכוללהמספרב.

37075 הכשרים הקולות של הכולל המספר,.

1883 פסולים שמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 ן 48ש. עמ' תשב"ע ס-ח1

 1 11.1959,י1 תשיל, בכנל" ,י 577ג הפרסימיסילקוט544



י

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הפייות משי הרשיךה נ.נוי",ת,י,ת

17994 )מערך( מס"ס -העבוריאמת

4284 )ממד-ל( לאומית הדתיתהמפלגהב

"וו יעריל אנווה ינעל. התורתי"מינהד
102 )רק-ה( ההזעה הקומוניסטיתהרשימהד

--- 

5659 )גח"ל( הליברלית ממפלגה ההרות תנועתגושהל

1003 החפשיהמרחט

1382 העצמאית הליברליתהמפלגהלזב

"וי היי,נה'תהישישעם
""11 הישו",.ת ",ומו;י:טיתהין,;"ק

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 --- -- יי1ן;.סמניר הרשים:נ.1ויא.ה,.וח

8 )מעיך( ממ"מ -העבווהאמת

 ---2 )מפד-ל( לאומית הדהיתהמפלגהב

6 "ח-ל( הליברליה המפלגה החרות תנומתגושדאל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האניםשמותח
 אמת - )מערך( מפ"ם - העבודהמרשימת)1(

 רוטשילד מנחם1.

 קנמוןאהוד2.

 רימר צבי הרוד-ר3.
 פלדשלום4,
 בקיעקב5.
 שמירט משהיצחק(.
 בינשטוקשלמה7,
 אושריהיים8.

 ב: - )מפד"ל( לאומית הדתית המפלגתמרשימת)ט
 טורקיבהק1,
 לויאריהי.

 חל - ):ח"ל( הליברלית המפלגה ההרות הגועת גושמרשימה)3(
 לוגמייהודה1.
יהודהירועלמי2.

----- ----~-- ---
 ליטויןדוד3,
 אבוטגולמורים4.
 דר לבזאב3,

 הש"י נעשוןנ-;
 חלףראובן """1( נ:ונינר )4

545 9"17,11,19 תש"ל, בכסלו ז' 1577. המרסומיסילקום



 חשכ"ה-5נ19 )בח.רוח(, המקומצת הרשויותתוקן
 ;בעח"ם עירית למועצת הבה.רות תוצזוה בדברהודעה1
 יוון" נון כנרת ת7:."-נן?1, )ודירותן, "מהמיות הין,יות ,ה., )%( 71 יכשףג"האןן

 ,צווות יהירות תוצאיה י,
 7ו7ון. נ,.7:זנר 2,1 תש., גרשון ט,; י'וס ש,ייימי ינעת'יסעזייך!

 כלהלן: המועמדים רש.מותאושרוא.
 אמת - מן.:ק,.ם .גלה' יג,זיית דלייייס יפלה ה.ור,ליח הזנודה  מיל;ת"מיד)ן(
 ב - ין,;,..ס ומהי ד:;י"י ן!1;,  "כגרז' לחמיה  יה.,ח.ת)2(
 ן - י,." נישרתן "חוש" ו,ימונינטיתהישייה)5(
 הל - ,ינרי.ס ירות ;.ש;"-י)4(
 ט - "ההש.יירנ,)!(
 לע - ה;נך%'ת ה,'ניייתימי,גה)ר(
 עם - ןייינת,תהיש.מ")7(
 ק - ך:,נתי.ס .נותי יישר%,ית הקימו;יסטיתדן!,;"),(
 'D"nYIA ,ייןתושניס)י(

-  
 ת:

 בחירות; בהסכמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 עמ קן.:;ה ומן,:הי" הד'ד:" ים חל - שיינה ,ינר,יס "רוה נגשזה-,

25573 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

24534 הכשרים הקולוה של הכוללהמספרנ.

1019 פסולים שנמצאו הקולות קל הכוללהמספרד.

 המועמדים; מרש.מות אהת לכל משיתוו הכשרים הקולותמספרה.

 ה,1,ותלענר הרשימיגינויאות,י,ת

1,י14 מ!,;ת.יס וגעת. ןמ%יתדת י?ו?,ים י;,;ת ".7ר%,ית "ן:1דה ל?,;תהקערךאמת
 דין, ימיר". ,%ומית רת.ת"ייןב

י11ו י!,;תי.ם ונעי דרדקי
5ו ר7.ח נ.7י,ן ""זרק יק,י.נינסיתןריימ"ז

חל
;קעי

,4,1 ,ינר,.נ "רות )וש
וו5 הן!שי"מרנוט
1212 דע?:%.ת ",ינרי.תוי!,;"לע

5ון דמן,:ת.תויש.מ"עמ

15נ מ!,חייס .ביה, "ישר,,ית הקימוני:ט.תומ!,;"ק

נוו ננעתיין ימנןתושניםתו

 המועמדים: כרש.מות אמת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 "י:יס,םיספי "יש,מ"י.

"1 מ?י:ת,יס י:ית' "ך"ייית י:ילייס מל;, ".שיגיש "עניי" מפיתת"כייןאמת
ן י!,נן..ס %1ת. ותו.. יסיע. ":ויה. ,אימ.ת זפת"ן.הב

3 י.יי,יס היית ;ושו"-יחל

1 הע?מ%.ת ה,ינר,.תהן?י:"לע

 245. עמ' השנ.ה, י-ה1

 ן 1(11.11.11תו.י. ננויד 1' וזת. וורי.:.סייון546
י



ן  ן--- ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי ש:בהרו האנשיםשמות ו,--
 14מת - מסלגתיים וביתי המאוהדת הפוסלים מפלגת הישראלית העבודה ממלגת המערךמרשימת)1(

 :מס ע;:) ::ן:י:."י:)
 הייםהזעלד5.
 %"ין "יאי".
 זני%,זי~מן7.

 שמנואלגמליאלע.
 %נרסס 7ך1"1.

 ב - מן,ות,ים ונתתי י:ויהי "פזי, לויקי י"1:,ת והית הויתמיקימת)2(
 אביגדורמשאלי1.

 טלל - ליברלים תרות גוש גח-למרשימת)3(
 רטאל הצבי1,
 אברהםקרן-פז2.
 יעל פייטי%.

 לע - העיצית ה,,נר,ית יין,;"מרשיית)4(
 מנחסאבני1.

 שנודךצ' ,"1%( )4נ;ינמנר הש-, גןשוןנ-ן
 גבעתיים עירית למועצת הבהירותטקיד 765213()הס

 חשס"ה-1965 )בחישת(, המקומיות הושהותחיק
 דימונה עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה

 1958(. באוקטובר ]28 הש"ל בעשון ט-ז ביום שקויימו וימונה, עיייחעצת למו- הבחירות תוצעוה על הדדעה גוה נמסרת תשב-ה-11951, )בחירות(, המקומיות הרשויות לחיק )א( 71 לסעיףוההאם

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מעסתיים 11,תי המאיחור היוע,יס מפיות היעראיית העג11ה מפתנההמייך)1(
 ב - יע,;תיים וגלתי ":וידי ומפועי "יורי ,%ימ.ה דתיההזיח)י(
 הב -דימונהי)3(
 ן - דימועלמען)4(
 ליברלים הריתמש)5(

 וזל -
 ט - החפשיהמרכז)6(
 לע - דעצמאית הליברליתהמפלגת)7(
 בו -מס"ט)8(
 כ1 - דימונהלפיתוח)9(
 דימונה צעירי)10(

- 11 

 דימונה עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמסמרב.
~o7o 8534 הכשרים הקולות של הכולל המספר,.

536 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 248, עם. תשב-ה, ס-ח1

547 )17,11.196 תון"ל, בכסלו 1' 1577, דפרמומיםילקום
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 המועמדיפ: מהשירית וזה); לכל ךנ'תנו הכשרים הקולות מסמרה.ן

 ן;1,1תמשי הישיי"נ.11."והזיותן

2221 י?,;ק.,ס וגהק. ":"ותזת ינינייפ מעות ".שיזי'ת ";:יי" יניף"היואמתן

 ומידי, יאומית דתית"וזתבן
,ויו ייינתי.ם ובתי "יוריי 71[.:י

1"!1יייינת.הנן

421 ו'י.1ן,מעןזן

ויו ,ינר,.י "רותוושהלן 2,7 תינשיומרנוטן

"44 וע1:ןי)ן ,ייגי,יתגמן,ו"לען

12ןיי,סמן

"," ז.מינ",!."י"פן י"ג ו.מונת~עיייצן

 המוצמדים: מר?-מות וזהת כל וכתה שבהם המנדט.ם מספרו.

 "יקין,נ,;1'א,ת,.ות
 וך;זייסלנני

4 ין,:ת.,ם ינית. "ידויי" גך"יס מיין י.שיגי'ת ";:יי" ייייתןךיי7אמת

" לנ,ות,יס ,ננהי יהר. היי:, גנוי". ,"ימית זת.ת"זיתב
3זייייתיהנ

1 ,.ני.'ס "יות;ישחל

אמ פ 1ל

1 יימינ"~nTh'sפ

 ורש.מה; רשיכה ככל הכיעצה הבריטנבהרו האן:'םעמות1.
 אמת - לנלי"ייס יגלה. "כן.הית י:ייייס ידיו" ג'ךי,י'" הן:ייך יניית יכעיר  ליש.מת)1(

ש.ס,ין.:.
גנ)"'5ד1:)

 3 - י?,;,י'ס ונתתי תורחי ולוע, "מוררי ,"ומית שית "וי"ךדשיית)2(

 :::ו::::ן:)
יייךקיערנ.

ע(
 הנ - ו'מ11ת'מרשים"

 חל - ,ינז,י2 "יית ;.שמרשמת)4(

 מ - ינ-סיישיית)ו(
 גרשנר, ""ן1.

 פ - זיל.ון ינ.תוןיישימת)ן(
 תי" אייטיז1.

 אדושי מ'משה י",1( ננ.נינך )2 תש., ג,ש.ןנ.א
 ז.יו:" עייית יי.?1, ינן.רותפקין 212נ"7()ים
 7(1ן.1ן.17 ת:.י. גנזיו ו' 71!(. "נזנוכיס.יוון548



*

 השכ"ה-1963 )בתירות(, המקומיות הישה1תה1ק
 הרצליה עירית למועצת הבחירות הוצאות בדברהודעה

 ימ.- בנצירות תתאוה ו, ד.זו: נזה נלירת הו:.ה-~llee, ):ן.רית(, דן,ון.ות "רשוייה ,יו, )א( 71 ,:עיףנותונ
 1989(. גאוקטיבר )י2 הש-ל נחשון מ"ז ביום שקויימי הרצליה כיריתע%ת

 כלהלן: מועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפלגתיים ותלתי המאוזרת הפועלים מפלגה הישראלית העבורה מילגתהמערך)1(
 ב - מפלגתיים ובלחי המורתי דפועל המורהי לאומית דתיתהדת)ח
 נ - מ:ן;היים נטי וזתי'ס ישי", ":וזת סתורהי:ז1ת)ו(
 הת -דת.קנ)4(
 הןזש" ו,ומוני:סיהדרשי:ה);(

 1 - ל!,:מ"" .נ,ה' ,י;-ן( נישי",
 חל - ליברלים הרות השגח"ל)6(
 ט - "טשידמיי,)7(
 לע - מעצמאית ד,ינר,יהדילן,1"(
 עמ - הימי:תיתהרו.יה)"(

19856 המקומ.ת הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרכ.

18818ן הכשרים הקולות של הכוללהמטפרג.

1048 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדיט: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

מנ:יה,1,ות דרשימהגינוי".ה,י.ת

7,2" מ!,נה,ים ו"ת. ון".,זת ויון,יס יתקנח ".קי",.ת ועגור: ימיות "ימיואמת
,;,1 י,,וה..ס יי,ה' די,י"י ד:יז, די:י"' ,"'י'ת ית'ת"י.תב
748 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודה התורהיהדות3

ך78התושג71ין

78 מפלגתיים ובלתי )רק-ה( בישיאל ההדשה דקומוניסטיההרשימהן

4779 ליברלים חיות גושגח"לחל

598 החפשיהמרכזט

1241 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

 ----897 הממלכתיתהרשימהעמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זככה שבהם המנדטים מספר1.

 דלנדטיסמנעי ורשימהנינתיאות,יות

9 ממלנתיים ובלתי המאוהדת המועלים מפלגת הישראלית העבודה מפלגתדמערךאמת

2 מפלגתיים ובלחי המזדהי הפועל המורהי לאומית דתיההזיתב

5 ליברלים חרות גושגה*לחל

1 העצמאית הליברליתדמפלגהלע

 248, עמ' השב-ה, ס-ח1

י545 17,11,1969 תש"ל, בכסלו ז' 577ג הפרסומים.לקנט



 .י
 מה: .הזל ו ר..נ, . יכ ו:מלע:ה הכו" שנבהרו האנש.מ שמותי.1
 יינף ):ו1.ן אמת - ,ך.'[ ר: .:.ה. ך).?וךן, י:.ז,.ס ך_:.ת ,,.ת :ן "' ד?ןוזך רל;ת לירך ירש'ן,)((1

 שאס ננסי2.

 ז1י?. שישוני". ::יי:)
 יסו מ.ןליניז5.
 סרס מימיו.
 נ.ויא עיכס5.
 מנשך זונקי%.

 כ - י:.ות.ין ונ,". דמר". דפין, ד:,ר,י ,אנמית זתית ",'ת מרעימת)ל
 צ,ישע יוינ"!. א,,ןוי ,י,ניקסיין1.

 הל - ,ינר,יס וך,ה ווק ;,.,ןרשי:ת)ו(
מ,ועייצן,1.
 ) ננימי1יזר2.

 עטו.רגיןנ.1
ש,.יניקו;:41.
.5rir~יני ):לקן 

 לע - דעיך,.ת ",יגר,ית ":ן,וךמיקידת)4ן
 אי.יו נשי1.

י, ,ן1%( נ11נן:ר )5 תם-, נעשוןנ-ה
 הרנ,.ה עירית י:ו;ןת ן:"יר,תןק,ן י21נ7%()ן" רוונבן-

 תשכ"ה-1965 וגהירות(, המקומי!ת הרש1יוהה1ק
 חדרה עיריה למועצה הבח.רות בדברהודעה

 ,:ירית rT-'rSn י, ".רעך נוך )::רת ת7רן-נ(,11, )ידיי.,(. ךןל.ייית ךרשו'ות ,"ו, 71לו( .נעיףיהה,ן
 י!1%(. נחו7:י:י ,,2 תש., גן17ן ס.1 נטן שקו..ך. הזרן,עיר.ת

 כלהלן) המוצמדים רשימותאושרוא.
 אמת - ך:,ות.ינ וצתי יייו,"וה גנויייך י'שר%,ית ךענ71ה מ!,)ת"מערך)1(
 ב - ,אווית ן".ת,ו.ת)1(
 דל - יינד,,נ "רנת וסקו".,)נ(
 ט - גימע.ךירנ,)4(
 לע - ך;ניחית ",'ניריתגמנ,וה)נ(
 נח - "זין ניו.יו.מת)ר(
 צד - "ית.גינו)1(

17358 המקומית הרשות בההום שהצביעו הבוהר'ם של הכוללהמספרב.
1

16358. -. הכשרים הקילית של הכולל המכמר1.

TS9- פס:'ל'ם שמצאו הקולות של הכולל המספרד.

- -  ,21. ;ן' תקנ-", י-",

 ו,,ן.[ן.ו1 ין.1. נ;:,ו ,' ווי, וזויי:.ן'ין,ן"55
ן



י
 : המיסמד.ם מרשימות רחת לכל שניתזו הכשרים הקולות מספרה.

 ךק.,ותמעי ירשנהנימיאות,',ת

7, מ!,:הייס 1:.ת. וי"וךות ךן,ע,יס ג.קי",.ת ון:.וה ליבתדיריואמת
"1 

17,4 מ;,ןת'.נ וננהי י.',רה, "!1;, יל:יהי ,וומ., זתית"ו.תב

1"נ7 ,יעמיס "יות 1.ש:ה-1חל

181 ההשיהמרכזט

272 זיויאית ה,'ני,,תהי(1,והלע

276 דדהשמנינח

628 עתיהעובדצד

 המועטדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנדטיםמסיף הרשימהכינויאות,עת

6 מ!ינת.ים שיתי הן"1"ות ך!1;)יס ה,שר")ית צניי" מויזתוקטיואמת

: מ;,;ת"ב .נותי "מויני :!1;, המגיהי ,י.י.ת ושתיי.תב
7 יינרייס היות :.ש;".יהל

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםtTT~tו.
 אמת - מן);ה'יס ונלת' היאפות ריוי)'ס ךישר",יה יי:71ה מעינת היקרךמרעימת)1(

יניבידודה1.

 הימןזיקך2.

 הייםועימקן.

_.ז1ת1נניס41.

'- מיזג.";ין,נ.

 י.וןיעהן.
 ב - י!,:הייס וצתי ומורוי ,יום, ימוין, יאומית והית הויתמיע.מת)2(

 מדרכיקוסטליץ1.
 משהסוימה2,

 חל - ליברלים חרות גוש גח"למרשימת)3(
. דבברלי1.

 היים יגהקבן2.

. יצחקמרנקל3.

 כבימיןבואיון4.

 הייםכדן5.
 עבי ורדי '-6,
 זמירהבורוסוכיץע.

- סלצ41בון 9ת1%( באוקטיבי )31 חש-ל בחשוןי-ט
 חדרה עירית למועצת הבהירותפקיד 765213()חם

551 17,11.1969 תש"ל, בכסל. ו' 1577, העיסוייםילקוט



 תשכ"ה-1965 )בח.י.ת(, המקומיות הרשויותחוק
 חולון עירית למיעצת הכהירות הונא.ה בדברהודעה1
 גנ".רית ת.?"ות ע, הוועץ נון נמסרת 1, תשג-ך-;י11 ):ן.רות1, "ן;.י..ת ירשויות ,",ק )א( 71 יב:יףנ"האנן
 9"19(. נא,ק:.נד )25 הש"ל בהעון ט": ביום עקייימו חולון, עיריהלמועצתן

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.ןי
 - המזרחי הלאומיה, הדתיה המעלגה)2(ן אמת - כפלגתיים ובלחי הן"וחדת דם-:לימ כפלגת - הישיאלי" דעבזדד מפלגתהכערד,)ו(.ן

 ; - מן,;ת,ינ נצת. וותי,ב .שיא, צוות התניה,יגורת)1(ן ב - כפלגתיים ובלתי המורחי המועל

 הל - );,',( ךישי%,'ת ה,ינר,ית די!,;" - ""יותתנוזת)4(ן
 ט - דד?ש'המרכז)5(ן

 לע - ":ירית ך,ינר,ית היני;")ן(
 עם - "ןן,נה'ת"יש'מ"),(
 פר - ":ייי'" "יפי,יש.מת)"(
 ק - מנ,ח.ינ ונ,ת' ך.שר,,.ת י,.:ונינ:ית "ך!,;ך מ,-',ישית)5(
 "רק,יות( נין הת,שר.י,ת ויו),א

01"11 חולון עירית בההים שמצביעו היוחר'ם של הכוללהמספרב.

3מ424 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

1801 פסולים שיומצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות מהת לכל שניחנו הכשרים הקולוההמספרה.

מנ!רך,.,ות ייש.י"ניו."ותוייח

 המאוהלה ד?.עליט כלגת - הישראלית העמודה כעלגההמערך,אמת
2ZSJS מפלגת.'ס,בלתי

 c"tll~r1 a2~s ונוהי לויך, הלי?, - המורהי "יאימית, הליה ךן!,;הב
"ו" י!,;ה,יס נ,ה' וזה..ס 'שיא, קוות קתורה,ייזמת1 ירי );,-,( יישיץ,יה המינרלית ימ!,;ה - החרותתנועההל 411 ""יעיויינום

11?1 הן?יאית "ייירי'ת"מ!,;"לע

1117 התמציתיתייש.מ"עמ

ינו "!יריית "11,1יקימתפר
9:4 מן,;ק,ים וניה, ויעין"ה ד,.:ונינ:,ת "מ:,נ" מ,-י,דע,מהק

 המיעמדימ: כרש.?ית אהה כל זכתה שמהם המנדט.ם מספר1.

 ומנזסיסייצר הרשיי"ניו..אות,'.ת

 ":"ידי" דך:יים חיית - "ישי"י'ת "עניי" ן!י;תיי:יו'אמת
2 מנ,;ת..ם .גיתי היריתי ";.?י - התרח. ",אומית, "זתיתהייגהב

4 )גה-ל( דישדאלית דליברליה המעלגה - החרזההחעתדל

1 העצמאית הליבוליתהמטלגהלע

 248. עמ' תשב-ה, ס"ת1
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 ורשימה: רשימה מכל העיריה מועצת חברי שנבחרו האגשיםשמותז,
 אמת - מן,;הייס ובית. המאתית ה!ון,יס מ!,;ת - הישראלית הענווה מ!.)ת המערך,מרשימה)ו(

 פנחסאילון1,
 דודצדוק2.
 גדעוןלב3.
 עוזיאלשלו4.

 שאולשאול7, :גדעון:":;
 %י."ו רונן".
 ישראלבן-עוור9.
 יוסףבן-יהתהן10.

 - המוי"' ",און'ת, מיתית "ן!,;" מרקיית;2(
~ulen 

 ב - מ:,;ת"ם ונ,ה' ה:;רה'
 טוביהבר-אילן1.
 יוסףוילברצן2.

 הל - מ".,( "ישיבתית יייני,ית הין,;ה - "ירות .rPTJn מיניית11(
ויויזעורי",1.
 דודויגטרויב2-

 שלמהרובין3.---

 לע - העציאית ",.ניקית ומ!,;המישימת)4(
 גחקפלינסקו ,1

 גורנשטייןיגנקב: 1969( בנוגמכר )9 הש"ל בחשוןכ-ח
 תולין עירית למועצת הבה.רוה פקיד 765213()"מ

 תשכ"ה-1965 )בחיגות(, המקומיות הדשאותחוק
 טבריה עירית למועצת הבהירות הוצאות בדברהודעה

 הבתירות היצאנות על הזיעה בנה נמכרת 1,  תשכ-ה-ם190 )בהירות(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1939(. באוקטובר )28 תש"ל בחשון ס-ז ביים שקויימו טבריה עיריתלמועצת

 כלהלל מועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - המערך - המאוהדת הפועלים מפלגת הישראלית, העבודה מפלגת רשימה)1(
 לאומית- דתית"הזית)2(

 ב - מסלגהיים בלתי ודתיים המורהי הועל המירחי,
 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודה פועלי ישראל, אמדת חורתיה" דעת"הזיה)3(

- 
 גיא

 ותל - ליברלים חרית מש -גח"ל)4(
 ט - החופשיממרכז)5(
 לע - העצמאית הליברליההממלגה)6(

 בנקירות: בהסכמי ביביהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 מפלגתיי: בלתי ודתיים המורהי הפועל המורהי, לאומית" דהית.תוית

 ד[ל - ליברלים הרות מש - גח-ל עם 2: -

10320 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

9803 הכשרפס הקולות של הכולל המספר,.

517 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 248. טמ' תשכ"ה, ט-הן
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 המועמדים: :ין.; ןר ,חת לגל ש;.ה:. הכשרים הקולית מספךה.ן

 ויש.מ,נינ.,"יקיות
כנ(-

 גןו,ות

נוין הגערך - הן::ווזת ך:ן;,יס ך:.;ת "יךר%,יה, געגוזן מ!,;תרשייתאמת
נ114 כ?,:תי.ן גנתי .ות.,ס ימ1ר"י דנו:, ז:ןרהי, יגומית. דתית.",ית3

";נו מ?,;תייסכיח. ון,יין .שרא, ":וזת נ.ן,. 'ער,,, איית תורתית- זתית."יית;ד
!2ן2.י".,-נוש"יות,יני,.סחל

11ן ""ורשיךמרנוט

,,4 ןן?:וית ן,,ני,יתגץ,;הלע

 אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 מר'ךמ"

 הכיעמדים:

5 גליך - גןחוןזת ןן.ן,.ם ר:,;ת היןר,,ית, גע:וזן מן,;תיע'ןתאמת

2 י!,:היינ נעתי ושיין י:!1רה. י!.ע, ויורה. יא.יית. זת.ת-"היתב

 ות."-דוית;ד
 .והיין .שרתי חרזת נילי יקי,., ירות הורת.ת.

2 לר,נת"סנ,ת'

3 ,'ני,.ס "יזה מש -yns'הל1

1 העונשי"מיג,ט

 ורש-מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 אמת - דוקרך - ןמ,.גות יני;,.ם בתשרא הישראלית, המכווה מן,;תכיעימת)ן(

יש"1.

 "יי?'ישי2.

 :7:2ן:)
 ב - ין,:ת.יס נבת. וות..ן הזוי". דג.?, ישירת., ",חויית- הותיר -"רויתמרשימת)2(

 עמ;וח1 ".מאיר1.

 ;ד - כ!,;,ייס נ,ת' יזה'יס ישיא, (::יזח !ין,י ישד,,, אתלת הת.רתית. הזתית -הויתמרשימת)נ(
 נין,ויף1.
":יוס,,ריא2.

 ן הל - ,.נייין ורות ;,ש - ;,.,מרשיפת)4(
י"יר.איר1.
..י".א,"רוסהמי2.

 עכס נ)זריו.

 ט - "הורשי המרנומרש.ןת)נ(
 אוו,ן''.יף1.

 כהןנפתלי יין( ינוייכר )י העיי נהשי31."
 לנר.ה עיר.ת ,:תלת המיינתפל.י נ1!1%()"מ

 1,,11.1.זו השק, נ;ן,1 ו' וע1, "יין)ן'נ'יעיי554



י -
 השכ"ה-1955 )בחירות(, המקומיות הרשוייתהזק

 כפר-סבא עירית למועצת הבח.רות תוצאות בדברהודעה
 כמיופת :ין",ת ע, "יונ: נזק ;ן[.ת ן, הע:.:-:,.ו )::.ן,ת(, ךי,ין.1ת וי;,י.ת ,דו, )"( 11 ירעיףנךתא[

 1969(. בא'קטובר לי2 ש"ל בהיון ט"ו ביום שקייימו כמר-מבא ויריחלמיפצת

 כלהלן: המועמדים רשימותCTH~1א.
 אמת - :,נ,:,יים ונעי הן,והות י(ועי.נ ינחת - היקי"לית 1:נ71ק יילפת - מערך רשימת)1(
 ב; - מסל:היים דבלתי המורהי הפ,על - המזרחי לאומית, דתית חזית רשימת)2(
 חל - ,יניסיי ךי.ה ;,ש רעימה)ן(
 לע - ונגמ"ית "ל,ייל.ת ":%י" יע.מת)4(
 עם - ך:ן,נתית היש.ן: רשימת)1(

13140 העיריה בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
--

12514 הכשרים הכוללשלהקולות המספר:.

626 כסולים שמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרסיסות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מסמרה.

ינייי,.,,ת הךשימהנקו.נוהליות
 nln1Ktai ן11ע,יס ן;,;ה - ןיקר",ית ים מענת -מערןאמת

7513 מסלגתייםוכלתי

2211 מפל.נהייס ובלחי המזיחי הפועל המזרחי לאומית דחיהחוותג:

2~19 ליברלים חרותגרשחל

274 העצמאית הליברליההמפלגה:ב

111 יי,י"יתישק"עם

 המועמד.ם: מרשימות אחת כל וכהה שבהם המנדטים מספר1.

 D'eTi~nמנתי "רשמהגינויא,ה,י.ת

 ממנת -~מערךאמת
 הענש"

 :מק"ן, 1!ונ,.ס :!,ות הישראלית

8 מפלגתייםוגלתי

0 מפלגתיים ובלחי המירחי הפועל המזרהי לאומית דתיתחזיתם

? ליברלים הרותגושחל

 : העיריה מועצת חברי שנבחרו האנשים שמותז.
 אמת - מפלגתיים ובלתי המאוחרת המועלים מחלנת הישראלית העבודה מפלגת - המערךמרשימת)1(

 ;אבגער1,
 מיכאלאלמוג2.

 אברהםקרלש5.

 עמירבמיל6.
 אברהםמושקוביץ7,
 נסיםאשכיי8.

 248. עמ' תשכ"ה, מ-ח1

-
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 ב - י:ל)ת.,כ ;. .:, ו-ן. 7) ן, דן. רמזרתי י".מ.ת פתית שיתמיששת)7(1י
 אי.מ,ראירק1.1
 א:שיוסמ.ר'1.2
א,נ(א"ין1.7
 הל - ייגריין "רות נטשכרשימה)7(1

 רוניןט.;,,ש?'ן2.

 נ:ונן:י )1 הש., נדשתןנ.ון
 דפנאז ין11(

 ,",,,-,,,, "".,י"ס. ,,,,..," ,יין,,",ן,ן נוי-יבא עזי," י%ויןת י:ן.יותט,.י 17ו;י7()ים1
 נהריה עירית למועצת הבח.רית הוצאות בדברהודעה

 השיי נעשון י.1 ניוט ש,.ייךו שריה ע.י,ת,ינייתן הספידות הוצאות ע, "זיעה נזה נמית ה"נ."-;,"11, )ך.י.ן(, ד:;.ךית "ישייית ידיק )"( 1; ,שיףג"ה"ם
 )111(. נ,ין17נר ),2

 כלהין: המועמדים רשימית אושרוא,1 1ון
 אמת - כ?יג"'יס וגלה' לס-ם העגודך מפיגת "מערד)1(ן

 ב - מפינתיים וביתי המזדהי התועל המזרחי לאומית דהית חזית,2(
 ;- - מעלגתיים בלחי ודהיים ישרא" אנודה פוסלי התורחי המרנהרשימת)3(
 1 - ליברלים חרות גושגח-ל)4(
 - עפשיהירכ;)5(

 ט
 לע - הי?יאית "יינריית גמ5,;ה)((

1?120 המקומית הרשות כרחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

11331 הכשרים הקולית של הכוללהמספר1.

673 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים; מרש':וה אחת לכל שניתנו הכשרים הקולוהמספרה.

 ה,1.ותמשי דרש.יהניר.א.ת,י,ת
7:"ן ךן,:תי.ט ון,ת, יפ.ס המוז" יניית"היואמת
1217 ך;,נת,ים .נלה, ן:ץ", דן.;, השר". ,אומים והיהן,.הב

1." ין,;תיים גיתי ובהניס ידר,. א;'ןה כיעני "תורתי "ה:"רש.מתד נ2,7 ,.גרטיס דרות ;ושנק.להל
 ענש.ומינוט

27י "1" וע7ךא,ת "י,בר,.ה"יירהלע
 המועמדים: מרש.מות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 וינ7ס.סמפי "רשימהנינ)."ותליות

 ן7 י:,מ.,ט וננהי מן,ס יעוז" ימנתךיייראמת
 ן2 מפלג..ייפ זבלתי המורהי הפועל המזרתי לפומיה דתיההזיהננ
ג ,.נר,.ן "יי" ;יש -;".,חל
 ן1 "ען:אית ",ידיית"מקנהלע

 ,24. עמ' תשג.", ;-"1

 1"17.11.11 ת7'י. ננהי, ;' 1171. 1!יי,מיןייני?556



 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות1.
 אמת - מפלגתיים ואלהי גוט"ט העבודה מפלגת המערך מרשימת)1(

 גרשון טץ1.

 -- צבימאליק2.

 יניקרן3.

 לטיפהמורד4.

 משהאהרן5.

 ןמגוןעצמוני6.

 דטליר7.

 2: - מפלגתיים ובלוע המזוהי הפוען המורהי לאומיה דהית הזיהמרשימת)2(
 יצחק אויגןריכנטל1.
 ומלוםאל-נלי2.

 ך[ל - ליברלים הרוה גוש גח-למרשימת)ן(
 מקסימיליאן שטינמז1.
 יעקבליאון2.
 חליפהמלכה3.

 לע - העצמאית הליברלית המפלגהמרשימת)4(
 שיר1דנ1.

 ן הולנדרדב י,,1( ןנונמנר )ו תש., נישעןג.ד
 נהריה עירית למותצה הבחירותפקיד 755213()חס

 תשב"ה-1965 לבחירתה(, המקומיות הרשויותחוק
 נתניה ע.רית למועצת הבחירות תוצאות בדברהידעה --

 "ודי" גן" :יסית 1, הש:-ן-,",1 )נוחייות(, ול,.מי,ת הישויוה "יק )ן( 11 ,נ~.ףניתסס
 "נ".רוה הודאות ע,

 1969(. באוקטובר )25 תש"ל נחשון ט-ז ביום שקויימו יחניה עיריהלמועצת

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא, ןי
 אמה - מאנתיים ונתת. מעיזת פ.ע,.ס מ;,;ת "ישראלית אגוז" מ!ן:ה"מערך)1(
 ב - מן,;ת'יס געי וזתייב המורתי "יון, "מורצי ,אומ,ת זחיחחזיה);(

 חל - חרוהיינר,יס -:ושגת..)1(----
---- ט - וחודשיומרגז)4(
 לע - עצמאית ההיגינית"מן,;")1(
 עג - ודמינן :הנ." שנווה ("ru"יעיי,)ר(

 צ - מיונית והיתישימה)1(1

32241 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.
30943 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג, 1 11

1298 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 248. עמ' השב-ה, מ"ח1

557 11,1.ון,17 תנ.י. עיי ,' י7נ1. ";תקעיזו"



 ה)',)ץ:ך,ם: :,ר;.ן,.: אחת לכל שניחנו הכלרים הקויות מספרה.ןי

 ורש.ך,:יזו.%יתדיתן
 יקיותמנצי

כמתן
המערי

 מלזיקית נן;.יס י,ג.;ת ךייר%,ית "ענון" י!.;ת
3נ;5 מ!,;ת..ביניתי1

 יןויח,, י,ון.ת, ית.ת"ן.תב .1
 ון.;י

2%17 מ:,;ן.ינ גזתי וית.יי ,,יזר,.

3,]5 ייניייס "רות;ושהל1
11]1' "ק,!'!יצינוט!

7:ן2 הע:ן,.ת ה,.ני,'ת"ישוהלע1
,7(1 ך:ייי נתץי ע;י:ית ,יתו"ן",מ"עג
7וו4. מבונית ותיקרש'מ,צ

 היועמדים: מרשימית אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 ןרש.מןניקויאותיות

 ן:;זמ.ממנסי

r "ישי"יי" ";נוי" ן"י;ת"יערואמת j ~ r t ,  ן,."ית ן,ע,,נ 
4 מ!ל;תי.סונית'

1 מ!,ך'ס כ,ן' ויתדין ןוויי. העי;, ,מירח., יאויית, עתיתהן.תכ

! ,יגר,ין "יית;יקחל

2 ,עיי%.ת ה,.יר,יתהיענהלע

1 יהירנו נתך, שגינות ימ]"ישים"ענ

2 ייסות יתיתרשיה.צ

 ורש.:ח) רש.מח מכל המיצצה חברי שבמחרו האנש.םשמותז.
 הע:71" מ!,;ת שערךמיש'מ")1(

 אמת - י!,;ת.'ן .נדתן ל,.,ית :.:..ן מ[,;, היקי%,'ת
ri-_rr=-

 רוז א;ו,,ני,2.

 כ - :!,:ן,ט :ין c~ltVI שוין ,ןל ךןוי"י, י"ימ,ת, יתרת יויהמישימה)2(
 יעיי%ישיי!.

 הל - י.ני,יס "יות נגשמישיבה)7(
יז-עמ'עיני1.
 ת.;יגר4. 'שראיויתד3.
 'ע", י;7הגריו5.

 לע - העגכ,יה ",'כיאת הי!,;המיש'יה)1(
שיי,!=זי::נף:)

 ?: - .מרגו נמיה שנונות ,מן "רשים"מישימה,1(
 "יוועמון1.

 צ - מיונות יתית יש.מהמרשימת)!(
 הינקיקשיהן1.
 נן-ציון רונין2.

 נמנמני )2 הש., געשו]נ,א
 נלחךמשה י(!1(

 והזיה עיר.ח ,יועצת ךמ'רותrs'. !21!יו()קמ

ן
 ן 7(7;.(1.ז( הר.י. יגן., ו' זזו(, ד(ין.:'".)ו)!558



י
 תע:ב"ה-ע(11 )בהירות(, המקימי" הרשויותה1ק

 עכו עירית למועצת הבחירוה תוצאות כדברהודעה
 ,מיטה ן:,'י1ת ת.!,,ת ;, ".זנה נו, 1מנרת 11, הש:.ך-;,, ונך'ייהן זן,1ז'.ה "ישו'וה ,,,ק )א( 1; ,נעיףנגהוס

 ין!1(. גץ.לזו:ר )ר2 הש., בהשין ט-1 ביום טקיימו ?:ויירית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפ.ם הןגוךג מ!,)ת "שיויש.ית)1(
 ב - ,אימית זה.ת"ן.ת)נ(
 בע - מי,והיים ועתי היויךי ירויי המורתי ."ומיה זתיתתוית)ו(
 נד - מעות..; נקהי וזתיים ישי%, אווזת 1!,ע,י ,שן", אווזת מאווזת ותיהד"ת)4(
 ן - מ!,)תי.ב 1נ,ק' )ך,.ך( ניקר%, ה,זשה "קומונינ;ית"ישיר"),(
)י(

ון,י
 חל - ייני,ים הרזן :וש

 ט - והילידירנומ(

 לע - "י!מא,ת ן,.נר,יתדמ!,נ:),(
 ס - י;1מ".ם !י"ייס ישימה)"ן(
 עם - ממינהיה רשיין)11(

 לע - "עצמאית ",יני,ית ךמן,ון ,נין ט - ד"ויש. קירנן 2.ן "הקשיו..תד.1

14893- עכו עירית מועצת בתחום שהצביעו הבותרים של הכולל המספרב. ייי

14171 הכשרים הקולות הכוללשל המספרנ.1

722 פסולים שמצאו הקולות של הכולל המספרד.

יי  המועמדים מרשימות אתת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקוקותמיער הרשייהגינוי"ותויות

"!;4 מ;-ס ך;:יןן מן,ות "מערךרע.ןתאמת
%,12 ידיית רת'תהדהב

י27 מע,:תייס 1נ,ן, היןי"' ך!.;, דוויה, ,%.מיה זתית"י.הבע
72י מ!,ןהיים נות, וןהיים ישי%, %;וזת 1!1;,' ';רא, אוזה מגונית זהית"ויהנד
 נישיתי "דוש" הקימיני~סיתהרשיה1

1,11 מןינהייס 21יתי )ר,-ן(

ירי! יינרייס שיות גש)ה-יחל
""" ויציעיימינוט
;"4 יעיהשידיויא
";2 ך;עמ%'ת ",,נירהדמן,י"לע
""ו a1-GID a'NtYU1iישייתם
,ן"ו מיינניתרשייהעמ
"1"1 1!'תיןקויהרא

 "24. עמ' תשג-ן, נ-"1

559 ,(1ן.11.11 "ש.ה גנחו ו, ,ויו. "יזנ.:,נ.,;.ן



-י
 המופנידים: ימות מהע אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו,ן

ן
 מ:.ם "ונווה מ!,1ת המערךרש.מתאמת1

2 יא.מ.ת דתיתחויתכ1

1 כפלגהיים גלחי ידהיים ישראל אסדת ומוטלי יסראל אגודת מאוהדת דתיתהויתגדן

 1 ן!,;ק..פ .כיה. )רקון גיורא, "הושה הק.מווינט.תהרשימה1

נועיהל1
3 ייכייים הרות יש

 1 מכונרתיש.מ"עםן

 1 יצתי"קים"ראן

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשים שמות ז.ן

 אמת - יפ-ם וכזוז" גן,נת הגערומרשימ)1(ן
 יצח,ממיר. ..ייגרשון!.ן .שר"יוורדן1.ן

 קליהע"נ4.
 ,ן.עעמיון5,
 a~os שקו'".

 כ - לפומיה יתית "1,היישימה)2(

 :2::ן:בס:)
 נך - כמלגתיים בלתי ודהיים ישראל אפדח תיעלי ישראל אגודת מאזהרת דתית חזיתמרשימת)3(

 ,ייי1י"ווה1.
 1 - מפ,:הייס וגבהי )רל.ן( נישיא, ויושה הו11:1יסן,ת הרשים"מישימת)4(

 רמף כורי1.

 ךזל - ליברלים הרות גוש גח-למרשימה)5(
 ךורו1א:ר"ס1.

 .יטף שטייק2.

 יוסף איוו8.

 זוכן - ממלבטיי רשימהמרשימת)6(
 מולים שושן כן1.

 . רא - ופיתוח קדמהמרשימת)ד(
 מוחמד הובישי1.

 ממטיק:ר.14ל 1969( באוקטובר )31 הש"ל בחשוזי"ס
 עבי עינית למיעצת הבחידודהפקיד 765213()חם

 11.1969.י1 הש"ל, בסנתז ד זז15, ":ר:ינ,סיימס560



 השס"ה-1965 )בתירות(, המקומית הרשויותהזק
 פתת-תקוה עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודיה

 הוזק" 17" :מנית ן, הש:.-ו",1 )מייוה(, יי,יל'ות גיש,.וה יני, )א( וי יגע,,נן""ס
 "("1(. נןו,מו:ר ),2 תש-י נחשו) ע-ז ניוט ש,וייךו !תה-תקוה שר.ת.מועצה ונן.רות ת.נ%.ת ע,

--  כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא. 
 אמת - :פ,;תייס ונין' ומ%,"זת י!.ע,ים מפיזת ".שרעיית וענווה ך5,נת - "יעיר)1(
 "מוריי, יאימית, יתיתה,.ת)2(

 ב - מ;.ןהייס ונקהי המורתי ה11עי
 נ - מ!,;תיים נ,ת' .זחייך .שי%, אווזת "פרג,."זרת)"(
 ד - מ!.:,.ים נכת. ויהייס ישי", טוי, פו;,. יחורת.,ומינה)4(
 י"זש" ו,ומ,נ.נן.תהרשימה)ו(

 ן - )רק.,( נישר",
 חל - .'נריים ירו"1וש)((
ומרנון"5שי-ט)7(
 כה - 7ן)שנות "םנתיזי)"(
 לע - וי?י%'ת ו,.ניייתהן;,ו")"(
 עם - עימי:"." יישי:")"ן(
 עג - יריו" וסיע")י1(
 פת - !ת"-תוי" יין1 "ישיר")!1(
 צכ - מ,,נתייס 1:יה' אפס רשימת יתאם צעירים הסי)11(
 ש - יזש נח - יין ייוצב הנוסת)14(

1, 44828 פתח-הקוה עירית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכילל המספרב.
42584 הכשרים הקולות של הכולל המספר,. 11

2244 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המופסדים: מרשימות אחת לכל שניתצו הכשרים הקלות מספרה.

 הקולותממי ודש.:"ני11יאוה,י.ת

 "מנוקזת ה(וע,.ס מפלות הישיאיית הענווה יבלית -היירךאמת

19,י מ!,:תי.ם ונלאי המעריי ןןין, ןמויהי יאימין, ןתיתהי.תב
27"1 מן.;ת.יס נקהי וותייס יקי%, אווזה "תוי",יוזות1
"ו29 יר,;ת.,ס נקה. 1זתי,ס 'שר", "נוות tiUID "תורת',"לינ"ד
 "ןזש" גקייי:י!טיתןרשימ"1

",ו יפ,;תייס 1נ,ה, )ר,-י( נישיר,
1,2" )ינר,יס ירותגושחל
1411 החדשי"ירנןט

4"" המוקנות %סנ%מנ.כה ו1!1 הן?ן"ית ן,יני,,ת"%,:הלע

4"4 "ממ,נת.ת"רש,מ"עם
2,"2 י%"1"שנוי"עג
212" פתת-"קיה ,מי1הרש.מהפת
9""1 ןןי;ת"ם 11,ת. "י'ם דש.מ" יתרס ןעיי.ם"יניצכ
-9י4 "רש גי" - הי" העייםההעתש

-י  "24. עמ' תשת-ה, נ-"1

361 1(1111.11 ה;.י, נננ,1 ו' זוב. "!ונון.ניישר



י
--- 

 "מ.עיד.ב: מ-עיןי: (נהה כל נכתה שךהמ המנדטים מסמר1.ן

 ":::רט'סממי ,ישמןנ'ון'צ.ת,ייתן

 ון,1,זה ין-ן,ין יע,;7 הישי(:,.ת "עגון, יקיות -היערןאמתן
 ז מ:יותייסוגיתי

 ; ין,חייס וגרתי זר:-הי ":וע. "מור"., ,ן,מית, והית"י.תב

 1 . יזן:ת,יס נקה, 'זה-נ יעי,,, חוזה עוע,י ,תורחי,"מחהד

4 ,ינריין הרותגושהל

 1 יחי""":1?"עז

2 נתן-rrn יןנ1"ישכןפת

 הע-ריר! מוענת כהברישתבהרו האנשיםשמותז.
 אמת - המרךמיש.ית)1(

;יי:גרו,שיח,1.

ג.
~'SSIU

 . ריי

 חייבינאי4.

 מושה רח.מאיעיי.

 "הרןנ:נ,נון6.

שמ"ייה11ה7.

 ילדי "י[יה' יצמית, דתית הויתמרשימת)2(
 ב - י!,ו,יימ ינ,הי ימרה.

 עוז:,יין1.

 ;"וטאקיווי2.

 ד - ל:,;1"1 ית' ויתדן ,שרא, שוות לוע,. ההורת., "יזקיי;ימה)ג(
 ,שר",אילמן1.

 חל - ייגי,ים הרקת וושמרשימת)1ן
 היים"וממן1.

 :ן:ךע:]
 עזיזה;.סיצקי4.

 עג - .חז" ""ה"לישירת)נ(
ל1גתיצירי1.

 פת - עתה-הקוה ,צעןמרשיןת)"(
ל,,:שי..ןע,ן"1.
 ן יצח,ו',:גי,2.

 לאלוע, ,ןל1( נ:1:מנר ),1 תש., נןשוןנ-נ
 עה"-פקיה_ עיייה .מהגת הנ",י,תנ;.ן ז1;1"7()דל



 תשכ"ה-1913 )בהירות(, האקזמיות הרעו:י:תתוק
 צתת עירית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 למוטצת הבחייוה הוצאות על הודעה בנת ניכרת 1, תשכ"ח-1951 )2"ייור,, המקומיות הרשויית להוק )א( 1ז לכעיףבנתאם
 1959(. גאוקטיבר )25 תש-ל בהשון ט": כיום שקויימו צפת,עיריה

 כלהלן: המועמדים רשימותפושרוא.
 אמת - מפלגתיים ובל"י המאיהדה הפ.על'ם מפלגת - הישראלית העבידה מפלגת -המירך)1(
 ב - מפלגתיים וגלחי המורהי והפועל דמזרהי לח,מית דתיתהוית"(
 - מפלנריים וגלתי ישראל צודה פועלי ישראל, אגודת - תורתית דתיתהוית)3(

 גז4

 וזל - גץ-ל - בישראל הליברלית המפלגה - הירוח תנובתגוש1(
 ט - ך,ו!שיהירגז)!(
 לע - ג:ני"'ת הייני,.הןמ,ל;ה)"(

5506 המקימ'ת הרשות בתחום שהצב.עו הבוחרים של הכוללהמספרב.

6046 הכשרים הקולות של הכילל המספר:.

450 פסולים שנמצאו הקילות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרש.מוה אחת לכל שגיתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ן,.,ותמיתר הרשימהגשי.אוה,'ות
1172 מפלגתיים ובלחי "מאוהדת הפועלים מפלגת הישראלית העבורת מפלגתהמערךאמת

741 מ!ל:תייס ונתתי ":דרתי ון!,ע, "מור". ,%.ן.ה זתיתהן'תב

"71 מ,ן:ת.יס .:,הי ימי,, ,..ות פיע,. יורא,, ";11ת - הנרתית זת.תהן.ת:ר
2:11 נ'ןי", ן,':ן,'ת "ין,;ה - ןןי.ת תנועה:ישחל

נ14 גןון.:יומינוט

ין יעני,.ת ה,ינן,,ת"מ!,:"לע-
-- 

 המועמדיק: מרשימות רשימה כל וכהה שבהם המנדטים מספר1.

מי!יהמ:ימ,ם הרשימהנשי.גותיים;

 "ענון" ין,יתומעיק,אמת
ר מ!1;תי,ם .נסחי הךחיךזת a?~ultn מ!,,:ן הישיבתית,

1 לפליהיים ועלתי "יזמתי והפועל המזרתי לאתית דתיתפייתב

2 מן,:ת-ם וניהי נשר,, א)וןת בועיי ישרתי, ":וןת תורה.,, ןת'תשיה:ד

5 נ.ש-"י "י':רי.ה הם!,:" - "יי,ת ":יצת;ושחל

 ורשימה: רשימה מכל המיעצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.
 אמת - מפלגתיים וכלתי המאוחדה הפועלים מפלגת  הישראלית, העכורה מפלג, המטרך, מרשימה)1(

 הופרטיעקב1,
 נהמיאסאהרון2.
 צבישטרי:גד3.

 ,24. עי, השב.", !."ן

563 ז,זן.17,11 ת;.י. גנ;.י ו' ז,1ו. וייני:'ן'.7)ן
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 ב: - יכלנת'.כ -ילי.י ןןויחי והפול המורחי לאונזית דתית חזיתמרשימת)2(5
 ש'טי'ת 'יגרן.ן

 - מפלגתיים זבלתי ישראל אגודת מוילי ישראל, אגודת תורתיח, דתית חויהמרשימת)3(ן
 גן.

 כרקזביק חיים ישבל1.
 שטרן גד2.ן

 הל - ניביהן ךיינר,ית ייפיפה - הורות תבעת וגשמרו.בת)1(ן

 ,ייש "י,"31.י ::::עגיינ]1

 בהן מנחם5.*

 ראדבנייהודה 1949( בגזבמבר )2 הש-ל בהבקנ-אן
 גסן טירית למועצת הכתירותפקיד 55213ע()תם*

ן
 משט"ה-1965 )בחירת(, המקומיות הרשויותתיק

 קריה-אחא ע.רית לכ1?צת הכחירות הוצאוה כרכרהודעה
 "ווי" נגה !:גי" 1, תש:.,-171; ונ,יייה(, ומלימיות "רשויות ,הו, )%( 71 יבעיףי"ה,ס

 הנחייו, תו?אוה ע,
 ן לסו-

 נ(. 959 באיקטובר )28 תש-ל בחשון ט-ז ביום טקויימו קרית-ההא, עירית עצתן

 כדלהלן המועמדים רשימות אושרוא.
 כטלנתיים ובלחי המאיידה הכוטליט מפלגת הישראלית, הטרודה מפלגתהמערך)1(

- 
 אמת

 חןיתזת,ת,א.יית,היוי".-ה(11,ןן,ו",.נ,תיב-,;הפיס)2(
 ;ד - מן,;תיין נות. וותיין .שרן, א:ווך יעיא,, אוזת פועלי - ה,ית.ת זתיתהויתהה
 הל - י.נר,ים יר." :וש;ן.,י(
 ט - התופשיהמרכז)5(
)ן(

 לע - הן?מאית "ייניייתהדפלם"

12959 קרית-אתא ע.רית בההום שהצביעו הבוחרים סל הכולל המספרב.

12305 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

553 פסולים שנמצאו הקולית טל הכדלל המספרד.

 הכועמדים: כרש.מות אחת לכל מניתנו ממערים הקולות מסטרה.

 ןליייתמירר ירש.מהייפויאותן.ות
17"" ין,:תייס זגגתי די,,;זת י!.ן,.ס ב!,ח "ישראלית, הענתה י!,:ההכערךאמת
2פ5ו ממלגתי-ם עלתי הן.רהי הפועל - המזרחי יאומיח, דתיתחויתנב

 70מ1 ממלגתיים בלתי ורחיים ייורחל אג-דת ישרחל, אגודת פועלי - תורתית דתיהחזיתגד

2551 ליברליט הרות גושגם-לחל

133 דהוטשידמדנ,ט

623 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

 218. עמ' תשכ"ה, ס-חו

 %9נ!17.1 תש"י, גכסין ד 1577, חט-סוייםילגום564
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 ; המיעמדים מרש.מות ונחת כל וכתה בהם המנדטים מספר1.

מנ!י"ן:זן.ס ירשים,נ';1י%וזיוה --

 " מ!,נתי.ם לנפתי גיח.זזת ";תסס מ!,;ת "ישי",יה יענ71ה מן,;הניעיךאמת
2 מ;,;ק,יס ולת. ומד,. י!.;, - ומיהי ".יית, יחיהשיתב

1 יפ,;תייס מהי אה"ס .שיא, אוזת ישיח, אוות !1:,י - הפתיה שיתשיחנד

3 יי:ייים היות ;ישי"-יחל

1 הטצן"ית הליברליתהמפלגהלג3

 -- ורשימה: רש-מה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.

 אמת - מפלגתיים ובלחי המאוהדת הפועלים ממלגת הישראלית העמודה ממלגת המערך,מיש-מת)1(
 ?ני "רר1.
 ין;2 בן-ךנ.ן,?.
 ןנ;ר!ונ;,3.

 מנסנשא4.

 דוישגן:3.

 C'Q' מאן"בן(.

 ,זוף1ינשן.ן7.

 יו,ננוזריך".

 -- ב: - רפל:היים ובלהי המירחי העפל הלזוהי לאומיה, דהיה הזיחמרטימת)ב(
 ס.רי:רא,ין,1.

 נד - :,ת.-מ;,;ה,יס וזה,ינ ישי", אנווה ישרא,, אךזה !.כ,, - ה.רת.ת ןת'ה ";'תמרעיה)ז(
 ייי שיי;:יז1.

 הל - ,י:י,יס הרות גוש נ"-,מיקיית)4(
 י!;הייס1.

 ררה )ג.נרס( ;!1י.

 לע - העצמאית הליברלית המטל,נהמרשימת)3(
 יייי-כייסיו נר;יייז1.

 סנטראהרן 1,,1( גנו:מני )7 הש-, נ"ע11נ-ו
 קרית-אחא עירית למיעצה הבהירותפקיד נ78521()חס

5"5 1(!ן.11.ז1 ;?.י. ::;., ,' וזלו. ג;י:,:'ן'יפז



--י
 תשכ"ה-1965 )בחידות(, המקומיות הרשויותחוקן

 לצ.ון ראשון ע.רית למוערת הבה-רות בדברהודעה
 ""1ן(: נ"ייייני )21 "ש-, גישתן נין נניס "ליי':י IT~Siיעי,ע'י,תי ,מועצת דנן'יית ע, י,ז;ג נוה ;יגרת ן, הש:.-;,זו ):ן.ר,גן, ה%ק,מ.ות "ישועת דוק )"ן 71 יגעיוי"""סן

 כלהלן: המועמדים רש.מותאושרוא.
 אכת - מ?,;ה,יס 1"תי הך,.ךזת ד:.?,'ס מ!,:ת "'שרציית הענווה מנכת -המליד)1(
 כ - ל!,;ת..ס ונסה. ןמור"י טועי ":וי"' ,אשיה זהית ה,יה)ט

 ד - מל;ת.,ם נלי ווה.,ס ישיא, אץזת פועי. ההויק,"ישן)%(1
 הל - ,יגי,יס היות ;וש -;"-י)1(1
 ט - החויש.הורנר)5(1
 לע - העלאית היינרייתין!,ע)"(1
 עם - מן,נת,תרשים")7(1

 צה - "שענוה ,לען "משיב")ו(
 רמ - ",.הו רם" ,בען "יששה11(
 תם - ,ויו, ראשון ועירית תן היש.מ")"ו(

23782 הךקימית הרשית בההום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרכ.

23788 הכשרים הקולות של הכולל המספר;.

994 פסולים מהמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 הכועמדים; ירשיןות אחת לכל מחיתנו הכשרים הקולות מספרה,

 ה,,.ותמיגר הרש.יןנינו.א.ת,י,ה
 ין"'"זת י!':י'ס מן,;ת "'שיאיית "::יי" מוילת -ומעיראמת

4111 מן,;תייםונירי

"ווו מנ,;הי.ס 1r_iJ1 ,יורן. ג!1ע1 הכזרחי nlsTlii זת'ת"זיתב
"%1 יל;,.'ס נטת. ויתסיס ישרא, עוזה פועיי "הורתיגמחנהד

;ינה ,ינר,ים הרוה ;וש -;"-,חל
יו5 ""ונשיה:רנ,ט
512 ושיאיה ה..ני,יתהמן,:הלע

 ן9,( ממינהיתרשימהעמ
 ןs~z הש:1:ות ימען"רשימהצה
24SG אליהו רמת ימיןהרשימהרמ

11%7 ,תיון רחשון .עירית הןהרשימהחט

 248. עמ' תשכ"ה, ס"ת1

566tt??111.11.1111 תשר, בייי, י'  י5י. ויתשר  



 : המועמדים מרטימות :?:rr כל וכתה שיהח המנדטים מספרו.

מס!יימנוסיי ורשייה:י:.יאית,יות

 הענוז" י!.ות -המירךאמת
 המעיתית היו;,.ס מפיות הישרא,ית

" מן)ות,ים1נ,ת'
1 מ!,;תייס וננהי קיוי,, דמוע, דמ~ר"י ,%ומ.ת זהות"י.תב

 )י:ר,יס "רות ויש -;ן-יהל
2 אוינו רמה :(luuיי"ימהרם

1 יןיון כשון ,ע'יית תס"י"'מ"חס

----

 -1 - -- - -- ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו הששיםשמותז.
 אמת - מ!,נת.יס ונחתי ומאורזת 7!1ע,ים ממנת היוראתה "ענין" מן,נת - "יעיךמרשיית)1(

 סדני"קיני1.

 דורמימאי2.

 ג - מייותי.ם וג,,. המור,. "!1ע1 "מויהי יעלית זהית הויתמרקימת)2(
 יבהקשיעיה1.

 הל - ,יני,יס הרות ;וש - ו"-1מרש.ןת)ו(
;ינשס..ן"וניה1.
 ישיא,שר"י". יואינדן2.
- מא.רהורבץ5. ישרי!,ץ4.
 nisv שושןגן1.
1'נ.נ,זיגיז.
 שוםמניס".

 רמ - ",יזו דשת ימעןמרש.מת)"
 כיגן,סיטרמן1.
 .עלגגרקוני,:.

 תס - ,1.ון ראשון יעירית הןלרשימת)1(
 יינני י"סמורתי1.

 בקאשר ""11( גנונמנר )5 תש-י נעשוןנ."
 ,ניון יאקון עיר.ת ,יוענת ונ,ייוהיעיז 213נ"7()"מ

567 7ו,ן.17.11 תס.ה גנזיו ו' זול. ו!וי.מ.ס.וזין



 השכ"ה-1965 )בחירות(, המקובניות הרשויותחוק

 רחובות ע.רית למועצת הבה.רית תוצאות בדברהודעה
 יי- 7נ",11ת תוצרת ע, ק.זעה גהק ;מסרת ), ה"נ-"-נוע )נתירות(, "מדומיית "ישי,ות יתיק )א( 71 ,"יףי"מ""ן

 9ב19(. באיק:ובר )3ן תש"ל בחשון ט"ו ביום שקויימו רחובות עיריתעצת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 התוו" מבן""מעיך)ן(

 אמת - מ:,;תייס 1:,ת' ךך"ו"ות י[.?..: ין,)ת קיער%יית,
 ב - ין,י,יין וניה' "י.יי' השן. הייי", יעיי." י".ת",,ת)2(
 1ד - מי,;ת'.ס נסתי .רייס ירין. עוזה לון.. ישר%,, אדוות ת,רתית ותזתיו.ת)ו(
 הל - י.2י,,ס "דנה ;.ק -נ".,)4(
 ט - ההבז'ה:ינ,)נ(
 לה - ,7;ו:,תייען)((
 לע - "עיפשת ",.זיקיהומני;")7(
 כר - ,,מור, יורח וגני ךו:יי'ם ש, מ.י)ון ,%ין."ידיו),(
 עם - ימיית'ת יסימו)ש
. r:c - ."עלויית רתחנית ,טית)" יקין)ס יט.מ"),1ן

 בה-ויזת; בהסיבמי דיגיהן קטורות שהיו הרשימותואלה
 סר - הכזרה עדות ובגיהממרדים שי מינווס ,"ומי אחפון עם אמת - ין,;ק.,ס וכת, ו:,.7ות ין:ן,יס מניסת .טראיית ענון" ין,)ת -ד:ערך

20131 המקומית הרשת בתהום שהצביעו הבוחרים סל הכולל המספרב.

19310 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

815 פסולים  שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מדשימית אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 "17,והב"ר זישימ";ינויא.",,וה

3פ65 ממלגחיים ובלחי היאוהרת המועלים סנל:ח הישראליה, הכנודד מפלגת"מערד,אמת

1755 מיליחייס ובלתי הן,רהי המיל המזרתי לאומית דתיהחזיתב

1978 מעלגתיים כלחי ודהייס יעראל א.:ודת פיעלי יטרחל, אגודת חורפית דתיתחניתגד

5557 ליברלים הרות גוש -גח"להל

448 ההססיהמרכזט

1177 השבונךתיסעולה

653 העצמאית הליגרליחהמפלגהלוך

255 מילנתיתרטימהגננ,

838 המורח ידוח וננ' הספדךיס של מיסודם לאומיאיחודסר

825 יהשבונות רחובות ותיחוח לקידוםרשימהפה

 248 עמ' תשכ"ה, ס"ה1

  1.1969;.ז1 תס"ל. בנמלו ו' 1517, כרסומיםילקוט568
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 : המועמדים מרש.מות אחת כל וכתה שבהם המ;דטימ מספר1.

מנ!יוינז:'ם הרשתהניו,"וה,'ות

 ____" ..- מ"לנמ"ם ונמת, מפ-ס - ,;יא,.ה לנוזן לסיג" - "ןןיואמת-

! מןלותי'ס וגלתי ן:ויחי ן11עי מויוי לאומ.ת דהית"י,תב

1 מ!,;תיים נבתי 1זהיים !ח.י א:-י, הויתית זתית"ן.תגד

! ,יני,יק חרות גוש -גן-יחל

1 "שנינותימיולה

 ורשימה: רשימה מכל המיעעה חבר'שנבחרו האנשיםטמנתן.

 אמת - י";תייס ונכת, מ!.ם - ישי"יית ענוז" י!,;ת - ומירך מרשימת)1(
ורניויוושע1.

 גרשוןזרור2.

 'שרא,נינ,יוון.

 pns1יעקני4.

 שמעוןנתיר5.

ינו"".
 .;א,

 וניה. דיוריי היו!, מורחי ,איית זתית יויתמרשימת)2(
 ב - מ!,;תיי"

 גד - מ5,"יים גלתי וזתי.ן וא., א:-י, הירתית זהית הויתמרשימת,!(
מיי"'יעלנ1.

 הל - ל.נרליס "יית ;וש - יה-ימישימת)4(
 רנטמושיו",1.

 :ן:אייננ:]
 הציי:

 יצעק ניינשסין4.

 לה - ןשנו:ות ,מעןמישימה)!(
 ,פיה ייני";.

 כהןציוןי-ינ"ש,ן"ש-י)!ננוגןני"י,ו(1
)ן"

 דייניה ע'י'" ייווצת הנטייתפו'י רן2י"7(

569 וי וו %1י הש.י. ינניי ן, יייי. דניניי,ן.יזין



ן
 תשב"ה-1955 )בתירות(, המקימיות הושויותה1קן

 רמת-;ן עירית למועצת הבהירות תוצאות בדברהודעה1

 הבתירות תוצאות על הודעה בנה ניטרת ו, ה?:-ה-3"19 )בהירוה(, המקומיות הראויות להוק לא( 71 לסעיףבהתאם1
 נעיון סעו ניגס שלביימו רמת-גן עירית ין.;?ת1

 תשעי
 l?GD). נ,.קייני ),2

 כלהלן: המועמדים רש-מותאושרוא.ן
 :,מה - מ5,:הי.ם ונצת. מ5-ס - דע:11"דפרן)1(
 ב - מי,:ק.יס 1:,;י הגורתי דמע, דיורהי ,אמית זתיתהנית)2(
 - מפלגתיים וסלתי והשכינית ישראל אגודת נועלי ישראל אגודתחזית)3(

 נו.
 ן - )רק"ח( בישראל ההדשה הקומוניסטיתהרשימה)4(
 דלל - )גח-ל( בישראל הליברלית היפלגה החרות הגועת גוש - ימת-גז לועזהרשימה)נ(
 לע - עויאייםיינר,יס)"(
 ?גכ2 - הממלכתיתהרשמה)7(

)"(
 ק - מן.:תייס ונצת. הישר".ית ה7ומו)י:סיתדללו"

 רן - ,תורת ימה-זן)"ו(
 7ט - חדש כוח - הזה העולם המעת)11(

 בה.רות: בהסכמ' ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 ר; - "ורה רמת-זן רע.ית ים הל - ))י',( נישיא. ",ינרי.ת דן!,;" יחרוה, ה:תת גוש רמת-;ן, יפן"רשימה

64146  המקומית הרשית בתהום שהצביעו הכוחרימ של הכוללהמספרב.

 61815 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

2331 פסולים נתמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המיעמדימ: מיש.מות אחת לכל שניחנו הכשרים הקולות מספרה.
ניכו.אות,יות

 ה17,.תמייר קרשים"
~ו,י~ י!,;;.יס וניתי מע-ם - דונווה"מעיראמת
יו44 מן,ותיים ונדי מוין. דתו;, המורהי יאומיה יהית"~.תב
 )נקה, וןש:י:מ ישר,, "עזת !ועיי ישראל אץות"היתגד

"ו11 ןן,וק,,"
185 )רק-ה( בישראל המדשה הקומוניסטיתהרשימהך

 וסיגריית י:[,;ה ,ץרות הפת גוש - רמת-;ן ,מעןדישימןהל
04פ24 )גח"ל(בישראל

 2431 עצמאיי" לערליםלע

י51 הממלכהיההרעימהעם
4244 לאחוהההנועהעג

614 מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומתיסטיתהמפלגהק

9989 לחזרתרמת-קי"ג

 הזה העולםהגועת'פ
- 

642 חדש כוח

 248, עם. תשכ"ה, ס-ח1

 1731,1959 הש"ל, בכסלו ו' 77"1, הטרסימ-םילקוט570



 : המועמדים מרשימות צחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

מנערהמיוסים לרשימהניריאותויוה

5 י!י;תיב וגיתי מפ-ם - היגורההמערךאמת
---- 

-2 מלחקתיים וגלחי המ~רה' הפוןי המזרחי לאומית הצית"זיתב - -- 

 דיינריית השלוה התרוה תוועץ גוש - רמת-גן ימעןהרשימהתל
גישראי

15 מה-י(

1 עוי""סי.יי,יסלע

2 יזהו"ההנוע"עג

2 ,"~רהרמת-גןרנ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברישנבחרו האנשיםרמות,.
 אמת - מיי)הייס וגיתי מפ-ם העבויה המירךמרשימן)1(

 נניייניישרא,2.

 אליצור ח71ס!.

 ולתלי גן-יה,ז"4.

 שמוא, שור5.

_ _- ב מ;,נת..ס- ~ננה, ,ן,ר,, הצון, הןוי"' ,אומנת "ויתןתית מרש.ית)1(-- זניחי גן-מאיי".  

אז,ריתתי"11.

!ניני.2.
 מינאי

 י".ח, "נרום
 חל - )נח.,( נישרא, ך,.ני,'ת ימן,מ הצרות תעוזת :יש - רמת-גן ייען הרשייהמרשימת)ו(

 אנרקס,ריני3'1.

 שנתוינזיב". .שראיויומן2.

 ישה ,'מרין4.

 ייקג;רויןנ.

 ב:ע:יויר:)
 שושנה'ע,וניון".
מיחישימהי.
 מינהלומנרו15.

 לע - עימ"ייב ייגרייסירשיית)4(

 יי"יומש"ן.י
 ענ - יריה יתנויהמיקימת)ו(1
 ;זרא (a~o נסים1.1

- רג - יאורי רמת-יןמרש.מת)5(
 דור מימיונ.ז1.
 נורי מרז2.

 פרנקליואל 1555( )4בנונמנר תש-י גהשוןכ-ג
 ע,י.ת ייוע!ת הג".יותפק.י !521"7()"מ

 ימת-נ~
571 ;ן ,%ן.,י "".י, ינויי ,, ,,,י. "יינימ,ס,,,י;



ן
 חשכ"ה-1965 )בהירו'ת(, המקומיות הרשפותחוק1

 שפרעם עירית כמועצת הבה.ר" הוצאות ברברהודעה

(ן
 "ורע" גוה ;ךסרת ו, הבניי-ו"!1 )ביי.:(, "יקומיות הרש..ות ,הו7 )%( 11 1נע.ףגיתכם

 ":ן'יות ת.:%ית ע,
 19:9(: ג"וקטיבר )23 תש"ל בחשון ט"ז ביום שקויימו עפרעם עיריתליויצה1

 כלהלך: המועמדים רשימותאושרוא.ן
 וסתויו, "שיתוף רשימת)1(ן

 ""7"" וקין.דני.ת "י".מ")2(ן ;ד -
 1 - ינ,;".,נ ,גיח. )י,."( ג.שי",

 זג - יהפחוח השגשוגרשימה)3(1
 הל - יינר,יס "יית י" - ;".י יש.מה,4,ו
ל יאחוה הסיחוףרשימת)5(ן  יא 
 כא - מכלגתייס יבלהי )רפ"י( ישראל פועלילשימת)פ(ן
 ע - ההחייהרעימת)ך(ן
 (ב - השויוןרשימת)8(ן

4220 המקומית הרשות כתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב. .1

4120 הכערים הקולות של הכולל המסמר;.ן

100 פסולים שלמצאו הקולות של הכוללהמספרד.ן

 המועמדיט: מרש.מות אחת לכל כשיהנו הכשרים הקולותמספרה.ן

 "ק,,.ה?סיד יישיי"גינוי%,ה,יוה
י!נ; 1""ימ1,"ש'"51;ד
S~S ך:,:ת"מ ונ,ת' )י,."( ג.שר%, יחישו י,.מונינ?יתהרשימה1

מ59 והפצחהשאוגזג

51 לינר..ס "רות ;.ש -;ק.1חל

414 י"%"י""ש."יויא

!י1 ינ,:ת,,נ ינחת. )ין-ל ישי", !תכייש.יתכא

1!4"שו.11צ

 המועמדים: מרט.מות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 היייט.סינסר הרעייהנ.:.י%."הות
ו ו"תימ.,קש."וף;ד
1 ??ל:היים וביתי )רק"ח( בישראל החדשה הקומוניססיחהרשימהן

י והפתוחהסגשוג7ג
1 והאחווההשיחוףיא

 ישראל בועלירסימתכא
1 מם4:תיים ובלעי )רפ"י

%התחייה,1

1השזייןצ

 218. עמ' תשכ"ה, מ"ח1

 7,11.1969; הש"ל, באלו ז' 1571, רפרמימ.סזלק.ט572



ןי
 : ורשימה רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.

מרשימת)1(
 "עיתוי

 נד - 1"ת;מו,
"1י.%1ני".ס1.
.2nlToזיז: 
 7ע.1חס'נ".

 ן - )י,."( ;.שר", הרוקה "ק.מ,ו.יייתמ,רש'"")2(
 שפי,יוריה1.

 זג - ושתוי JTrlvnירש,מת)נ(
 שדרייונ"ריקי1.

 'א - 1"%"ו" "שיתוףמיע.מת)4(

 בא - מ!.ות.יס ונתתי )ר!-ל ישר", עוע,,ירשימת)((
 .,נףחג.!!1.

 ע - ותווייהירשימת)ו(
 שוקייענוז1.

 צ - "שריוויישימת)7(
ש.ת.יעיו1.

 רשתיששץ "",1( נוונןנר )! תע., נחשוןניו
 שפיעם ;יי.ת ,יוערת ךנ"יי,תפחז נ1!וי7()וי

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשוי1תמזק
 דבוריה מקומית למועצה הבח.רות בדברהודעה

 י(,1(: יאו,ליגר )ו2 הש., נךש,ן ס., ביום שקויימו ונור."ין,ומית ,מון?" הנתירות ;, ".זן" ג:" וייית ן, תקי."-ג(11 )יך.יית(, ךן,יי,ית "יקן,ית ,"י, )"( וי ין;.ף;""";

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ים - יתר")1(

ן פ - "יערן)1(

1051 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1021 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

27 סמולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחד לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
 ,,,,זהמנפי "רשימה;ירוי%ות,.ית

"חק,"'ם-
4!1 1!,".סין,.סעז

י,4"מטי"פ
1,1"יפייס"צ

 "24. עמ' תקנ.", ס-תן

573 1(,ן.ון,7: הע... ננגין :' זען. "!ייון'ן'ינון



 המועמדים: מרס.מית :rri כל .כתה שבהם המנדטים מספר1.
 "::יעםמנרי ךיש'::7.ייי"יציית

3התקוה'ס

1 ופלחיםעמליםעז

3המטרהכן

1הרפורמהצ

 ורשימה: רשימה ככל המועצה כחברי שנבחרו האנשיםשמותן.
 יםהתיקה)1(

 ע,. יו"יז .)ן,2.
 ען - ופלחיפעמלים)2(

 חסן מיהמד ע,איוה .1

 פ -המטרהו3(
 ם,,:יבע,,:)
 מחמוד שטר"ש3.

 ך""יי 'Pbn מימי ישי"" ::דייש'4(
 טאו1רשלום "11( ננונ:נר )ר תש., גרשוןג.נ
 ובזריה "מקשית למועצה הבאירוחפקיו 765213()חס

 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המק1מ.1ת הרשויותחוק
 ככר-ברא המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 ןן- .משיה ך:,'י.ת ע, 17ועה נוה גינית 1, "ונין-וקוו )ני,יך,ך(, וי"יליות הישגיות ,י), )%( 71 ,ועיףנךתאנ
 55~1(: באוקטובר 281 תש"ל רחשון ט"ו ביום שקיימו כפר-בראקומית

 כלהלן: המועמרימ רשימותאושריא.
 ב: - לפלנהיית .נלאי המורעי יהפועל המורחי לאימית דהיתחוית)1(
 1 - ""רהרע.ית)2(
 נ - המיי"רשיית)ו(
 פמ - השחסישירת)ה

214 המקומית הרשות כהחומ שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

211 הכשרים הקולות של הכוללהמסמרנ.

3 כמולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמסמרה.

 ה"י,.תמניר "יק.זהגי),.א.ת,.ות
0 נ,פלנתיים זבלתי המורהי והפועל המירחי לאומית יתיתח,יתב

%7 "פרהרקימתמי

יי המן"רש.מה1
,4 "שצברשייתפמ

- -
 !OU .24' תש:.,, ס-ת1

 1,,ו.וו.זו ת;... נננ.1 1' ישו, "!ינוייתייפויי574



 המועמדים: מרש.מות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

מנ!רגמנדטים קדשייה;יני'אוה,יוה

2,!יתמן

2";ין"נ

1גש,1ספמ

 ורשימה; רשימה מכל ההועצה חברישנבחרו האנ.טיםשמותז.
 מן - "5י"יע.מת)1(

 נ - הלזמהרשמת)2(

 אינרא"יס רייאן2.
 מם - גק..סרעימת)"ן

 י,":7 רייקן1.

 1'תל1המטה ו"11( נ;.ני:ר )5 חק., נישוקניח
 נ"ר-גיא ג:;.מית ,מותה "נייי.ת!,'7 217י"7(),מ

 תשכ"ה-1965 1גחיו1ת(, המק1מי1ה הוש1י1תה1ק

 עתלית המקומית למועצה הבחירות הוצאות בדברהודעה

 יתמצה שירות ע, הויה נוה t;-CXJ ), הש:-ן-נ,1) )נן.רות1, ו-7,:'ות ירקוי,ת ין,, )"( 71 ירעיףגקת""
 7(,1(. נ",,וונר ),2 הש., ניעון ס-ן נימס שקויימו עתיית,מ,ו:.ת

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - ייןיךות "?1?,יס וין,;, "יער",י, "?נ71ן מויזת ומציך,)1(
 ב - מאונתיים ,נהי מור". ג(.נ, ךמויהי .יימ.ה זעת "~ית1ל
 חל - 1;".,( ניער", ",.נידת ":ן,;ן - ""רות תועתנוע,"(
 לע - ן;!:אית ןייןי,ית "מענגס.;ת)4(
 עם - יןמ,ית.ת גרטימג)!(

 ; בחירות בהככמי בעיהן קשורות שהיו הרשימותהנלה

 עמ - גמ:,נתית גרטי:ג ?ן ~rc - ג:"וגית גווי,יס ון(,;ת גישרן.,ן גלגויג מ!,;ההתירך,)1(
 לע - "ז2ן,ית "1.גי,.ת "ןז,;" זס ב - ".:ית דת.ה "זית)ל

1098 המקומית הרשות בהחנם שהצביעו הבוחרים של הכוללהמסמרב,

 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.
~cel

37 פסולים שנמצאו הקולות על הכולל המספרד.

1
 "21. ;י' תענ'", ס,"

575 1י,ן.1,11) גש.י, ינניי י' יין. וזייי:'ס'.ויי



- - -  המועמדים: מרטימות אהה לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה. 11ן1י
 ך,,,,תעפי ךר;.מהנ.)ויא.ת;יות
2;2 ךמ",יות וע,;,.פ :'ע,;, דיע-,י'ת ךענ,ז, מ!,)ת -דיעיןאמת

"וו  י:):תייס )גיח, "ך,י"' עין, ך:יי"' ,"ימ.ת זת.ת"זיתב
]"2 ),ק.ל( גין-"ל ך)':ייית ןמ:),ך ךןרו, הנעת:ישחל
י14 ,איך"., י)ינך..ת המילייקייהלצ
ו, ךיךי:ת'תיי;.ן"עם

  המיצמרים:  מרשימוה אחת כל דכתה שבהם המנדטים מספרד.
י,יי,אית,,ית

 המ:יעימךןני די,:.:"

 2 "מעינית י"י;י'ן :יין" "':י"י'" העגיי" מויזת -דיעיראמת

3 ל;,יה..נ ימת. ";,י", שין, "ייי"' ,"ימ.ה יתרת"זיתב

1 ויימסה ",,גרמית הין,;"1.;תלע

 ורשימה, רשימה מכל המועצה חברי סגבחרו האמריםשמותז.
 אמת - ךמ"ו"זת ך!ון,יס י".)ת ד.שר",ין "ינוו" יעלו, - דלייך מישיית)1(

 אהרןגרינברג1,
 מרדכילמפרט2.

 ב - ין,:ת,.ס ונצת. תוי". ון,ע, תוריי "ו:.ת וטית י,.ת :רטשת,!(
 .יקףימי1.
 שלוםאלמלחש.
 ין",יינו%.

 חל - );ק.,( נ,עיץ, ך,,נן,יה ":(,ו" יקיות שתת גושירשיית)ו(
 פססגרוסר1,
 זוז כן-ואן2.
 'ינף אוויל3.

 לע - ן1מ".יס ייני,'ס:ימיית)4(
 ליינהגר"י1.

 ~IILnaנ-"1
 הש.,

 יוסףרו11סקי """]( נ;,גךגי )"
 עתלית הנוקימית למועצה הבמירוחפקיד 753213()הם

 תש?"א-1961 התעבורה,תקנות
 למוניות רשיונות למחן בבק;.ות ד..ן עלהודעה

 תש-י נננ,ו ,.ן נ"ט הזנן ייונ.)ת ,;ות בי הוי; ":. ן, הע:."-],,1 מהענבר", ין,נ,ה י2נ הןנק ישי נלנ.ת.נהדף
 ן

 צורך בו שיש מעיליא אזור לגבי להקנות, ר' הלק הטמי:', הסרק לפי למוניוח רשיו:ית למתן בבקשות 1969( בנ,רמבר)4ן
 מוניוה,בתוססה

 9, המלכה הלני רחוב ההעבורה, על המפקח למשרד בכתב להג.;1 יש האסלי, באזור למוניות רשיונות לנ:הןבקשוח

 ע-י. :י-ה לית גי": נג;מ::;גג:ס;ג:;'יט::4נ

 הש., :"שיןנ-"
 nT~vש' "",1( ננ.נמגי )"

 ימאיות ועין יאש'SV1 ו!1"וו(),מ
 1436. עמ' השכ"ח, 1425; עמ' תשכ"א, ק"ה1

 1,,ו.ון.זן ת7.י. יוק., ו,,ו.75ל

 ירוטייס הימהמת,, הכזנ'ס 1-יהמנן איווה Izaהמחיי


