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ן
 תשכ"ה-~lfss )בחירות(, המקומיות הרשו'1תחוקן

 טנאן אבו המקומית למיעצה הבח.ר:ת בדברהודעה
 למועצה הבהירות על הודעה בזה וממרה 1, השב"ה-3"פ1 )כהיריה(, המקומייח הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבההאםן
 הי19(. באיקכובר )28 תט"ל בחשון ט", כיוס שקייימו טנאן אבומקומיתן

 את -האיחוד)2(ן 14 -האהרה)1(ן כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.ן
 אג - ורפורמהעבודה)3(
 ז-ר - לאורהפגיה)4(
 יא - ואחוהשיתוף)5(
 והזש" וקומונינטית ורשייה)ן(

 1 - ין,;תי'ם ופתי )ר;7( גישרא,
 ע -גופייה71(

1325 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

284נ הכשרים הקולוה של הכוללהמספרנ.

31 פס.ל.ם שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המנעמדים: מרשימות אהד לכל שמתם הכשרים הקוליתמספרה.
 אוייתמנסר "ימיי"בינויאות,יות
"11האווהא
!;1האיתוןאת
ודי יי!וימ"יניי"או 125 ,אורימיהדר
7"1 ואנוהשיתוף'א
85ב מסלגתיים ובעתי )רק-ח( בישראל החרטה הקימוניסטיתהרשימהן
175התחייה1?

 המועמדים; שימות מר אחת כל וכתה שבהם המנדס'מ מספר1.
 ימנזטיסמיסי ורשי:"בינויאות,י.ת

1""יגיזאת

! וירוי:"יייי"אנ
8 מפלגתיים ובלי )רק"ה( ב-שו'אל ההדשה הקומוניסטיתהרשימהך

1החתייהע

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז,
 את - האיהודמרשימת)1(

 עזאם מלמאן1.
 אנ - ורפורמ" ערוהמרשימת)!(

 גג:;
 ן - ין,1ן'ינ ואתי ,ר;-ן( נ.שי,, "יושה הקייי;ינטית הרשימהמרשימת)ו(

 מטען מטאם7.
 ע - "הפייהמיש.מת)1(

 דנ.אלליאים י"11( נ"1קטוגי 111 הש-, נגש.,י-ם
 אנ,-IhttD "יקומית ,מועצה יס.י,תפק'ו 212~";()ומ

 24%. עמ' השג-ן, ר-חי

 11,1.[7.1[ גו.). יננת י' ,]נ[. וייני:'ניי;.ן578



י
 השכ"ה-1965 )בהירות(, המקומצת הרשויותחזק

----- - - 
-- שאן בית המקומית למועצה הכהירות בדברהודעה

 ,מון%" ונתירות ע, גוועה נוה !ערה ן, תש:.ה-ן""1 ונשרות(, "מ,.ן.ות "רשוית ,חוק ),( 11 ,ן;'ףניתש
 1969(. באוקטובר )28 הש-ל בחשון ט"ו ביום שקייימו שאן ביתהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאישרוא.
המערך)1(

- 
 מפלגתיים זבלתי המאוחדת דסועלים מפלגת - הישראלית העבודה מפלגת

 אמת -
 ב - מסלגתייס דבלהי המזרחי הפזיל המזרתי לאומית דתיתחזית)2(
 ד - מ!,נתי.ס נחתי וותייס ישר", %נווה פניקי התורתי,"מינה)ו(
 חל - ייני,יס חרות רוש -;ה.,11(

4749 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהממסרב.

4531 הכשרים הקולות הכוללשלהמספרנ.

218 מסולים שמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתו הכשרים הקולות מספרה.

;ינו,אוח,יות
 ה,1,ותמשר הרשיך"

"1"1 מ!,;תייס ונסתי "מנותזת "!1;,יס מ!.נת "'שך%,ית "ענוז" יומנת"מפיןאמת
1758 מפלגתיים ובלתי המזרהי הפועל - המורהי לאומית דתית":יתב

"15 רןלנת"ס מהי וןתיים ישיא, א:.ית חייי הת,רת'המונהד
719 י.נר,יס "יפת גוש -;".יחל

.1
~con 

 המועמדים: מרשימות אחת כל ~כתה שבהם המנדטים

DOn~ "רקיק"נינ~'אות,יית
 "יגוייס

5 מ!,;תייס ונותי "מפורזת "יו;,.ס מסכת "ישי%,'ת "ענטז" איית"מעיואמת

4 מפלגהיים ובלחי המרחי הפועל - המרחי לאמית דחיתחיה

 ישרני %שות פועלי "הורת,המזנהד
- מע,;תייס נצת. וסתיים

2 ,ינר,יס חיות גוש -;ק-יהל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה כחברישנבחרו האנשיםשמיתן.
 אמת - מפלגתיים ובלתי המאיהדת המועלים מפלגת הישראלית העבודה מפלגת המערךמרשימת)1(

 מררניהמיר1.-

 ז"כיכהן5.
 מפלגתיים ובלחי המורהי המועל מטרחי לאומית דהית חויתמרשימת)2(

 יעקבמהלוף1.

 :שא:)
 נ1יויושי1ס4.

 ןקל - מפלנהים ובלתי ליברלים הרות גוש - גת-למרשימת)3(
 דוד לוי1.
 אליהו בצרעות2.

 דךידוביזירישה 1989( בגובמכר )3 הש"ל בחשוןב"ב
 שנן ג.ת "מקימיה ,סיע%" יי"ייית!7'י י21,"1()חס

 248. עמ' השב-ה, ס-ח1

579 19.11.1969 חמ"ל, בכסלו ט' 1578, הפרסומיםילקוט



ן
 תשכ"ה-1955 )נחירות(, המקמילת הרשויותחוקן

 חלב ווש המקומ.ת למועצה הבתיריה בדברהודעה!
 )א( וו ינן'ףנסתיםן

"1", 
 גווע" ג." צינרת י, הש:-"-:ווו ):ך'ייה(, "מקימ.1ת "ישייית

 1999(. באיק:ויר )28 הש"ל rTrna ט"ו כייס  סיכוייי  ילב  יושהלקומית ,מו"נ" ונעירות ;,

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 נד - ה"זש "זין)2(
 יא - 1ות11ה שהוף)ז(

 אח - ייווית וערנית ך"י.ה)ו(

798 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

753 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

10 פסילים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרש.מית אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
ניצו,"ותויות

 "רויי"
-SC~

 ";.,ות
21"הציי1

:::גרב":ב
יי",נייע
[ן חוזית ןערנ.ת"""יהאח

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 הן:וייסמער ורש.מ"גירויאותן..ת

רזעירני

2 ""יש"זיינד

1"ינודע

 ורשימה: רשימה מכל מועצה חבר'שנבהרו האנשיםשמותז.
 נ'ובראן צני1. נ - "".רמרשמת)1(

 יזאו ע.ו?.

 נד - ""וש הזורמרשימת)2( עלי הנא".

 נימיי2.
 מון,

מרשימת)1(
 שהי

 יא - ואשוה
 עינא אנרא"'ם1.

 ע - הייוןמישימת)ה
 ע,יויואן1.

 מצפהציון י"11( נ:וניני )ר הש-, נחשוןג.נ
 "לב גוש ה:וך:יה למועצה הנחירותפקיד 213"78()חס

 21%. ימ' הש:-ה, גיחן

 111[.1[.11 תשיי, נ:נ.1 נ' ,111. "!יימיןיימן0"5



ן

 השכ"ה-1963 )בהירת(, המקזמ.:ת הרשייותהזק
 _ _ ______ _- כרמל אל דאלית ההקומית למועטה הבהירות תוצאות בדירהודעה..

:"החב
 ,נעיי

 ",וע" נו" :וטית חשג.ן-:ו,11, ):,.-,תן, ,כקילרית ,יקיי,ת ,"יק )ץ( 71
 יתו!?" ,:קייצה ;,

 1969(, באוקטובר )28 חש-ל בהש!ן ט"ו ביום שקויימו כרמל אל דאליתהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ב - המזרתי הפועל המורהי לאומית דתיתהיית)1(
 דה - כרמל חלראלית)2(
 זלל - בישראל הליברלית המפלגה החרותמוטת)3(
 מ - מפ-ם - המאידת דפועליםמפלגת)4(
 נ - וההצלחהההתעוררות)5(
 ו-א - ופתוחקיומה)5(

2358 המקומית הרשות בתהום שהצביעי הבוחרים של הכוללהמסמרב.

2231 הכשרים הקולות של הכולל המסמר:.

37 פסולים שמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמד.ם: מרשימות אחת לכל ש:'ת:ו הכשרים הקולות מספרה.
 ןליי,תמשי "רקיק"נקויאות,יית
203 המזרהי הפועל המזרהי לאומית דתיתחזיתב

712 כרמל אלדאליתדה

234 בישראל הליברליה המפליה ההרית דיעתגושחל

 ----------- --42י- - -- - -- ' תפ"ס- המאוחדת הפועליםמפלגתכן -- ----
142 וההצלההההתעוירותב

628 ופתוקקירמהן4א

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
--מסנרהיןל?יס לרשייהנתויא,ת,י,ת-

1 המ;רהי הפועל המזרחי לאומית דתיתחזיתב

3 נרמל אלדאליתדגל

1 הליברלית המפלגה החיות סיעתגושחל

1 מפ"ם המאירה הפופליבמפלגתמ

י י5ת,"קייב"רא
 : ירש'מה רשימה חרל המגעיה חבר'שנבחרו a~wisnשמותז.

 כ - "שרתי י5);, "מויני ,אזלת ותבת ",ית)1(
 מאלחווהבי1.

 ז-ה - כרמל אל דאליתמרשימת)2(
 קומטאן הלבי1.
 רושדיהלבי2.
 פואזהסיסי3.

 זלל - הליברלית המפלגה החרות הגועת גושמרשימת)3(
 אסעדחסוז1.

 כ: - המאוחדת הפועלים מפלגתמרשימת)4(
-- עבדקיור1.

 1-א - ופתוח קירמהמרשימת)5(
 אמל דין אלגמר1.
 שלידלבי2.
 סודקידקסי3.

 יהןשג!כןש' פ196( בנובמבר )9 הש"ל בחשוןב"ח
 כרמל אל דאלית המקומית למוטצה הבחירותיק'ד 2,3"76()חם

 245, עמ' תשב-ה, כ-ח1

581 1.1969:.19 הש"ל, בכסלו ס' 8~15, הפרטזמים'לקוט
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 טירה המקומ.ת למועצה הבך'ו.ות בדברהודעהן השכ"ה-5~19 ובחירות(, המקומיית הרשוייתחוקן
 11" ;ךןה ן, הד:."-נ"!1 )מירותן, העזמות "ישויות ,רוק )א( 71 ,;עיףנן,אנן

 כ5?1(. בא.,טיבר )28 הש"ל בחשון ט"ו ביום שקויימו טירההמקומיהן ירי?:" ,בפייות ;, יוןעך

 כדלהלןו המועמדים רשימות אושרוא.ן
 ן - מללגהיים ובלחי )רק"ה( ביע:ראל החדשה הקומוניסטית הרשימה)1(ן

 כנ - ךש,יס)7(
 לא - "7.מ1,יאט'ת "ישים")1(
 מא - זך?,"")נ(
 ע - "?1,)ן(
 רצ - "נלון)7(

 בהירות: בהככמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 :נ - הצדק כינךיה אזר המיעודים Ir?T1i עם כנ - השלום כינויה Hi?1 המועמדים רשימת)1(
 גירי" אור וךו;:ויס רן.ית ;ס ל11 - "זי:.,י"זית ,רק.ך" גינוי" איר הליווייס רשימת)!(

 . סא - וזן,:,

3215 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

3176 הכשרים הקולות הכוללשלהמספר1.

42 הפסולים הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש-מות אחת לכל שנ.הנו הכשרים הקולותמספרה.

 וקרותממי ךרשימהנינ),אות,ייה

 ו"זש" ",.יוני;סיתגישימ"1
נ"נ י:,:ת,,ס יג,הי )י,-ך( נ.שר,,

זון יתאווהגקיתוףיא

2ייישבוסכנ
7"7 "זי:יקיאטיה"יש.ן"לא
נ,"איו,""סא
272הנזקע

219"ננ"וןרצ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה בהם המנדטים מספרו.

 ":ניטיםממך "יש.:"ייני,איה,,ית

 ג"זש" ",וטוניסאית"רשים"ן
1 י:,)תיינ ינקתי )ר,.ן( גישר,,

2 1"""1""שיתיףיא
2.ושקיםכנ

" "ז.מיקי"ס.ה"יש'מ"לא
1הונע"סא

1ינוקע

ו"נסחכןרצ

' "21. עמ' השנ.ן, י."1

 ן, ,111, ווי;ירס'.ויי582
 11.1111.,1תו.). גנניי



ן
 ורשימה! רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.

 ן - ממקהתם יבלתי )רק"ה( בישראל החדשה הקומוניסטית"רשימה)1(
 גאי ,כביסה1.

 'א - .יוד" וויהוף דומת,נ(
 טארק אלחיעבד1.
 פחמיפדילי2.

 כנ - השלוטרשימת)3(
- סוילחמנסור1. -- - -

 רחמן עבדאלכטיב2.
 לא - הד:.קוןןית"ישין")4(

 קאסם כלילאמראהים1.

 ממארהסלים2.

 נשאך" מ,יןז נאו,3.
 מא ווילי"ישית);(

 דב - הצדקכרשימת)5(
 ונדי"1.

 אבראהים
 רצ - ינן"וןיישבת)7(

- חסן ענד פריקי1.

 אומ'ןס'ם ,,,1( ננונןנר )ו השיי נחשוןנ-2
 כירה המקומית למועצה הבתירותכקיד 765213()הם

 תשכ"ה-1965 )בחינות(, המקומיית הרשויותחוק
 כפר-קאסם המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 שוע" נוה ;:ירה ן, תקנין-;""1 )נחירית(, ":,ון.ית ירש.י.ת יתק 171א( ,נעיףנ"תאנ
 י:.ע!ה "נ,ירוח ע,

 09ע1(: באוקטוגר )28 תש-ל בחשון ט"ו ביום וקויימו כפר-קאסםהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 בג -השמחה)1(
 בר - יהפתוח"בגין)2(
 הי -"מטרה)3(
 זה -הניצן)4(
 חק -העתיד)5(
 טה -השגשוג)6(
 ג -ההתעוררות)7(

1491 המק,מ.ת הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1484 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

27 פסולים שמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ן,.,.תמנפי ורשימהניפויאוה,'.ת
134העמתהבג

209 והפתיחהנגיןבר

238המטרההי

199הניצןזה

הצתייחק
1,1

191-השגשםטה

ההתעוררותב
04ב'

- -
 248. עמ' תשב-ה, ס-ח1

583 19.11.1969 תש"ל, בכסלו ס' 1578, הסרסימימילקוט



 המ,עמדים: מ-שימות אחק כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 "::ין,סךייי ,י;.יגנ.;.,אית,,ית

 ]"וי""בג

 ] )ג5תזגגטיןבר

2ימר"הי1

1גזירן1ה

ן";".זחק

ן77;שזיטה

2מתיינ

 ור?.מה: ר'ט.מח מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמות1. 'י
 בן - ישמיןרשיפת)1(

 ?רינ'ן."גענן1.
 בר - .ומתיח "::יןמרש.ית)נ(

 "נרע,, מזרמו עינן1.
 ה' - ":טרקמיש.:ת)נ(

 עץ:יאגיו":.נ1.
 אלרדמאן עבד אבדדים עאכד2,

 זןש - הניצןמרשימת)4(
.1

 חק - יערומיק.ית);( ע.;"1:ינ'נריי
 מקוו וין תיר1.

 טה - "קשתמיששת)ן(

 נ - ג)ו;.ייותמרש.:ת)1(
 ;,י ננד",," וייזר1.
 נרנ.רן!ן:ונ,י,2.

 נ5י-,"נ[ "קניית ,מצצן ונעירותס;.ן 1[2;11()ין נבאי ח'מ' 1",1( נטנןנר )1 ת;,, נן17ןנ-נ

 תשכ"ה-1965 )בחיוות(, המקומ.וו1 הרשויותהנק
 קמא כפר המקימ.ת למועצה הבהירות בדברהודעה

 למועצה ה:ה.רות על הודעה נזה נמטרת ו, הדכ-ה-"196 )כהירות(, הקומיות הרשויות לחיק )א( 11 לסעיףבהתאם
 ,,,1(. נ,ון:.7י ),1 הש., נישון ס-ו גיוס ש,י..יי 7י" נ"י"מקירית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 trsn~ "ווי)[(

 א

 אם -ומטיס)נ(
 אע -גגק.ן)1(
 אצ -וי5יימ")1(
 נ -מגגון)"(

 בחירות: בהסתמי בוניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 נ - 7:נן,ן יש'ית עם א - "1;.ר גיוי רשימת)י(
 אצ - "ר?ירלן יש.ית ;ס אל - 7,י.ן רשמת)3(

 ,1!. עמ' תש:-ן, ס.הן

 ,1.111ן.11 ";.). גג;.) ן. "111. "אייי:,;.)7,;581



-
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543 המקומ.ת הרשות בתהום שהבביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

618 הכשרים הקולות של הכולל המספרן.

25 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שנ.תנו הכשרים הקולות מספרה.

לנ:רך,1,ות ירשיף"גינוי".ת,יות

"!1 "!ע.ר"יירא

"7"ליןאל
17נמסרהאם

"15"תקןאע

94הרטורמהאצ

 המועמדים: מרשימות אחת כל ~כתה שבהם המנדטים מספר1.

מנ:ר":וז:.ס "רקימגנירי"~תויות

1 ומעיי"רייא

1ג,,1,אל

1גמור"אם

2"תחי"אע

1וירידן;אצ

1הנצחוןב

 ורשימה: רשימה מכל המיעצה חברי שנבהרו האנשיםשמותז.
 א - שעיי וזוריישזת)ן(

 מרתמך גרכד1.

 אל - "ן,ו,מישירת):(
 סואד צוצהא1.

 אם - וברגמישירת)ו(
 א,-זין ביי ת,,ונא1.

 א? - התקוהמרשימת)4(

 בכורי::
 אצ - "רן,ימ"מיש.ית)י(

 מוסא אדרים1.

 נ - ונ:,.ןמרשימת)"(
 חמד צוצחא1.

 תחאוח'ו אל-תמידעבד "",1( ננ.נמנר ,! תש-, נטשכןנ-א
 - - קמא כפר המקומית למועצה הבהירותפקיד 765213()חס-_

585 19.11,1969 תגיל, בכבלו ט' 1578, הפרסומיםילקוט
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 תשכ"ה-35ע1 )נחירות(, המקומיות הרש1'1תחוק

 י, ה7נ."-ח;) )נ,ידז"(, ךי,,זיוה ךיש,י,ה ."וק ),( 11 ,נעיף2"הץ:ן צ'ון מבשרת המקים-ת למועצה הבהירות בדברהודעהן
 ;מרז"

 נדק
 וזע"

 .ישוה זן,יר.ת ע,
 ו"19(: גאוקלובר )25 הש"ל בהשון ט", גיום שקויימו ציון מבשרתהמקימיין

ין  כלהלן: המועמדים רשימותאדשרוא,ן
 אמת - ממלגתייס ובלחי ה:א.הדת הפילים מפלגת הישראליה העבודה יפלגתהמערן)1(ן
 ח - יר,ק,.ס מבעית ימך "??:".ת "יצין")נ(ן 3: - כ:לג,לוים ובלחי המזרתי המועל המורהי לאומיה דתיתחית)טן

 הל - ,ינריינ חרות גוש -;,י)4(
 ט - "יאשי":רנו)"(
 לע - ין?ן"ית ",יני,יתד:!,;")"(

 בחירות: בהסתמי ביךהן קשורות שהיו הרשימותואלה

 ח - יי71..ם מנשית ,::ן ד??ך,ית "ישי:" ?ן חל - ,ינריינ ביות ;וש -;"י

1720 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1619 הכשרים הקולות של הכוללהמטפרנ.

71 פסוקים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 היועמדים: מרש.מיח אחת לכל שמהנו הכשרים הקולותמספרה.
 ן;ו,.תממי "יע.מהניר..אות,י.ת
 ך:,.,זת י!.?,.ס מחח ויער",י, יחייה מהית"ממיןאמת

419 י!,;תייםלנותי

581 מפלגתיים ובלתי הכורחי המועל המורהי לאומיה דתיתהזיהנ:

17) .רוחין ךנ7ית ,:?ן י:?י".ת"יש':"ח

ינו ,יני,.ן "רות ;וע -י".,הל
""1 "".!ק.המרנוט
97 "עצמאית ה,.ני,ית"ן?ינהלע

ו  המועכדיט; מרשימות אחת כל ,כהה שנהם המ:דטים מספר1.

 "::וסיסיניר "יק.י"נקויאות,י.ת

 יךץו"זת ו:ן;,.ר י;," "יקרא,ית י?נוז" מחימתוביראמת
נ ן!,נתייס,נצתי

4 י!,;תיים ונקהי יופיתי חין, וצרחי ,"ומית דתיתשיתב

 ,24. עמ' הש:-ן, נ."1

 1,,).ון.)ן"7.,. זג:., י' ון,ן. ויין::.(.יתן585
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 ורשימה: רש.מה מכל המועצה חברי שנבהרו האנשיםשמותז.
 אמת - מלביה"ס .נקהי ון"ייות ו!ו:,.ס י!,:ת ".קרסלית ";נון" מ!,:ת "יייךמרקימת)1(

 נתנאלגבאי1.

 אלימויאל2.

 סלאהוצלום3.
---- ב - מ?,)תיים ונ,ה' ילוי,י ישן, "מזין. ,אימי, לקת שיתמת.מת)2( --

 אשרלעזימי1.

 אלייהמעלם2.

 שמואלאואקיל3.

 יונףקיזז.4.
 הל - "נרסין הרת :.ק - נ"-,ךרשימת)3(

מש"..נ"ן.  כ,:'",ניודי3.
 רכסש' "",1( נ:ונמנר )3 הש., נןש.ןנ-נ
 ציון מבשרת הץקומית למועצה הבחירותפקיד 765213()הם

 תשב"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק

 מנהמיה המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה
 ך.ו?" נו" יערת ן, תק:.ן-:,,1 )נך.י.ה(, ון,.:יות ורש...ת "ו, )אן 11 ,נעיףנ"האנ

 ימועיה ונחירות !,
 9"11(. נ"ו,ן.:ר ),: תש-, נוקפן ס-ו ניזם עקו.ימו י:ן:י"ויריית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפ"ם - ז,שראית ווי הע מפלגה - מערר)1(
 חל -- ליבייים הרית גוש)2(

240 המקומית הרשית בתחום שהצביעו הבוחרם של הכולל המספרב.

239 הכשר.ם הקולות של הכולל המספרב

1 פסילים שנמצאו הקללות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
 "קוותמנלי "רש.מןניפוי"ות,.ות

ור י!-ס - גישי",ית יפנטז" י!,:ת -מעידאמת

"14 ,ינר,ים הרות1.שחל

 המועמדים: מרשימות אחת כל בהם שזכתה המנדטים מספר1.
 הרשיו"נשויאות,'.ת

 המנוטיםמשר

2 מ?-ס - "ישי,,.ת "ינוון מריית -מעיואמת

3 ליברלים חרותגושחל

 ורשימה! רשימה מכל המועצה הבדי שנבחרו האנשיםשמדתז.
 אמת - מפ-ם - הישראלית העבודה מפלגת -מערך)1(

 ושמואלבלטנר1.

 שמעוןתנעזר2.
 ך:שנ::. הל - ליברלים חרות ג,שמישימת)2(

 מיריתן ;יי.,נ3.
 וונגק2'ןיוסף 1069( בנובמבר )7 תש-ל בחשוןכ-1
 מכמיה ימקייית י:י?נ" "נשייתל,.י ינויי(,"מ

 248. עמ' תשם-ה, ס"ט1

587 19.11.1969 תש"ל, בכסלו ס' 578נ, הפיטמיםילקוט
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 תשכ"ה-1965 )בתירותו, המקומיו'ן הרשויותחוקן
 עלית וצרת המקימ.ת למועצה הבחירות בדברהודעה

 ישירות hTNS?fi ע, "גזיה בו" נשית ו, הד:-ה-;,,) )נך'י.תן, דמק'ן.ות חרשויות ,"1, )אן 71 ינעיףנךת"ס
 19ך1(, באוקטובר )23 הש"ל בהשין ט-1 ביום שקויימו עלית נצרת המקומיתלמועצה

 כלהלז: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מ;,:ק,ין 1ג,:י י:',ייית ו?'?,.נ מ!',;ת .שיאית ענית" מ%:תומעיך)1(
 ב - ר:,;היים ובעתי המ;רהי הפועל - המזרחי לאומית דתית הזית)2(
 נ'זל;,יים בלתי ודהיית שראל אגורת פוילי התודהיהמתנה)נ(

- 
 ו"

 חל - לינרליס  הררת גוש -גזל)1(
 לע - ך;ן:%ית וי'גר,ית זן!,;")נ(

 בה.רות: בהככמי בריהן קשורות שה.ו הרשימותואלה
 הן,;" עם אמת - י;,מ,נ 1נ,ק, ,:,.וזת !'נ ג"1: ב(,;ק ישד",.ת ענוי" ביימו"י7)1(

 נ.ן,י "הגיה.
 ד - מנ,נה"מ נ,ה' וזה"מ ישי",ארזת

 חל - יינר,יס "רות )וש - נ"., ים ב - מן,:;..ם י:,ת, "מוילי ונויי - למורהי י,ומ.ת ות.תשית)2(
6575 המקימית הרשות יך"ים שהצב.ע. הכודר.ם של הכוללהמספרב.
6267 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

t')?TCD 309 יומצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש-מות אחת לכל ש:יה:ו הכשרים הקולותממפרה.
 ג;.!ו,יניר "רקין,כיתי"ית,'ות
י474 ייי:תיס י:ית' יי'%."ית ייילי'ם י["" ישי%,'ת חיי" ך(י;ת"חרואמת
 - ומורהי ,".מיה יתיתימתב

4!4 י5,;זי'ם וננהי יךויךי ין':,

נ17 ך!,;ת..ס גזת. וןהיינ .דין. אן,ןת פורי ית:רהיך:ך:"ד

%!!1 י.יי,'נ "י1ת )וש -;".חל

נ(1 ךעון"ת ",'גילתיי":"לע

 המועמדים: מרש-מית והת כל וכתה שבהם המ:דטים מספר1.
י:?יי::וליס ירש.י,ניצי"ית,יית
8 מ(לגתיים ובעתי המאוחדת המועלים מכל,:ה ישראייח עבודה כלגתממירראמת

1 מעלגתייס וכלתי דמזרהי הנועל - הכורחי לאומית דתיתהייה2נ

2 .יגדייס "רות :וש -נ",הל

 ורשיפה: רשימה מכל המועצה הברי שנבהרו האנשיםשמותז.
 אמה - י:,)תיים .גיתי ון,ן:ות י!.?,.ן ב!,;ת .שרמית אוז" רננית ימייךמרששת)1(

 מללעג:)
2. יין" ש?..סר.

 י':'גיייי.-
 יוי עוילי7.
 מנו, א:רךס8.

 1 ב - רמלגתיים ובלהי  ו:מייחי ה?ועל -  מזרחי  לוומית דהיה היתמרעיבה)פ(
 פלטיאל אי,גטל1.

 הל - ,ינר,ין היות )וש - )".,מישימת)1(
 י י':י'ש':קיו'
 ן יני", )!וינגן תן'י2.

 רוונברנ משח י(!1( ג:ונינר )2 הש-, נישכןנ,א
 [  נ..ת וירה ":קיניה ,ייעצך ונ"'יוהT)r1 211נ"7()ימ

 21%. עמ' בשביך,  ביתן

 1,,1.י1.,1 הן... ננני1 ?, 1,7%, הןייין.ןיי;.ל3"5
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 -- השכ"ה-45ע1 )בהיו,ה(, המק,מ':ת הרש;י:תה1ק
 נשר המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 דוון" גו" נשיח תשג-ך-"",11, )נוחייות(, 7~7י"יית הרשוייה ,יוק ),( 71 .נעיףניתחנ
 ,נךייות הינחית ע,

 ,,,1(. נ%וק:יני :(zs ה;-, נתקין ס.aT'1 1 שאויימו נעי ומעמית.מ.ענ"
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 אמת - הן,1"וה ו!,ע,יס י!,;ת - ישראלית תוו" ימנת":עין)1(
 ב - י!,:תייס 1נ,ת. ה:.ר,י "!וו, המורהי - "ולית דהיתך:ית)2(
 ד - י!::תרס נוהי D"rVI ישרץ, אזופת !ועתי - דוויתיגן,נ")נ(
 חל - "גיסים היות )יש -1ך,)1(
 לע - "עיינת ",'נרקתןמ;,)",נ(
מ,-,)"(

 ק - ייי;ת..ם יי,ת, ",שי"י.ת ",ימיי,!ל,ת ומצי;"
 - -- בחירות: בהסכמי בידיהן קשורות שהיו הרשימותואלה-

 ב - ין:רךי 1,י.ע, ימ)יהי י,ומ,ת זת.ת ךן.ת עם לע - יע1מ"ית ",ינייית"מ!,מ
1

4995 המקומ.ת הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

4744 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

251 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

--- המועמד.ם: מרש-מות אחת לכל שניתזו הכשרים הקולות מסכרה.-
 ",וזותמנרי ךיקימן;':י,11ת,י1ת
נ;"2 "לזיקית "ן,עי.ן י:;י:ת ".;י"ל." "יייי" מניית -יעיואמת
389 מפלגתיים ובלחי במורחי יהפועל המ;רחי יאומית דתיתהזיתב

4,1 י!,:ת'ים נעתי ויחייס .ער,, וחיית !יע,, - "תיית'"מך)"ד
נ,י1 :ישייות,ינר,ים;".חל
172 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

"" ך(,:תייב ימת, די':-",יה ה;,::י;(יתךמן,:הק
 המיעמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המ:דטים מסמר1.

 ---- דלייר,סמייי ויש.י"י.יי."ית,.ית--

 וענון" מן,)ת -"יייואמת
! ד:,,תות וייע"נ וירח י.ןי".,,

1 מ!,:הי.ס 1נ1;י "ורך. ועי% ךן.יך. "ינית ית.ה"י."ב

1 :!:,)ת'.ס נלה, וזען 'שר,, ".יית !ין,. - ;"ייתי"ן")"ד

4 ,.נך,'ב ורית :.ש -:",חל

.1rilsi'ורשימה: רשימה מכל המועצה הירישנבהרו הא:ש.ם 
- RTSTYtni י;יעי'" יאי" "';י"י'ה עזיי" יאיית - ואיו מי;.י",1(  אמת 

.ב"וייי1.

 ישראלקלרטג2.

 פשרג)
הניזא,'עור1.

 ב - י~,:תייב 1נןהי י::יךי ין!.י, ימי,. - י,1:ית זתית דויתמרשימת)נ(
 זיזגן-עודי",1.

 ד - :ן,:היינ 2,הי a?-r.rl ישין, ,:וזת !1:,, - השרתי ון"נהיישימת)1(
 משהפייג1.

 זול - ליברל'ם הרות גיש - נהלמרשימה;4(
 י'נ,. ור,ננר:נ. :,::קניי:)
 ",יעור ,:יפן4.

 פריךנתן 1959( בזובמגר )9 הש"ל בחשוןכ"ח
 נשר המקויית להוועצה  רבחירוהפקיד צ21נ"7(;המ

 248. עמ' תשכ"ה, ס"ה1

559 1969_19,11 הש"ל, בבטלו ט' 1578, הפרסימיםילקוט
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 תשכ"ה-1955 )בחירות(, המקימיו,ז הושטותחוקן
 עוספ.ה המקומית למועצה הבח.רות תוצאית בדברהודעה

 33פ1(. נ,וקץ.בר )23 תש-ל בחשון ס"ז גיוס שקויימו עוכ?יההמקומיתן למוטצה הבחירות על הודעה בזה נמסרת 1, נ תשב"ר-נ95 )בחיתו,(, הכקומיות הרטויוח לחוק )א( 71 לסעיףגהתאםן

 1ןי

1
 1' ה מד'ן

 אם - והשלוםהאהוה)1(ן
 את - והבניההשיתוף)2(ן
 ב - המזרחי לאומית רחיחחזית)3(ן

 הם -"""י")4(

 בה-רוה: בהסכמי בימהן קשורות שה.1 הרשימיתואלה
 ז- - השוויון סם יא - והאחוההשיחוף

1710 המקומית הרשוה בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

1643 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

98 פסילים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 הן.עמדים: מר?.מות אחת לכל שזיתנו הכשרים הקולות מספרה.
 ",,,ותמ"ר ירשתןנינו.גית,יות
4"2 י"ש,.נושי"אס
477 ו"נמ""יתויאת

ניו "זויתי וו,:, ":,ריי .אמית זרית"י.תב
"וו"ת,,"3א
211"שו.,.ןד

144"%"וןהמ

1"" ולאוון"".תוףיא
 המועמדים: מרש'מןת אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

מנלי "ישים"נינו'אות,יות
1 והשלום"""להאס

את
הע.תוי

ג ויני.ן
1 וחיני יעמית צתיה"טיתב

1התווהגא

1"שוויוןד

1"""י"המ

2 1"%וו""שיתוףיא

ן
 "4!. ימ' תשג-", נ-"

 1,ין.11.,ן ה:... גנן., ן' !זין. ון-ני:.ן.ין,ן599



ן

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אס - .דרייב דשו"יישיית);(

 נא:.ףרוהא:א1.
 את - וןנ:י" בשיתוףמיששת)2(

אנויו7)ר!י"11.

 "בןי":א2.
 ב - דיריי ,"שית זכיהיו.ת)"(

 רסן:%יי1.
 נא - החקי"מישירת)4(

 נעים דין אלזהר1.
 - השוויוןמרשימת)5(

.7 
 אמיןמנסורי.

 הם - האתוהמרשימת)8(
 עימאחלון1.

 ------ יא - והאחוה השיחוף מרשימת)7( --
 %מיןניוףי. הג'מסור1.

 הע-, נחשוןנ.ח
 נ:ונמני )"

 עונביה ומ,ול.ת ,י,י1" הנ"ייותפרז נ121"7(.ים סריךNDTQ %"י1(

 תשכ"ה-1965 )בחירתה(, המקומיות הרשויותה1ק
 קרית-אונו המקומית למועצה הכחירות בדברהודעה

 ,"וין. נ,1,ן,נר )2% תש., :"שון ס-י י'יב ש,י.ייי וי'ת-%ידידןלימ'ת ייריק" "נהייוה ע, ימיה כזה :ינית ן, תפנין-1""1 )נחייוה(, ין,ין..ת בישויות ידוק )"( 71 ייעייניהמם
 כלהלן; המועמדים רשימותאושרוא.

 אמת - מפלגהיים ובלחי המאוהדת הפועלים מפלגת - הישראלית העבודה מפלגת -המערך)1(
 2כ - מפלגתיים ועלתי המזדהי היועל המורהי - לאומית דתיתהוית)2(
 הל - ,י:ר,.ס הרוה ;וש -;ן,)3(
 לע - עון"יים..ניעים)1(
 0 - קי.ת-אתי--נאיני)נ(
-דקרים)"(

 קא - קייה-או:. ימען תושני: - שרו-
 : בחירות בהסכמי בינ.הן קשורות שהיו הרשימותואלה

 לע - 1?ן%י.ס י.:י,,ם ןנ אמת - מן,;ת.ים ונקה. מן-5 - ייקר",., יען,זה מעגת -דיורו)1(
 ב - מ!,)ת,ינ ונות. ומרה. דן.י, דן.רה. ,"ומיה זת'ת "י.ת עם ס - קי.ת-%.:ו--שמג.)2(

7754 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

7354 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

400 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמהנו הכשרים הקולותמספרה.

 "קוקותמנרי "רש.מהגינויאות,יות

""24 מ!,נתייס וניר. מפ-ם - דישר",ית ןענ.זה מעגת -היפרדאמת
",נ (a"fTi~si ונסתי ומליפי ישע, ומריי - יאומית דתיתדי.תב
,,9 יינר,ים חרו" גוש -ג",הל
1יי a"Nnigiי.ניי.םלע
1"" קיזזת-%.;ו.-נ%מנ.ס
""27 קיית-%וזו ימין המשנים - שסו--דקר,"קא

 245, עם. השב-ה, ט-ח1

591 19 969;.!; תש"ל, בסלי ס' 578;, הפרסומיםילאט



 הכיעמד'כ: רש'טות נ אהה כל וכהה שבהם המ:דט'ם מספר1.ן

4 י5,;ת.יס ונמתי ין,ם - יי:,י,,.ן הענווה מ"מ -וןעיראמתן

 1 מ[,;היים ו:,ךי ושיך '~Strr והייי - "11י" זה.ה"1יתב1

1 ,ינר,ימ "יות גוש -;,,חלן

4 7-'ח-,':ו תיש:י:חן:1 - ש,:1-.דקיי"קא

 רש.מח-ורש-מה: חברלהמועצהןמכל שנבהרו הא;ש.םשמותז.
 דונ1ז" י?,;ת - ניעזזמיששת)1(

 אמת - ילנך,.ן וגנה, "'שילית
יי)יי7י1.  יאק,ימי%.י נייגז!.
 )צון( רוז זיור"4.

י,י1ני.יוי. ב - י;,;ח..ס .גית. קויי. י,-:, ימרר". - ,אומת זהית ה"היישיךת)י(
 תל - ליגרל.ם הרוח ~TT - זך.רשיפת)%(

 יוקג %מיי1.
 ס - קרית-ץ.:ו .נ"מ;.יק.מת)4(

 ינ' 5י'וין1.
 קא - ,י.ת-,.;1 ,מין ת.7:.ס - שאו. -ד,יידרשיית)נ(

 "נשוור ורשן1.

 י; ;"ישהו!.

 ערץ%, ,רז;.נ.

 ?,ינה 7ייייי4.

 רזןש' 1""1( נמג::ר )3 הון., :r,rrJנ,ג
 7.'ת-"י.י ןך7.:'ת ,:ין?ת ן:".רוהןז.ז !]!נ"7()קם

 השב"ה-1965 )בחלוה(, המקומי11ז הרשויותהזק
 קרית-ביו:ליק הבה'רוהןלמועצה-המקומית תוצאות בדברהודעה

 ,וו;" נו" כנרת י, תש:.ך-!ו11 ):ן'י.:(, יי,ון.וה הרש1..ת "י, 71)"( ,?ניףניתקן
 ,וותרן ד:היי,ת ן,

 1(,ן(. ,י"ר ג,.7 ),! חק., נישו) ס.1 ניון שהיייו 7ר.ת-ניצי,ין17:ית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ןמת -  "ן,י:ית ז;,;,.נ מ!,מ "יעי%,,ת, "?גוז" לן,:ת -מין)1(
 ב - רך.;ן.יס וגלך גמירתי הן.?ל המיי"', - .,ימית יתיתתי.ת)!(

 חל - ליירל'ס תימת ווש -ויל)יי
 ל - 7חת-גיסייךינןי(
 לצ - "??חית ילינדליהד:(י;המ(

 בהירות; גהככמי ביניהז קיירות י??ח הרשימותואלה
ח אית - רילותייס וגיחי יך!יךו, יךון..ן מילוח היערטל.,, היגון" יילדתהמערך,))(  

 ב - רן.;ה..ן וג.ך. ךי1ריי ייויל  ך:זרךי, ל,וגיח, דהי,הזית

 י4!. ?מ' "שנין, 1,הן

 11.11.1111 חש,). גנניי נ' ,)ין. "1ונינ'ן')ז,ס592
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7723 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

7414 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ

309 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימית אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
נינו,"ות,יות

 "רשים"
'

 ןלייות מניי
4,,! מן,נתייי וגותי 7:%.,זת "!ו;,.ס יניית יישר",.ת "!:.ו" מ!,;תהמעיך,אמת

 ___"!, :ן,;תייס ונותי "מויני י".ןית, ירית"ן.תב-

5!( ייניייס היות גושנו,,חל

1!!1 גירי, קייהייעץל

וקו !?ן".ת יייר"תמן,:"לע

 מרשימית'המ.עמד.ם: אחת כל שבהם-.כהה המנדטים מספר1.
יניי"מ)וייס "ישימהנינו,אוה,י.ת

י י!,;ת.יס .נסת. וחוקות ךוו!,ינ י!.;ת וישר",ית, ושווה מניעתימריר,אמת
! ין.:ת'ינ וחת. שורן, יריע, יימין., ,%ייית ית.תשיתב

1 י.ני,'ן חיות ;.שנ",,חל

5 קיית-גיץ,יקימנןל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות,.
 אמת - מפלג,.יס וכלתי היאיהדת הפוטל'ם מפלגת הישראלית העבודה מפלגתמערך)1(

 לוי שכטת1.

 שלמהינ'2.

.3r-,r"ע,מ 
 ב - מ(,;ת,ינ 1:,ת. דיניתי ון.ע, מניי. ד,א.מית,"זהת"".ית)!(

 אביהםויטמן1.

 ישראלטמבור2.

 חל - 1.נרייס חיות ;וש יו,,מישימת)!(
 %ינננורינוון1.

 ל - ניא,יק קרית ימעןמרשימה)1(
__..

-. הרברמ)צבי(קרלינר1. . .- - -  

 )שמואל( פריץהירשמן2.
 רפאללהב3,
 הייגספרוינד4.
 עודדפרבר5,

 יגניבי.אךבן 1969( בגוממבך )6 תש-ל בחשוךכ"ח
 קיית-ביאליק המקומית למיעצה הבחידתפקיד 765213(ל"מ

593 19,11.1969 תע"ל, בכסלו ט' 1578, הפרסומיםילקוט



.י
 קר.ת-'ם המקומ.ת למועצה הב.תירות תוצאות בדברהודעהן השכ"ה-1955 )בחירות(, המקומי'ת הרש1'1החוקן
 0"19(. בחוק:וכר )28 הש"ל בעשון ט"ו ביום שקויימו קריה-יםהמקומיתן למוערה הבחירות על הודעה בזה ניטרח 1, השב-ה-1951 )בהירות(, המקומיות הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבהתאםן

 כדלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.ן
 אכת - כפלגתיים זבלתי המאוחית הביעלים מפלגת - ישראלית עבודה מפלגת -המערך)1(ן

 ב - C"t:iC1 יבלתי היזרהי הפועל המודחי - מומיה ותילדהית)?(
 וקל - ליברלים "רוח גוש -נהל)3(
 ט - החפשיהמרכז)4(
 לע - העצכאיה הליברליתהמפלגה)5(

 בה-רות: בהככמי בינ,הן קשורות שהיו הרשימותואלה
 לע - י::ה'ת "יניי.ת hir~ni עם הל - "רר,ינ "יות ;י" -%1

9135 המקומית הרשית בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

8715 הכשרים הקולות של הכוללהמספר;.

423 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשמות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
גי;.."יתעות

 ך,וי,תיזמר "רשים"
 . ן:או"ות ך(ו;,ין ךז,;ת "ישי",יח, יע:11ה :!,;ת -"מיןאמת

5393 מסלגתייםובלתי

8(11 הפלגתיים ובלתי היזרהי הפועל המורהי לאומית דתית"זיתב

גחלחל
- 

VTI 1330 ליברלים חרות

124 ההפשיהמרכזט

938 העצכאית הליברליתהממלגהלע

 המועמדים: מרשימות אחת טל שזבתה המנדטיםבספרך.

-
 יינון.סדייר- אות,י,ת
 ך:אוהןה הןוי,י[ ודן," ".שרן,.ת הענוז" מ!,;ת -גשרךאמת

9 מפלגהייםדבלתי

 1 מן,;תיי[ ועתי ימןיזי ייון, ומגיח. י1%:.ת ותית י,'תב

ג ,יני,ים "יות ;יש -י",חל
1 העצמאית הליברליתםלע

 ורשימה: רש.מה מכל המועצה חברי שנבתרו האנשיםשמותז.
 אמת - ין,;ת..ס ,גיתי וך".יות ד:וז,ין ,ן:,;, "ישראלית הן:ווה ין,;ה - "יעיך מיששת)1(

 אפרתבנימין1.

 שגלבממין2.

 ן בלאושמואל3.

 "גרמונ ייאון4.
 קמחיראיבן5,
 ביססאליהו6.
 לגדמןגבריאל7.

 נ: - ממלגהיים וניחי המורחי הטועל המזרחי לאומית דתית חדת מרשימת)2(
 אנגרצבי1.

 הל - לינדל'ם הרו" גוצי - געל מרקימת)3(
 הלמרן אוסקר כיואל?, עדיך"ימד"1.

 17צ -- העצמאית הליטרלית המפלגהמרשימת)4(
 ברגמן יצחק1.

 ש"ריאברהם 1959( בנובמבר )7 הש"ל בהנתב"ו
 קיית-'פ י:קו:ית (nsPTt הנדיירתעקע 111~"1(1"מ

 248. עמ' תשב-ה, ס-ח1

 19.11,1969 תש"ל, בכסלו ס' 1518, "פיטומים'ירט594



- - --  

- - - --  

 תשכ"ה-1165 ובתירות(, המקומיות הרשויותחוק
 מוצק'ן קרית המקומיה למועצה הנהירוה הוצאות בדגרהודעה

 י71ע" נון :יגרת ן, ה;נ-ך-IDGJ )נזירתה(, ין,יייות וישייות יתו, )"( 71 ,יעיףנךהאנ
 ,מקערן וחירות ע,

 9פ19(, באוקטובר )י2 הש"ל בישון ט-ו ביום שקויימו מוצקין קריתהמקומית

 כלהלן; המ,עמד.ם רשימותאשרוא.
 אמת - רפלגהיים ובללי הכאוהדת הפעלים ומפלגת הישיאלית העבדדה מפלגת -המערך)1(
 2: - מפלגתיים ובלתי המורהי המועל - המזיהי לאומית דתיתהזית)ן(
 ד - ין,;;'ים נתתי וןתיים יאי", אווזת לוחי ומורהידדיכן)"(
 הל - "נר,.ס דרות קוש -:ה,11(
 ט - ופורשי דיינן1!(
 לע - יע%ן".ת ך,.גר..תוזן,:")"(

9002 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

8535 הכשרים הקולית של הכוללהמספרי.
447 פסולים שמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמר'ם: מרשימות אחת לכל ש:.ת:ו הכשרים הקולותמספרה.
- מנויך,ו.וז- - - - -- -מחי-ןהקייך------------..א.ה,יות -___ - - -  

 ון,ו,ות ך:ין,ינ .מרחת ו'שר,,ית "חיי" יניית -ואעידאמת
44!5 מנ,;הייס,נתתי

670 מפלגתיים ובלתי המ,רהי הפועל המזרחי לאומית דהיתחזיתב 17נ מפלגתיים בנתי ודתיים ישאל אגודת פועלי התדרתיהמחהז.
1133 ליברלים הרות גוש -גחלחל
95 ההופשיהמרמזט

"!" "עויאית ך,יני,יתדיי.;הלע
 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "מנזטיבמנגד "יש,מ"כמו,א.ה.,י."
 ו:"1"זת דיון,ינ ומן,;ת ".שרעית ";היי" מויזת -ייעיואמת

 מרי"ייס21יתי
1 מסלגחיים וכלהי המזרחי הפועל - דמורהי לאומית דתיתהויתב
1 ,.גר..ן ייות ;וש -י",חל
1 דעריא.ת ך,יגי,.ת"ינ,;"לע

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האגשיםשמוחז.
 במת - מפל:היים ובלתי היאוהדת הפיעלים ונפלגת הישראלית העבודה מפלגת - "מערך מרשימת)1(

 משה גושן1.
 שמחהמילד2,
 לאהאלכס:דרוביץ3,
 ומבתאיבן-בסת4.
 יוסףאבולעטיה5.

ב;:נס:)
 י?,,ו.ינ,ט".

 ב - מן,;ה,יב 1:,תי ד:;י"י דן,ע, ךמ:ר"י ,"ומית זהות חיתמרשימת)נ(
".,ן.שעיוו1.

 חל - ,ינר,ים הרית ;וש - מ,מרשיית)ו(
 נימןניר:נא,ב1.

 לע - גע?מאיה ה,י:ר,ית "מג,:"מרשיית)4(

 בר*יוסףיצ:חק 1959( בניבמבר ל9 הש-ל בחשוןכ-ח
 מיצקין קריה המקימית למועצה הבהיפיתפקיר 765213()חם

 "4נ. ען. השג,", נעת1

59% 1!1.11.11ן תל.י. גשי, ט' "נו. "וייוי'נ,),,י



 תשכ"ה-1955 )בתירות(, המקומיות הרשולתהזק
 קרית-מלאכי הכקים-ת 'למועצה הבהירות בדמרהודעה

 למיעצה הבחירות על הודעה בזה נמכרת 1, חץ-כ"ח-:195 )עירו,(, המקימיות הרעיויות לחוק )א( 71 לנעיףבהתאם
 1969(. באיקטובר )28 תש"ל בהמון ט"ו ביום שקויימו מלאבי קריההקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - ממ"מ הישראלית העבודה ממלגתהמערך)1(
 ב - נ.פלגתיים ובלחי המזרתי המועל המזרחי לאומית דהיתהזית)2(
 ד - מפל:החם ובלהי שראל אגודת פ'עלי התורחיהמעה)3(
 הל - ,ימי.ס הרות והש11(
 ט - ההמשיהמרגז)3(
 לע - הטצמאית הליברליתהמפלגה)5(
 רה - מלאכי קרית ליעזרששה)7(

 )3602 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבותרים של הכוללהמספרב.

33,3 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.
175 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 רב-מה: כל שקיבלה הכשרים הקולותמספרה.
 ו,1,ות::יד ורע.יהגיטיחוה,יות
:111 מ:.נ ה.7רן,.ה ןענ1וו ופייתורעיואמת
593 מפלגתיים ובלחי המזרח. הפועל לאומית דחיתחזיתב
281 מפלגתיים ובלעי יל:רחל אפדת פועלי התורתיהמהגהד

9 החופשיהמרכזט י531 ליברלים "רותגושחל
"11 עצמאייםלימרלימלע
139 כלאבי קריתלמטןרה

 : המנעמדים מרס"מ: אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 הינדטיסמספך הרשימהכינייאות,יות

4 מפ"ם הי?.דלין העבודה למלגת"מערךאמת
3 מםלגהיים ובעתי המזרדי הרוע" המורהי לאומית דתיתהזיתב:

2 ליברלים הרות גוש -נהלהל

 : ורשימה רעימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 יממ - הכערך הממיחדת רפיעל-ם מפלגת היעראלית העבודה מפלגתמרטימת)1(

 טבורי אלבג דוד1.

 K-rS יורד4. :;:גי:)

 ב - מיל:היים ובלתי ה:'!רהי הן-על ה:זרחי לאומית דהית ח"מרטיכת)2(
 ארעד אבוחסירה1.

 וקל - ליברלים הרוח גושמישימת)3( :;::י::יוי:ן

 לעמינדב12פך 1559( במברבר )2 הש"ל נחשוןכ"א
 מלאכי קריה המקומית לרועצה הבחירותמקיד 755213()חס

 248. עמ' מ::כ"ה, ס-ת1

 19,11.1969 תש"ל, בכסלו ס' 1578, הפ-סומים'לק-ם596



ןין
 השכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותחוק

 ראמה המקומית למועצה הבחזרות בדברהודעה
 למיעצה הבתירות על הודעה בזה נמס-ת r~ivn ,1-1953 )בהירית(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבהתאם

 1969(. באוקטובר (Es תש"ל בחשון ט-ז ביום שקוהמו ראמההמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 א - "נץ:נות)ן(
 אח - אייי"""1")2(
 דל -  הניוטרליההזמ)קרסית)7(
 1 - דן-ישעו4(
 רי - וההייההאמונה)נ(
 'אשתויואתוה-)ן(
 מר -  המזוהיתהימוןיסית)1(
 רנן רימה-רטיית)ן(

1771 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל  המספרב.
1733 הכשרים הקולות של הכולל הממפרג.
38 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.  המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ,ליייתמוני "יש.ן"נ.!1י%ית,יות
"14גנ"מ:ותא
!נו nllrK1""י"אח
,11 ןנייןי,יתהזן1;יט'תדל
3"2 -ר,,-רשיית1
ה%מונ"וי

י12 וגה,ון

 41ס  הייוחרתהריוליייחסד
524 ראמהרשימתרמ

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
נ.נו,אות,יות

 דינזס.סמסור ירשים"
1הן%מ:ותא

1 .ר,"-רש.ית1

1 1ית,1""%מוג"וי
3 ותחוהשתוף'א
4 רני"ישימתרמ

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 א - נקמניתמימיית)1(

מ"מ,תס%רס1.

סמ.רעינאננ,ן1.
 1 - -ילק.מרשימה)ו(

 ----- ;ס"ס .ויףנין,1.
,- ן

 "לעןמרשימת)"
 וי - וןתןי"

 לי%נ'!רח'1.
 יא - ושוה שטףמרשימת)!(

 משעורינ.נ1.

[3
 ם - דאי"מרעימת)"( :"1זמרינ"

 גויסהנא1.

 ג'וגראן,ע,וג2.

 הנאאגייס3.

 י111נטיס4.
 יאי" "מעמית ימו;?ה הנדיינתפ;'1 "21""ו("מ סקל" "ויו( ג%י,סונר )31 הש-י גזעכןי-ם
 24%. ;מ' השג,", נעהן

1
597 1,,ו.:ן.1ן תש.י. נצניי ס' "11. "נינ)מין'ימס



 תשכאה-1913 1סהירוה(, המקומשת הנשויותחוק
 רמת-השרון המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 ) הגהירות תוצאות על מודעה בזה נמסרת ו, השכ"ה-965, )בה'רוה(, המקומיות הרובויוח לחוק )א( 71 לנעיףבהתאם

 1589(. באיקטובר )25 הש-ל בקרון ם"ז גיזם עקויימו רמת-השרין דכקומיתלמועצה

 כדלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מעלנתיים זבלתי המלהות המוטלים מפלגת הישראלית העבודה מפלגת -המערך)1(
 ב - ממל:היים ובלחי המזיחי המוצל המזרחי לאימית וחיתהדת)2(
 ג - מפל:ת.ים בלחי ודתיים  ישראל אגודת - ההורהיהדות)3(
 זלל - ליברלים הרות גוש -גהי)4(
 ט - החפשיהמרכז)5(
 11 - הקידמהלמען)8(
 רש -  השרוו רמת למען צבוריתרשימה)9(

8608 המקומית הרשית בההים שהצביצו הבזהרים של הכוללהמספרב.

8273 הכשרים הקולות של הכוללהמסמר:.

335 מסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אתת לכל מביתנו הכשרים הקולות מספרה.
מנסיה,ו,ות הרשי:"ניציי"ות,יות
 המאוהדת הברעלים מפלח הישלאליח העמורה מפלגת -המערךאמת

 2061 מפלנרייםובל"י
551 מטל,:תיים ובלתי המזדהי יפועל דהרתי - לאומית דתיתהזית2:
433 מסלנתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת - החויהיהדיתן

4סך ליברלים הרות גוש -גהלחל
317  החופשיהמרכזט

348 הקידמהלמעןצ
2847 רמת-השרון למען צבוריתרשימהר,2

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 המנוסיםמספי ורשימהנתוי"ותיזת
 המאיהרה הפיטלזם מפרת הישראלית הטבורה מפלגת -המערךאמת

 5 כפלגהייםובלתי
1 ליברלים חרות גוש -גהלזלל

5 רכת-השרון למען ציפוריהרקימהר.עי

 : ורשימה רשימה מכל המועצה תברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אמת - מ?,;ת..ס ינקתי המאויית יוון"ס ינקת הישין,ית תנווה ימועצ ומעיךמישימת)1(

גתן1
 עותק-מץ4.
 זיקההלפרין5.

 ד[ל - ליברלים הרו" גוש - גהלמרשימת)2(
 זאב אבירן1.

 רט - רמת-הכרון למען צבורית רשיתהמרשיית)3(

 אייוןנקזי. פג:",":;
 פסחכלקין4.
 בבה( זדה דויד )לפנים דודקהת5.

 קה1סק'ברוך ונונן נ;ונמנד )1 תש.,נ-ונעשון
 ימת-הוי11 המהימית ,מזענ" הנ".י~ה5;יו 1213"1()המ

 ,21. עם. ה"נ-ה, נ-"י

 1!,1.י11.1 "ש.י. נשיו ס. 1י,י. ונן:ינ.ן,ימין598
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 השכ"ה-1965 1בחיוות(, המקמירת הדשוי1תחוק
 שדרות המקומית למועצה הבחירות בדברהודעה

 ,מוענה "ניייוה ע, י71;ה נוה נזירה !, השג-"-ו,,1 )נתיזות(, "מקים.," "זשי,1ת )",, )"( 71 י;;,ףנ"ת"ס
 1969(. באוקטובר )25 תש-ל בחשון ט"ו ביום שקויימו שררותהמקימית

 להלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - וצוין ךיאו"ות "!וע,.ס מיטת ".שי"י.ת "ינון"ממגת)1(
 ב - :י,;ת"ס יניתי הגוייי וין,;1 הי1רהי ,"ון.ת והיתשית)2(
 דר - שייית יייו"עימדת)ו(
 הל - י.נייים דיותיוש)4(
 ט - "";ש.המרנ,)ו(
 עם - מי,:ק,תיש.י"),(

 בחירות: בהסכמי בע'הן קשורות שהיו הרשימותואלה
 חל - ,.נידין היות ;יש עם ב - מ!,;ת.,ס ונדת. ימיי". איי;, ימיי". י"ין.ת זתית"חית)1(
 דר - שייית ,מע1 הע!מ"ית ים ט - ""!ש.המינן)!(

5059 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

2953 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

104 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שנ.ת11 הכשרים הקולותמספרה.
 הקיניהמניי הרצין"ניעיי%וה,יוה
"143 היעיך היחידית "!י;,.ס י!,:ת ".שי%,.ת "עיפיהמ!,)תאמת
521 מפלגתיים ובעתי המורהי והפועל המזרחי לאומית דתית"ייתב

5,2 סורות ,מעןיע?מ",תדר
4"1 "נרעם יי,תיישחל
117 "חמשיהירשט
53 ין,נהי"יש,מ"עמ

.1
~Dan 

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים
 ומ)זסיסמשר הרש.מהנינו.איתני),

ן התרך ומ1%,זת "ןויי.ס ידיעת וישר"י.ת הענווהמרייתאמת
2 מפלגתיים ובלחי המזרחי והפועל המורחי לאומ'ה דתיתחויהב

י עזרות למעןהעצמאית[ין'
 : ורש.מה רש.מה מכל המועצה חברימנבחרו האנשיםשמותז.

_- אמת - תערך ומשהות ה!);,יס מיינת הישראלית "ענוז" מדייתמישימת)1( _ .  
י"ו;ה1י[ח1.-

 בן-"יוןשר,2.

מ~ין:ייז:)
 נן-יעיש"יגון5.

 ב - בנ,וה,י0 .נתת. יעזת, ויו;, ומויני ,א.מ.ה זקות "ציתמחימת)2(
 :::וג:)

 דר - שוווה ליין העציאיתמישימת)ו(
 יפן,1.

 טי,י
 וישוןנ.ן

 השעי
 אברמיביץ1'.ה י,"1( 17,נינר )2

 שזרת גיק,ן.ת ,:וע?" "נח.רותפקיו 751213()"מ

-
 "4?. ;מ' ה"נ-", ס."י -- 1---

599 1"1,.1ן.,1 תש.י. ננ;), ;' ,,,ן, ";ו;ון,ס,יזין
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 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקנוניות הרשויותהנק

 שלומי המקומית למועצה הבזכרית בדברהודעה
 נ," גינית השג."-נ,,11, )נן'יו:(, ימ,.:.ו, ורשויות ,יוק )ח( :7 ,יעיףנשום

 יייינ" "נחייות ע, עוז;,
 1959(. ב,-קבבי )28 הש-ל בחטין ט"ו ביום שקויימו שלומיהמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - ייי:ת'יס יניתי ין'ייית ךניני'נ מביז' ה'שי"י'ת "עייי" ימיית שעין)ן(
 ב - ",אומית "חתית "דוית):(
 חל - ,ינר,יס "רות :וש - :ה,)"(

931 המקומית הרשות aTnrt שהצבינו הבוחרים של הכוללהמספרב.

698 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.

33 פסולים שיומצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מר?.מות תחת לכל שניחנו הכשרים הקולות מספרה.

 ולילותמימי הרשיע"ניריאית,יות

 "יו!.חזת "וו:,.ן מ!,:ת גי?ין,י, "ינוון ינחת"מעיןאמת
"11 מן,:תייןוגרי

4"8 הלאומית הדתיתהחזיתנ:

ן1" "נימס "רות חוש:",הל
 : המועמדים מרשמת אחת כל וכתה שבהם המ:דטים מספרי.

 השוטיםמנעי הרשימןנ':1.",ת,י,ת

 דיןויזת ד!ינ,יס r::irt - וישי,,'ת ";נוו" מ!,;תיתיך,אמת
4 מפלגתייםזבלתי

3 הלאומית הדתיתהחזיתב

 ורשימה: רשימה מכל דמועצד חבר'שנבהרו האנשים שמותז.
 אמת - מפלגתיים ובל"י המא,הדת דעיעלים ממלגת - היע'רןלית העבודה מפלגת המערך,מרשימת)1(

 רודחזן1.

 יעקבאדרי2.

 אלברטאזולאיב.

 כלושכיר4.

 ב - הלאומית הדתית החזיתמרשימה)2(
 דורדנינונ.
 משהדנינו2,
 מסעודעיטרית3,

 צ:טלראליהו י",1( נ:,נינר )2 תש-, נישןנ-א
 שלומי המקומית למיעצה הבחיריתכקיד 765213()הס

 "וש. עמ' השכ"ח, מ"ח1

 ו,ון.,ו.יו "י.י. מניי גי ,ע,. "!ימייןייוונ600

 ירושלים הממשלתי, המדפיס ע"יהידפס אגורות 72המתיר


