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-י ן
 תשג"ה-1935 )בח'רוה(, המקזמ'1ון היש1',תחוק

 אבו-גוש המקומית למיעצה הבדירות תוצאות בדברהודעה
 גון ;כנרת י, ה"נ-ה-ו",1 ):ך.רוה(, ומ,ו:י,ת "יערות ,תיק )ן( 71 ,נעיףנסתים

 הוו;"
 הנהירות תיאות ע,

 1959(. ראוקט.בר )25 הש"ל בהיין ט"ו בידם שקויימו אבו-גוש המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ב - ממלכתיים ובלחי המזרחי הכעל המזרחי לאומית דתיתחזית)1(.

 גא - האחוהרשימת.)2(
 לע - ען-ן'ים"ניעם)4(1 סי - הנותשי היינוניעת)7(1
 שב - "נ.-נםי;,ןת)((ו רי - וואניד".עי)נ(1

595 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבזהרים של הכוללהמספרב.

552 הכשרים הקולוה של הכוללהמספרנ.

33 פייל-ם שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המיעמד'ם: מרשימות אהת לכל ש!.תנו הכשרים הקולותמספרה.
 הקויותמסיר דרשימהנינו'אית,יות
93  מזלגתיימ ובלהי תמורהי  ה?וכל  היורתי  לגוהית  רהיתתזיחב

110  האיווהרשימתגא

12 "יויש' גמרביס'יומ

21 יגן,ייסייגרליסלצ

1,י1 והן:רגווילרי
 - - _"14 אנו-1ושרשייתשב

 המועמדים: מרשימות אהת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 הן:זייסמסרי יר;.מהניו.אית,'1ת

1 כפלגתיים ובלת' המורחי הפיעל המזרהי לעומית דהיהת,ימכ:

2' האחיזהרשימתנא

1 החופשי המרכזסיעתט

1 יהמר"!יע,ר'

2 אנו-~eTישן,שב

 : ורטימה רש-מה סבל המועצה הירישנבחרו האנשיםשמותז.
 ב - י?,:הייס זנותי "מידי "!וו, ":ורח' ,אוי" והית דייתמרשימת)1(

 גא - """11"ייעימת)2(
סינ",מ":11ג'גר1.
 ג'נר :,נאנעיו2.

 ט - יקודש. "מינן ניעתמרשימת)ט
"נן17ת:אן1.

 רי - ויאר "!יי,מרשימת)4(
אחן1.

 ג'מ.י
 אינךא"ים

 שב - א:1-גחמרשימת)1(
עיסא1ע:זא,ד"ין1.
 INII1TD מותזרסן2.

 אנו-גוש דמק.:.ת ,יומן ד2",רותפקיי י1:נ"7()ים צרפתיאמרהם י(!)( )4נ:ונמ:ר הש., נחשוןנ-ג

 "24. עמ' ה;נ-ה. נ-"1

 21.11.11,1 תקב. נמיו ..% י111. וויניי.ן'.,)ין642



 תשכ"ה-1965 ,בחירותו, המקומיות הרשויותתוק

 אל-פחם אום המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה
נ"ה"נ

 ,!עיי
 "נזירות nT~sln ע, ווזעה נו" ;יסדת ן, הש:-"-;ו,1 )ניירות(, ומלפייות הישויות י,1, )"( 71

 1989(. באוקטובר )28 תשיל והשק ס"ז ביום שקויימו אל-פחם אים המקשיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
-"ננייי"-אע)1(
 אש -היתיוייות)!(
 דמ:י"', ,"ולית והיתשית)ו(

 ב - מע,:תייב וננהי וזקיפי ";1;י
 יד -א,-נ'11אני")4(
 ""זש" ",ולונייטיתארכין:,;(

 1 - מ!,:תיים ונצתי )י,.ה בישר",
 טל - והעבודההמתוח)5(
 מצ - ייייוימ" """י")7(
 ס -הש11יו1),(
 עד -יניית)9(

 ךמ - וןממנות הןנינות)"1(ן
 הל'ימהוקענוה-תע)11(

 בחירות: בהסכמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלהן
 ב - מן,גה"ם ונ,ת' "ן.י"' "!.ע, "מ.י"' יעלית יתלת "ו'ת ישרת עם אע - אינר"היעימת

4006 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

3906 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

100 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.
 הקוקותמנפר הרשימהנינו,",תליות

",2":ניי'"אע
7!7דיתיוררותאש

244 מפלגהיים זבלתי התזרחי הפועל המורהי לאומית דתיתחזיתב

420חל-ג'האברהגיד

753 ממלחיים ובלתי )רק"ח( בישראל המדשה הקומיניסטיתהרשימה1

349 יהעבודההפתוחטל

225 והרפורמההאחוהמצ

290-השיויוןזפ

253הבריתוצד

219 והנאממתההממתרם

193 והעבודההקירבהתע

ן  המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 המ:זסיסמנ"ר "ישין"גינוי"ות,יות

 1"ננייקאע

1 מפלגתיים ובלחי המגיהי הפועל המזדהי לאובת דתיתהזיתגב """תעוררותאש

א,-נ'וואנר"נ'ד
2 

3 מפלגהמם ובלתי )רק"ה( בייראל ההדשה הקומוניסטיתהרשיעהו

 1 והעבודההפהוחטל

 1 והרפורמה"אהוהמצ

1השויוןנ(

1הבריתעד

1 והנאמנותההגינדוררמ

 "24. עמ' תשב.", י."1

13  21.11.1969 תש"י, בכסלו י"א 1580, הפרסוייםילקוט



 .ןי
 וו'שימה: רשימה פנל המועצה הברי שנבחרו האנשים למות1.7
 אע ";נייה ייש'ןת)1(ן

 אש ךקתעירריקייש.מת,2(

.2
מךא:';"

 בן.ו ":ס
 ב - רן,מייס .נקהי ימזרן. דוי;, ומוראי, ,"וי,ת זתית יצת מרשימת,י( יהווו ישףמך,;'נה".
 "דיןא;:ר.יה1.

 1'ד - ",-;'ונאגרהירעימת)1(
 מולד נעיזרבוין2. י.":י "":יי.יי,ון.

 ן - כמלגליים ובלחי )רק"הן בישראל החדשה דקומוניסטיהמרשיה)3(
 מדריד אהודמהאזינה1.
 פתאח לבדולמהאמידיוטף2.
 צעד מוצטפאג'ברי31,

 "ן,,חמישימת)"(
 טל - ו";נ11"

 נ'ניי,י'מ'יה:ן1.
 מצ - ,יי".ימן """,ןיישתת)7(

 מוראן %רמז ;'ברין1.
 ם - "שויוןמיקיית),(

.1
 מון:[א גריז מךן;'נ"

 עד - "בריתמיקמת)1(
 רממרעימתההמןהוונא:נ,ה)"1( "ן." ;'נרין1.ן

 סומךיוסף 'leGD) גמנ:נר )"1 תש., ניווןנ-ט
 ",-:ים אים טבקייית ,:שיה י:".יות:,.י "121[7()"ן

 ה-1965 תשב )בחירות(, 1ד: המקום הרשויותחוק
 עקיבא אור המקים-ת למועצה ר" הבה תוצאות בדברהודעה

נכהן[
 י:,ייות תועות ע, ".יע" נוה !::רת ן, r:?n-;:[1 )נ,ייוה(, ין,.ן..ת הישויות .הו, 71)א( ,נ?.י

 %["1(. נץ.7ןונך ),2 תע', נן7ון :-ו נפיס וא"י. יונא חוי י:ק.מ,ת,יועצה

 כדלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמה - "יעיג,.ה "ען)זה מכינה ":ערז)1(
 ב - מן,;ת.,[ ון,תי המורי. ו!1?, מ,ר"י ,אימית זתית ךו.ת)2(
 חל - ;"., - ,יגר,.ס הרות ;וע)י(
 הי - ?,ינא ".ר ,יען יעמית רע.מה)1(

2555 המקומית הרשית בהחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספדב.

2555 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

09 פסילים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: כרש.מות אחת לכל ש:.ת1ו הכשרים הקולותמספרה.
 תויותמנוי הרשמהניני"ותויות
24, מ[,;תייס ונ,ת' וזן.ךות י[.7,.נ ,.[,;ת "יער",ית "ענטזה מ";תהיירךאמת
711 מפלגניים וכלתי המורחי הפועל המזרחי לאומיה דתיתהריחנ:
141 ,.ניהם ציותחישהל

1203 עקיבא אור למיןישימההי

 "21. עמ' תע:-ן, י-ח1

 1969,י21.1 תש"י, בכסל. י'א ני15, יירסומיחיי17ט04



ן

 המיעמדימ: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מסמר1.
 ומנז?.ס משר ורשינו ניניי%.ת,י.ת

1 מפרחיים ונבי גיץ)ןןת :!וילים מפלטת ה,שיא,יה גןגיןה מן,יתהמעיךאמת
2 כפלגתיים וגלתי המ:רהי "פיעל דמזרהי לאירית דהיתחייתב

4 עק-בא אור למעטישימהה

 ורשימה: רשימה מכל המועצה לחברי ומנבחרו האגשיםשמריוז,
 אמת - מ:,נתי.י 1ג,,. 7:"י,זת יי.ן,ים מ!,)ת הישובית תנוו" מבנת מוערךמרשיךת)1(

 ישם זיאזםן. מ:לה'יאגני""!)
 ב - י!,נתיים ונ,ת' "זוין. "לנע, יו.י.ת ות'ת "זיתזישיזת)!(

 :::גי::ני:)
 הי - ע,.גא אור ,מען "מק,ן.ת קרשימהכרקימת)1(

 מנהםציוני1.

 שלמהשלום2.
 שלוםוונונו3,
 יצעקאטסלים4.

 דהאןמשה "~les) גא.,!ונר )11 חק., גדעוןי-!
 יקנא אוי "ן;ין'ת .מייפה ":ך-ייההין י,!:(1(),מ

 תשנ"ה-1965 )בהידות(ו המק1מיית הרש1י1,ןהיק
 אזור המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ,ה- 7נן'רות ת.יח.ח ע, יזעה נזה נייית י, ת7:.ן-Ie~s )ניידות(, הז,.לי.ת 7ישי'ית ישק )%( יי יני'וג"""ם
nsu1169(. באיקט,נר )28 הש"ל בחשון ט", בים שקויימו חוור המקומית 

 כלהלוזי המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפ-ס - העבורה המערן)1(
 2: - מפלנת"ם ובלזי המורהי הפועל המזרחי, - לאומית דהית הית)2(
 חל - י'גרייס היפת וחק)1(
 לע - געצמאים ייגר,ים)4(

2724 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

 '--2521 הקולותהכשריםהמספרהכוללשלנ.
203 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשריר הקולותמספרה.
 ",,,.תמן!י "רש,מ"ניסיי")תוילת
4"נ1 מפ-ם - העבודההמערךאמת
24נ ממלכתיים ובלתי המורהי הפועל המזרדי, - לאומית דתיתחויתב

411 "מעם ירותנפשחל

213 7!גמ"ים,.גיייסלע

 248. עם. תשג-ה, ס"ה1

645 1.1969ן.,2 תצל, נכסיו י"א ב158, דמרס.?.מילקוט_._
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1

 המו:מד.ם: מרששות אחת כל נכתה שבהם המנדטים מספרו.ן
 ין:ן:יסמשי תרשימןניפו.אות,י.ת

 י!.ם - 7ענ11ן "מעיואמת
1 מ?לגחיים ובלחי המזרחי הפ-ץל המרחי, - לאומית דהיתחזיתב

1 ייגי,ים הרית ;ושחל

1 "ץצץ'ס יייי"סלע

 ורתימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבהרו האנשיםשמותז.
)1(

 אמת - מ!.ם - ינהג:: ילי:יסזןקימ""

 י,7,1 זוד2.

 וייני אגייס3. וי-נוי מ".ר3.

 יינונין ס:זר5.

 ייניק זנוי"".
 ב - ;הוים ין, ונ,". ון,י"י .H:ra קךוד"י, - ,%.מ.ה זריה "ויהרישין")2(

 ,;עי,1.
 הל - "נרי.ס ,רות ;,שמיש.ית)נ(

 ,י:יז,יייי.ן
 לע - יע?מץ.ם "ניי.סמיש,ךת)4(

 רוזי";. "נרין1.ן
 %,יר "ן,;מית .:ו??, ונך.רות:קיז)ךז213ון;( ;רדעישראל י"1%( נסייני )4 תש-1 נחשוןנ,נ

 תשכ"ה-1965 )בתירוהו, המקומיוו; הרש1'1תחוק
 איכסאל המקומית למועצה הבה-רנת תוצאות בדברהודעה

 נו, ;ארת 1, תש:.ן-1DCi )נה.ר,ת(, המימיות מרשויות ,"71 )א( 11 ישיףניתחם
 שוע"

 ,יו- ,ניירות תפחות ?,
 1939(. ב(:זקטובר )25 תשיל בחשון ט"ו ביום שקויימו איכסאל, המקומיתעצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אצ - "י.ןיימגרשימת)ן(
 1 - י:,;תייס ונפי )רקען, גישרו, קחושן ה,.מ.ן.נסית"רש.ין)2(
 'ה - השיאיתגישימ")3(
 תו - ינ.,.זריותרש.ית)4(

1133 המקומית הרשות בתהום שהצ-יעז היוהר'ם של הכוללהמספרב.

1102 הכשרים הקולות של הכוללהמספרן.
1 31 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרטיבות אהת לכל שכתנו הכשרים הקולות ממפרה.
בי;,.%ותוויות

 יק.,.תמ"י "רש.מ"
159 הריפורמהישימתאצ

490 מפלגתיים ובלחי )רק-ח( בוש)-אל החרשה הקומוניסטיתהרשימהך

413 "נ)י,לר,ותיציקתהנ

 "21. עמ' הש:.ה, ס-"י

 ו!,ן.י1.,2 גו.י, ;נ;., ..ו ירין. 7וזניי.ן.)וין646



1

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

",ת,יות

1 ורידוייהישיתאצ
2 מפלנריים ובלאי )רק"ח( בישראל ההדשה הקומוניסטיתהרשימהן
1 העצמאיתהרשימהי[ק

3 הסולידריותרשימתתג

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הכרי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אצ - גי.נוימ" מיפית)ן(

שלבי1.

 עב-

 אל-הזיז
 דיוש" ה,1מ1:יסטית י"רשימ"1נ(

 1 - מ!.:תיים 1נ,ת. )י,-ן( נישי",
 מיתמו "י-ן"זיענן1.
 מוחמדולבי2.

 יה - ה?צן"יתמייפי")ו(
 נאיףיחיא1.

 ,ע2 - הסולידריות מרשימת)4(
 ... אהמרדראושה1.

 מוסטפאדראושה3.

 אל-האדי עבדדראושה3.
רורמסלימאןנ,ונהשץהש-י,4נמנ:ניייו1(

 איכסאל המקומית למוטצה הבחייותפקיד 765213()חס

 תשכ"ה-1965 )גחמות(, ה"ק1מקת הדשחותחוק
--- בית-שמש המקומית למועצה הבחירת תוצאות בדירהודעה-

 י:,ו- ימיעזה "נהייות י, הוזם ג," נלנית ן, השדה-1"11 21ייר,י. ין,ייעת הישךית ,ריק ,ץ( 71 ינעיף-נהתהס
 1989(. באוקטדבר )28 חק-ל בחשת ט-: מזם  שקחימו בית-שמש,מיח

 כדלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 מפלני -המערך)1(

 אמת - דישראלית העבודה
 ב - לאימית עתיתהוית)2(
 הל - גן-, - ,ינר,'ם ןרוהגוש)1(
 לע - העצמאיים הליברליםרשימת)4(
 ט - התיפשי המרכירשימה)5(

3864 המקומית המועצה בתהום שהצביעו הבזהרים של הכוללהמספךב.

3666 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג,

98נ סמולים שנמצאו הקולות של הכילל"מסמרד.

 המועמדים: מרשימות אחד לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ",הותמסוי "רשים"ניסויא.ת,יות
17QZ הישראלית הבודה מפלגת -המערדאמת

661 לאומית דתית":יתב

958 ליברלים תחתגושהל

68 עצמאיים ליברליםרשייתלע

259 החום17י המרנורשייתט

 21%. עמ' תשכ"ד, 465, מ"ח1

647 21.11,1959 תש"ל, בטלי י"א ל158, הפרסוכ'םילקוט



 המ,עמד..ם: נ,רש.מ.ת אחק כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 חנון" ן:יית"חיואמת
 1 "י7י",י.ן

2 לאומית דתיתי,יתב
3 ליברלים הריתמשהל
1 החופשי המרכזרשימתט

 ורש.מה: ר:.מה מכי מועצה חבר'שניחרו האנשיםשמותז.
 ,מת - "י7י,,ית ";:וו" ממות - צניךישימת)1(

סרן",:)
 א,ן,וי7:.א,4. שמייניונ".
 צתייה,,,,נ.

 ב - ,שיית ותיר "1.תישימת)2(
 נן:י;,:)

 הל - ,'יי,'" ןיות וישיש.מת)נ(

"יגצהס:.

 דנוימתנ.
 ט - ""וגש. חינורשימת41ן

 מלמהיהודה1.

 תש., נן17ןנ."
 קוטלרסק'יוצף ,",1( נ1ינמני )"

 בית-שיט המקומית למועצה הבהירוהפקיד 755213()הס

 תשכ"ה-1965 )בה.ר1ת(, המקומיות הרשויותחוק
1

 דון בית המקומית למועצה הכהירות הוצאנה בדברהודעה
 נו" ודיה ן, הד:-"-;,,1 )גיידת(, "מ,ימ.ות "ישייות ,"וק )"( 11 ,7;.ףניהרס

 ,:1- י:"ייית הונאית ;, "וזנק
 11,7(. ו".ודנר 1"ן ת7-. גאטון ".ו סיום ש,יי'גי 111 נ.ה ":קומית;צ"

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפלנתייס ובעתי היאוהדת המיעליו ממלגת - הישרשלית העבודה ממעגם -המערר)1(
 נ: - מפלגתיים ובל"י המזרחי והיעל המזדהי לבשמית דתיתהזית)?(
 - מ:,.:היים בוהי ודתיים ישראל אמדת פועלי התורתיהמהנה)3(

.7 
 ט - ההפשיהירבו)5(- חל - ליברלים הרותמש)4(
 לע - העצמאיח  הליברליח"?מלגהש(

 בהירות: בהסכמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 וזל - ליברלים הרוח גוש עם ב - מפלגתיים ובלתי המזרהי והפועל המזרחי לאומית דתיתהיית

1445 המקומ.ת הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1403 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

43 פסילים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

ן
-  

 י ,י,ן,יי,י2ת-.י. נדיי ..ן ",יי, ו,י-ין.ןיי-,ס648



- -

 המועמדים: מרשימות ::חת לכל ש:יה!ו הכשרים הקולות מספרה. ןין

 547 מפלגתיים זבלתי דמא,חדת המעלים מפלגת - הישראלית ענודה מפלות -הדעוךאמת

149 מפלגתיים ובלאי ימורהי והפועל המורחי לאומית דתיתה,יתב:

128 מפלומיים בלתי ורחיים ישראל אמדת פיעלי התורתידמענהד

525 ליברל,ם חרותעשחל

48 החפשיהמרכזט

6 העצמאית הליברליתהמפלהלע

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
 "":וסיסננהי דרשימ"נאוי".ה','.ה

4 י;,:תייס ונ,ה' י:ן,חות י:1ע,יס "ישראלית-ן!,:ת "ענת"הנעיך-ן!,.האמת
 -----1 מפלגתיים ובלעי המזרחי והפועל המזרדי לאומית דתיתחזיהב--

1 מפלגתיים בלתי ודהיים ישראל עודת פועלי התורתיהיחנהז.

3 ליברלים הרותגושחל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשים שמותז.
 אמת - יפלגתיים יבלתי דךאידדח הס.עליס מפלגת - הישראלית העבדדה ממלגת - המערךמרחימת)!(

 ווו%יימלך2. עזר" "כרה1.

 מגשהגרידו3.

 מיואלעמר4.
 ב - ין,:ת,יס ונותי "יגיעי ו"ן.ע, יי:י"' ,".בית 7ה'ת ".יתמרשימת)!(

"נוךסשמע.ן1.
 - ממלגתיים בלתי ודקם 'שראל אגורת פועלי התורתי המהגהמרשימת)3(

 ן.
 שמואלמלמד1.

 חל - ייגר,יס "וגת נחשמיחיה)4(
 צדוקיפת1.
 יחיאלדמארי2.
 אריותאימךר.

 שנהבבטוך 1999( גנובמבר )6 תש"ל בחשוןכ-ה
 ייז בית "מקימית למיעצ" מבציריתפקיד 765213()"מ

 השכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק

 בנימינה המקומ'ה למועצה הבהירות הוצאנה בדברהודעה
 "ווע" נו" ניירת י, תשג-ך-1",1 )נ,ירוה(, הי,ויי.ת הרשויות ,דו, )ץ( 71 ,נעיףניהפך

 ,מגע?" שהירות ת.!%.ת ע,
 1969(. באוקטובר )28 הש"ל במשון ט"ו ביים שקויימו בנימינההיקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפלגהיים ובלחי המאותרת הפועלים ישראלית-מפלגת עבודה משלנתהמערך)1(
 ב - מפלגתיים ובלתי המירתי המירתי-הפועל לאומית,  רהיתהזיה)2(
 ך[ל - ליברלים הרוח גושגח-ל,)3(
 ג - בנימינהלמען)4(

 בחירות: בהסכמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 נ - בנימינה למען הרשימה עם זלל - ליברלים חרות גוש גה-ל,רשימה

1451 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמסמרב,

1398 הכשרים הקולות של הכולל המסמרג.

53 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד,

 248. עמ' תשב-ה, מ"ח1

649 969נ,1.11ב תש"ל, גכסלו י"א 1580, הסרס,מיםילקוט



ןי
 המועמדים: מרש.ן,ת אחת לכל שן'ת:ו הכשרים הקולות מספרה.ן

ר7;רד,ו,ית מרשיך"נינ.יוץ,ת,יותן

578 מפלגתיים ובלחי המאיהדת הסובלים מפלגה ישראלית עבודה ממלגתהיעיר,אמתן

152 מפלגתיים ובלתי היורתי היזרתי-הנויל לאומית, דתיתחזיהננן
71י ,ינר,יס "יית יפשי"-י,חל 11 בנימינה,מען1

 המועמדים: מרשימות ~rr כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
fillinlanזט.םמנתי "יש.מ"ימיי;:" 
4 :!,)תי.ס ונותי מ,:הזת ען;,.ס :נצת "'שי",'ה "עדיי" יהירתיעיך.אמת
1 מעלגתיים ובלחי הך,רהי המורח"הפוכל לא,מית, דתיתחזיתב
4 ליברלים תרות גושגח"ל,וזל

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חבר' ש:יחרו האני:.םשמותז.
 אמת - :!,;ת..ם .נצתי מ,'"ות יו:,.ס "ישר%,.ת-ין,;ת יענוק" מ;,;ח יערך,יישימת)1(

 %ניד!מצי1.

 ,רחמי%,!?י;,!.

 סיעו)נלאר.

וינוייהרוי,ל4.
 ב - י!.;תייס וניר. וחייי ,!.1, "מפיח. ,%שית, זתית חויתיישימת)1(

,.י;י'.יף1.
 הל - ,יני,יב חרות ווש נ".י ירו.מת,1(

 'ע"נ;רוס1.

 ;יענן"ניןנ.

 משהיצרת3.

 יעמ,נא,י4.

 קמלמשה ,ווו( ג;ונ:ני )9 תש-י נחשבןייי
 בנימינה המקומית למופעה הנחירותפקיד 755213()הי

 תשכ"ה-1965 )בחירוה(, המק1מ'וון הרשויותחוק
 גרב"ה אל באקה המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 הבהירות הוצאות על הודעה בזה נמסרת ת-צכ"ה-1,1553 )בהירות(, המקי:יוח הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבההאם
 פ5פ1(. באוקטובר )28 הש"ל בהשון ט", ביוב שקויימו גרבייה %ל באקה המקומיה למועצהן

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 את -ההצלחה)1(
 ג,ק -הרפורמה)2(
 ד'ע -ההתנערות)3(
 1 - ין,;היים ינות. )רקעת( נ.שרא, תייש" ד,וך);ינן.ת"יקירה,4(
 ז - ו";מ,ד"ת,ומוה);(
 לב - נאה עת." ,מיןןןן'י.ס)"(
 מע - ישמי"",,%ית),(
 נע -""",")1(

ן 2693 המקומית הרשות בחחים שהצבירו הבוחרים של הכולל המספרב.

 "4"2 הכשרים הקולות של הכולל המממר,.
52 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המסמרד,

 ,1!. ען' תשן,ן, 7-ח1

 1,,11.11.1ה7.י. נ;:.1 ..ן צנו, ויי:י:,ן.ירין650



י
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתזו הכשרים הקולות מספרה.

ינ!י"קו,ות "רשימהנ.נוי",ת,י,ת

17!"מעהאת

2~"היל,רמ"ג'ק
3לנהההנערותד'ע

יין מ!.:ת"1 11,ן' ליק,"( 1'שי,1 היושה "קיי.)'נ:'תהרשימה1
17נ והעמלהההקדמותז

"22 באקה פהוח למעןהצעיריםלב
ו"!"":11מל
!!" יגעייוזויתיתמע 227האהוהנ"ב

""ות"י"פע

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

 וגנזכיהישי וישימהיתו,א,ה,',ת

1"ת""את

1הר!,ימ"1'ק

ן"""וייי"ד.ע

1 והעמלההתקדמותן

ן י"," פתי" ימתוצנ.י'נלב

י"אתיזמל 2 והעמלהחקלאותמע

1האתוהנע

2שהיהפע

--- ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבהרו האנשיםשמותז,- -  
 את - ההצלחה מרשימת)1(

 :ות אבו עבדאלרהמן מהמד1.
 רק - היפרמה מרשיית)!(
 ד'ע ומתנערתמישישת)1(

)4(

זןש'מ:ךשיני
 י -

 לב - נחקה עתנו לין "יעמיס מישמת)ו(

)"'
 מ1'אי,הזןש'מיש,ו"יימ,נמ!"

 מעמישימת"ר,י"ותוןין,)ו(

 מוואסי מאלת אחמד2.
 2וב - האחווה מרשימת)8(

 קעדאן דוור מחלוד1.
 כיב - הפתוחמרשימת)9(

 :::זג;::,:)
 לויעובדיה 1989( במגמבר )9 תש-ל בהשגןכיח
 גרבייה אל באקה המקומית למועצה הבחירותפקיד 763213()הם

651 21.11,1969 תש"ל, בכסלו י"א 580ג הפרסומיםילקוט



י
 השכ"ה-1965 )בתירותו, המקומ.וו1 הרש1'1תחוק

 גן-יבנה המקומית למועצה הבחירות הוצאות בדברהודעה
 "יזע" ג." ;:סרת ן, ה7:.ך-:"11 ):דייוה(, ה:,ו1..ת הישותת ,חוק )"( 11 ,:?.ףנמאס

 1959(. בייקןובר )25 תש"ל בחשין ט", ביום שקויימו גן-יבנההמקימיה ייוע?" "נך.רוה ן,

 כדלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מפאתיים ונקה, גי"י,.ת וניזקי: מ!,;ת ישראלית עמרה י!,:תהיערן)1(
 ב - מן,נתיים ונצתי ויורתי הגו:, המריי ,"ימית פתיתהו.ת)!(
 ; - ר:,;תי.ן .ג,ת' וותיין ישיא, אנופת - "תורןיצוות,%(
 הל - ,ינריים דיות ;וש -;ת.,)4(
 לש - ;ן-.גנה ,רעןשינון)!(

 ביירות: בהסכמ' ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 חל -,יני,'ס הרות גוש - ;ה-. עג אמת - מ[,נתי'ס ינקתי דין."יה C'~rTtn י!,;ת ".שרא,.ה ין:,7" מן,;תוצערן

1171 המקימ'ת הרשות בהדום שהצב.עו הבזהרים של הכוללהמספרב.
1133 הכשרים הקולות הכוללשלהממפרג.
38 פסילים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמסמרה.
 העוינתישר "יש.מך:.:ויאות,יות
 יי"י"ית י!י?י.ן ך:י;" ".שילית "עייז" סייפת"יייואמת

!27 ל!.נתייןונסתי
553 מוסתיים ובלחי המורהי הפ.צל המזרחי לארמית דתיתחזיתב
"ו ר!.;,י.ן וקהי וותיינ יקר,, ";.ות - "תגר".הוותנ

123 ליברלים חדוה גוש --גח-לחל
ין ק-'נבה י:ע1קנטלט

ה
~tDD 

 המועמדים: כרש.מת אחת כל וכהה שבהם המנדטים
 ך::יט,םיחי ךיש,יך;,יי,אית,,ית
 ך:,7,1ה ד!'?,.ס רלי הישרץ,ית ייגען" ישונת"יביןאמת

י מ!,;תייס,גלתי 5 רזלגהיים ובלחי המזרחי הפועל המורהי לאומית דחית"יתב
לגח"להל 1 ליברלים חרות גוש 

 ךט-שיכויץ: ריבינהץ מכל הנזיעוחץ חברי עע:בחרך האגשיםנטמרתז..
 אמת - מן,:תיס וגנתי הן,.ךות ון.?,יס י"מ ".שראית המון" יחידת ימעין מרשימת,1(

 ,",:ףעמ:)
 ארואיןנ,נמוסז.

 ב - ::,:חיים לנוהי ימרח, יעין, ,::רדי ,אוזית זתית חוית - מ:7.ימרשימת)?(

 מרמי",:ש?,'3.

 מעזיהנשאר.4.

 הל - יייר"ם חרת ;וש - ;"-,מרשימת)ו( ימיסו"".

 117"מיניין1.

 )! תו-. נישןנ,נ
 ג;וג:ני

 קיךמיכאל ,י1%(
 ק-יבנה המקומית למועצה הבהירותמקיד 3213~7()המ

ן
 ,1!. עמ' הל:.ה, נ-"

 ן 21.11.1969 הש"ל, בכסל. י"א 3"15. דפיסו:.םייק,ס2~6



ן

 ה'ג'כ"ה-1963 )בהירות(, המקומק.ת הרשויוהה1ק

 אלורקה ניסר המקומית למועצה הבחירות תוצז:ות בדברהודעה
 )נמירית(, ךן,,ליות "רזויות יין, )"( 71 ,יעיףניח"!

 הזע" נו" :יורת ן, נויח - הע;-"
 "נצירות ה.ן"וה ע,

 69פו(. באוקטובר )28 תש-ל בחשון ט-ז ביום שקויימו אלזרקה ג'סר המקוריהלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 י.14 - והפתוח הקדמה)1(
 ט - החמשי המרבו)2(
 'א - וך",וו" "שתוף)1(

821 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הגוהרים של הכוללהמספרב.

784 הכשרים הקולות של הכזלל המספר:.

GT כסולים שמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימוה אתת לכל שמהנו הכשרים הקולות מטפרה.

 ן,1,ותמשי "ישיי"נשוי"ית,יות

488 והפתוחהקדמהדא

7!2 ""!"י"מיידם

 וךא,1,"""ת,.'א
ין

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "מנוליפמצפי "ישימהנינו,או",יוה

1 י"!,י""עיי"רא
-  

2 וששיימרניט

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמותו.
 רא - יעי" ,.זן"תיקיית)1(

 ייהדיעי"ש1.

 נירנינא:2.

 אניסעיאש".

 חמזאן;רנאן4.

 וינעמחשנ.

 ט - ",!שי "מרנוירש.לת)2(
 נייעמיאש1.
 עני:;"ר2.

 עינימתתיהו 1979( נ:ונמ:ך )5 ה;., גושיךנ-ז
 אלזרקה ג'טר המקומית למועצה הבחירוהפקיד 765213()חם

 248. עמ' תשכ"ה, ס-תו

653 1,ון.ן).ן2 "7.'י. נוונו ,,% יתן. "וויוי,ו,ייון



ן
 ג'ל:'וליה המקומית למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעהן תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומי!ת הרשויותהנק

 "וזע" גו" ):גרת ן, ה;:'ן-נוע )גרירות(, הי;ין'ית "רשתות ,י.7 )"( 71 ,נ!,ףי"ת"נן
 . כ"פנ( בע.קטינר )28 הש"ל כהטון ט"ו ניזם  עקויימו ג,לג'וליההמקומיתן ,:ורנ" ךנחייות ע,

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.ן
;,,,י",נ-אצ)וי
 ב - מפלגתיים בצי דיזר"י הפיעל המזרחי לאומית דהיהפיה)2(
 חק -,.ישד)נ(
 עצ - י"יניין"שטיו)4(
 תע - וינווההתקומות)נ(

751 המקומית הרשות בהחגם שהצביעו הבוהר'ם של הכוללהמספרב.
771 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.
10 מסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים; כרשימות אחת לכל שנ.ת:ו הכשרים הקולותמספרה.
 ן;,,,תמקר ויש.יהניעייאבהויות
01נ הלבנילני -אצ

170 מפלגתיים בלהי המזרחי הן.על המזרחי לאומית דתיתהניחב

"ווהעשרחק
1"2 י"יעייי"ק."יועצ
"9 וענטזההתיומותתע

 המועמדים: מרש.מות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מסמר1.
 הקדטיםמפר הרשימהכינויאית,לת

 --------- לבמייאצ
1

2 י;,;ץ,ם ננץ "ןי,, irtrn "מןי", ,"ימית זץ""דת3

2"יושרחק

S'dנ והינוימהשיתוף
1 ועבודהההקדמותתע

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האגשים שמותז.
 אצ - הלב גילוי מרעימת)1(

 אלרחים עבד עודה1.
 ב - מנ,:תייס וגיתי ודוריי הניני ך:ור"י ,אומית כתית יפיתמרשיית)!(

 ט,, ראני1.

 מון::א ראגי2.
 חק - "יוערמיש.מת)נ(

 עצ - 1הרנ.רמ" שיתפףמישימה)4(
:בכי:)  ייייארי.

 תע - .ינוי" "תיזמרתמיש'מת,נ(
 יחמועוני1.

 אבוקשקעבדאללה רי19( ננונמנר )5 תשיי נחשוןנ-ן
 ג'יג'ו,יה ן:;וןית ,מועצה "נןירות";'י 211נ";()""
 "24 עמ' הש:-ה, ס."ן

 י1%.י21.1 חס.י. יננ.1 י.ן נשו. וניני:,ן.יגיס54"

ן



ן

 תשכ"ה-1965 )בתירות(, המקומיות הרשויותחוק

 יעקם זכרון המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה
 ):".יית(, ":,יאית "ישייית יפי, 171א( י-ע.ףגןת"ם

 תור"-נ,ןי
 ,",1(. נו1:71נר ),2 תש-, נחשון ט-ו ביום ש,ייי:1 יע,נ וגרון הבקירית1?ה י יעי- ד:"'יית tiTssln עי "וין" נוה יאית י,

ן
 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא'

 אמון - מפלגתיים ובל"י המאוחרת המועלים מפלג, הישראלית העבודה מפלא היעיד)1(
 ננ - ממלגתיים :בלתי המזרחי הפועל המזרחי לאומית דהית חזית)2(
 הל - ,ינריינ ורות רוש נ".,)נ(

2483 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

2353 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

130 פסילים שנמצאו הקילות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ו,.,ותמנור ורשיי"ניעו.אות,,1ת
1388 מפלגתיים זבלתי המאוחדת הפוסלים מפלגת הישראלית העבודה מפלגתהמערךאמת

424 מפלגתיים ובלתי המזרת' הפועל המזרחי לאומית דתיתהזיתב

"וו "נרעם פיות 1ושגה-,הל

 המיעמד'ם: מרשימות אחת כל וכותה שבהם המנדטים מספר1.
 יינוטיםמנפי "רן,מ"נ.ו,יוות,יות

נ י!,:ה"ם ונלקק ה:".הות "יון,.ס :ן,ות "יקי",ית ";נוו" יניית"ייידאמת

? יי,:תיים ולת, ובויתי יקי, דמויי. ,".:ית זתיהפויהב

8 ליברלים הרות גושגח"לחל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שמחרו הא1ש.םשמותז.
 אמת - מ!,)ת.יס ונחתי ה:","ות "ייע,'ס ין,ית "ישיא,ית "ונוו" מחיית "יעיר)י(

 יהודהומרוני2.
 עזיזגלה3,
 נסיםמזרחי4.
 ישישיבובסקי5.

 2: - מפלגהיים ובלחי המורהי הפועל הנהלתי לאומית דהיתהזיח)2(
 נחןברגמן1.
 גסיםשרעבי2.

 חל - "נדייס "רות :וש י".י,3(
לב"קוש1.
 יהנהןדהן2.

 ננונמני )1 תש., נחשוןנ-ת
 רן,1(

~oT3
 קייתי

 יעקב ,ברון המקומית למועצה הבחירותכקיד 755313()חס

 248. עמ' תשט"ה, ס-ח1

55נ, 21.11.1969 הנ"ל, בכסלו י"א lSHO. הפרסומיםילקוט



ן
ן
 הגלילית הצור המקומית לרועצה הבה'ר'ת תוצאות בדברהודעהן תשכ"ה-1955 )בת'וות(, המקומיו_ץ הרשויותחוקן
 11,1(. ג,ן,?1:ר ),! ה:-, ג"117 ס.ן גיר 7,ךימ, ";.,,י" דיור ":,ימרת;ן"ן ירו- ישירות תוןחות ן, ךו7;ה ג." כנרת ן, תו:-"-;(,1 ):ויריה(, דיקי:יית הרשויית ,"י, )א( 71 ירעיףנך,"ןן

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - י:,;תיינ ינ,הי "ן,-ך7ת י!.:,.נ מן.:ת הישי",ית גינת" ממנת מערך)1(
 ב - מפלגתיים ומהי ה:,רחי המועל המורהי לפומית דתית חדת)2(
 וזל - ליברלים חרות גוש גח"ל)3(
 צו - ::,;תיר נוהי רצין" - ך;,י,ית "נור ,רען)4(

 ן בהירות: בהככמ. בירחן קשירות שהיו הרשימותואלה
 הל - ליברלים חרות בית גח"ל ים ב: - רילנחייס ובלסי המורחי הפועל המזרחי לאומית דתיתהזית

2162 המקימית הרשות בההום שהצביעי הבוחרים של הכולל הממפרב.

2074 הכשרים הקולות של הכולל המספר,.

55 פסוו"ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שגיתנו הכשרים הקולות מספרה.

 הקולותכטמר הרשימהכינויאות,יות

877 ל,סלגהיים ובלה' דיא."דה ךשעליס יעצה הישראלית העבודה כמלגת"כערןאמת

1?, י:,;תייס ,נות. ךיורק, שון, יי1יךי יאימ.ת יהיתשיתב

"27 "נייין הרה נ1שי"-,הל
"12 רן.;הית נוה. רשייק - ";,','ה ך?1ר,:עוצו

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטיט מספר1.

 המ;דסיסמיתר הרשימהגינויאות,יות

4 מתכנתיי: וגלתי גןן.ירה הןןןייס ר?.)ן היסי"ליה  שנווה יןי;ןהיערךאמת

4 מןי:קייס ונלקי ךןזרהי הנו?. הן,רהי לאומית דהיההויתכ

1 ליגריים ירות 1ושנה.לחל

 ורשימה: רט.:ה מכ.ל המועצה הברישנבחרו האנ.ייםשמותז.
 אמת - מפ.;היים וגלתי ין,ויך" ה:וזל.ם ר[למ הישריליה  המנויה מפלגת היעיך מיש.ית,1(

 7%ר.ר:א,1.

 שיענן עיוא,2.

 :ulais בן-וקן4.

 כ: - כטל:תיים רבלתי המזרחי המועל המזרחי לאומית רתית הזיתמרשימת)2(
 שמיאל דנינו1.
 רחמים רגג'בר2,

 גינ::וינ)
 הל - "נר,.ס "רות נ1ק נח-,מרש.מת)ר(

 ני:ו1"י'"ו1.

 שולמןצבי ירש( )3נ;1ג:נר תש., נהש11נ-נ
 תנלילית  הגור היקוטיח  למוצצה  הבחירוחי7יד  765213()הם

 ן-
ן

 ן21. ןן' השג-ה, ס-"

 ..,  וריו. יזיךיךיןיר;.ך655
 ן ר,,1.י11.1 ה7.י. ג:;)י
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 השס"ה-1965 )בהידלק(, המקומיות הרשויותחוק
 כרמל טירת המקומית למועצה הבתירות תוצאות בדברהודעה

 "יזע" נו" נמנית ן, ,קונ.ך-ו",1 )נ,.רות( ויקומיות "ישי'ית יחיו )%( יד ינעירנחתתן
 "נן,רית ה,!".ת ע,

 טירת המקומיתלמועצה
 ברמי

 1969(. באוקטומר )י2 תש-ל בחשון ט"ו ביום שקוהה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מע-ס - גישי%י,ת גענוז" מ!,)ת -דיערך)1(
 ב - דיירקי וייון, ייזר". - ,אומית זתיתןוית)2(
 חל - יינר"ם "יות ;.ש -נ"-י)ו(
 לע - העצמאית ך,ייר,יתהמן,;ה)4(
 עם - ר5-י יןעי:י - מן,נתיחדשיןה)ו(

5635 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הביתרים של הכוללהמספרב.

6255 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

בית פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמד.ם: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

מויי"קו,ות "ישילניניי1%ת,',ת

","2 מכם - ".שיעית ןעייזן י",;ת -דןןרךאמת
,",1 "יחר,. 1,ן,ן, ,:.ר,. - ,אוי.ת דתית"..הב
.י,1 ,ינר,יס דיית ;יש -;".1חל
י41 ";%ןא.ת ",'ני,.תך"!,."לע
!י1 ר!-י ממו.נ, - יי,:תיתיש.מ"עמ

י  המיעמד'ם: מרשימית אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1,
 דמנז!יסישי ייש'י"נ.;,,אות,י,ת

ר מ!-ם - "ישראלית "עוז" "חיית -ושיואמת
2 דלורחי 1ין,ע, ךן.ר,י - ,"יי.ת זתית"ן.תב

4 "נר,'נ "רות ;יש -י".,חל

 : ורשימה רשימה מכל המועצה חברישנבחרו האנשיםשמזתז.
 אמת - מ;.ס - "ישיא,יה וענותן ממנת - "מערךמישימת)1(

 :י:י,י'אוני2)

-- מור"ימורס5.
 ב - המזרדי והפועל המזרחי - לאומנת דתית הניתמרשימת)2(

 משה פרג'ון1.

 מיכאלשטינפלד2.
 חל - "ייחס "יות :.ש - נ,.,מרשימת)ו(

 ניס,"יתשן.

::ג::::::)
 קופלמןה"מ ,"11( ננונמנר )וו הש., נחשוןנ-ט
 נין, ri-'cl "כילית ,מיע!" "נ".יותל,.י ון7;,7()הי
 ,ו2. עמ' תקנין, סיחן

 5571 ".1.י1.ן2 ,;.י, גנן., '.% "1%, "יונ,ן';'.וין



 תשכ"ה-1965 )בהירות(, המקומ.1ו; הרשוייתהנק
 טורעאן המקומית למיעצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 הבהירוה תוצאות על הודעה בזה מסרת 1, ת?כ-ה-1513 )בתירות(, המקומיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 1553(. באוקטובר )25 הש-ל בחסון ט-ז כוום שקוחהו טורע"ן המקומיתלמיעצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ז4ה - והחחווה הריפורמהרסימת)1(
 ן - רכלגתייכ ובלעי )רק"ח( בישראל החדשה הקומוניסטיתהרשימה)2(
 ל - והאחווה העבורהרשימת)3(
 נר - התקוהרשימת)4(
 ונד - הא"זוהרשימת)5(

 בת.רות: בהסכמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 ל - והארווה דעבודה רשימת עם 47דן - והאחווה הריפורמהרשימת)1(
 עד - האהוה רשימת עם גר - התקוהרשימה)2(

ש הרשית בההום שהצב.עו הבוחרים סל הכוללהמספרב. מ ש  1299
1255 הכשרים הקולות של הכולל הממפר:.
13 פכול.ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרששות אהת לכל שנ'הנו הכשרים הקולות מספרה.
 ה,1.,תימר "ימין"נ.נויא,ת,.,ת
"30 והאחווה הריפורמהרשימתז-!ק
"7 י!,מי.נ ,נהי )ר,-,( נישי,, ""ורה ",ומ,וינט.ת"רעימן1
229 והאחווה העבודהרשימתל

185 התקוהרקימתג41

183 האהוהרשימתעד

 המועמדים: מרשמות אהת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.
 קן:וס.ןמחר קרשייךנ.נו.אות,יות

2 והאחווה הריפורמהרשימתז4ך,

 יעשוןרשימתל
י וןחן,ו"

1 החקוהרשימתנר

4 ואצווהי".ותעד

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםימותז.
 47זץ - והאחווה הריסורמהמרשימת)1(

 ננאה .,נף2. ל"י" י"ךי1.
 ל - והאחווה העבודהמרשימת)2(

 סלעהפלכאן1.

 עקובראוף2.
 נר - התקוהמרשימח)3(

 נבאראחמד1.
 עד - האחווהממשימת)4(

ר, עדוימחמוד1.
ן  "יםצ

 ענןים4.
ר "3 ח, מו,,-ה ע - ם  עילוטיD'~e %י,( 
 ,21.ומ,-

 י(י[.1[.11 ת:.י. נעי, .י? ירי[,  גיי:ין':.יתיז658



 השס"ה-1955 )בתידוה(, המקומיות הרשויותהגק
 יבנאל המקומן למוצצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ,יתעצה ונה.יוה ע, הלעה נגה הנרה 1, הע:-ה-;""1 )נדירות(, המ;.ךיות הרשויות יצוק 171א( ינעיףגנתכן
 1969(. באוקטובר )28 תש"ל בחשון ט"ו ביום שקיימו יבנאלהמקומית

 כלהלז: המועמדים רשימות אושרוא.
 אמת - מפלגתיים ובלחי הפועלים מפלגת הישראלית, העבודההמערך-מפלגת)1(
 --- -- - 1: - מפלגתיים ובלחי היזרתי הפועל המורהי לאומית דתית חזית)2(
 ג - מפלגתיים בלתי ודהייה ישראל התורה-אגודתיהדות)3(
 71ל - ליברלים חרותגח-ל-גוש)4(
 לע - העצמאית הליברליתהמפלגה31(

729 המקימ"ת הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

6,8 הכשרים הקילות של הכוללהמספרג.
41 פםול.ם שנמצאו הקולות מל הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

נסו.א.ת,יוח
 הלילותמנכי "רשים"

 המאוחדת הפועלים מפלח הישראלית הכבוויהמעיך-ממליחאמת
 121 מפל;הייםובלהי

65 מפלגתיים וכלתי היזרתי הפועל המזרהי לאומית דתיתהזיתב:
179 מפלתיים בלחי ודתיים ישראל התורה-אגודתיהדותג

179 ליברלים הרותגר"ל-גושוקל
152 העצמאית הליברליתהמעלגהלע

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.
"וה,'וה

 ויא,ןזת ו!1ע,.ם מ!,;ת ג,שי",'ת וסנרן"ימעין-ך;.;חאמת

1 מ!,;ת,ין ונקהי ומגיהי ישן, ומויני יא.מית ותזתיציתב
2 מפל:היים בלהי ודתיים יעראל ההורה-אגודתיהדותג

2 ליברלים תרותגחקל-גושהל
2 העצמאית הליברלית"מפלגהלע

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חבויי שנבחרו האנשיםשמותז.
 :שינע:. אמת - מאנתיים ואתי ה:",הות ו!1;,.ם מיאה ויעך,,ית, היצווה ין,;ת ויערך מרעיית11(
 ב - מ!,;הייב ונלה. ויוריי דמע, ויו-הי ,"והית ותזת שיתמימיית,נ(

 אלישע נהמני1.
 הל - י':ר,יס "דנת ;"-,-;ושמרשיית,ר(

 סידה2)
 נ - מן,;ה.,ן ;,תי ווה.יס יען", ";וזת והוי" .דוותמשעת)1(

 עמואל תעיזי1.

 הברון סרור2.
--- נינן אפיוני,1.- לע - העצמאית הליברלית המפלגה מרשימת)5(

 בלןאליאס 9"9!( בגיבמבר )3 תע-ל בחשוןס-ב
 יבנאל המקומית למועצה הבהיפיתפקיי 765213()חם

- - -
 248. עם. השכ"ד, מ"ח1

659 21,11.1969 תק"י. בכסלו י"א 1580, הפרסומיםילקוט



ן
 תשב"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק

 יבנה המקומית למיעצה הבהירות תוצאות כדברהודעה
 ,נך'ר.ת ת.ן,וה ;, הוויך נ,ך זיוית ,, תרניך-ן,11 ):ך.רו,(, ךקוי..ת "ישו..ת יחי, ,"( 71 ,ן;.ףוהתא[

 9[19(. בא-קשובר ))! הש"ל בחשק ט"! ביום שקויימו יבבה המקימיתלמועצה

 כלהלן; המועמדים רש'מיתאושרוא.
 אמת - י~י;ת..ס1ני". ד:%"ית ו!,י,.ס ;';.;ת הישיא,.ח גץ:ווה מ;,:ת המערדרשיית)1(
 ב - מ!,);..ס .לת. ד:.יק' ד!.;, השיה. יאימ,ת ית,ת "י,"ישתת)2(
 ג - כ?ל:היים בלחי ודהיים ישראל עודת התירה יהדותרשימת)3(
 זי - מפלגתיים בלהי ודתיים יעראל אגודת פופלי התורתי המחזהרש,מח)4(
 וזל - ליברלים חרות גוש גח-לרשימת)פ(
 ט - התופשי המרכזרשימת)6(
 לע - י;ן:אי" ה,יגר..ת ך:י,:ה רשיית)7(
 ר' - ישך ,יז, ך:ימ".ת הרשייהרשים,),(
 רצ - 'גיה וע.י'סרששת)י(

 בתיררת:  בהסכמי  ביביהן  זשררות שהיו הרשימוהואלה
 התורה יהדות -?-rt ים אמת - הךץ'חרת רזיזליס מן!)ת בישראלית,  היצורה  מפלגת המעוך ישימה)1(

 ן - מילגחיים גלתי ודתיים ישראלאגודת -
 רצ - .ננה ג;יר.נ ישימת ען ך - י?,מ,ים שיתי ייזר:. דן.;. מורך. י%.ן.ת יתית "ויה רשימת)2(

4107 המקומית הרשה -:cTnr שהצביעו היוהרים של הכולל המספרב.

35"4 הכשרים הקולות של הכולל המספרנ.
פ5ו פכול'ם שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 דמועכדים; כרש.מות אהה לכל שניחנו הכשרים הקולוה מספרה.

 "קרותמוצי ודשוננוניריאות,יות

 ה:,1"זת יי.:..נ מן,;ת ך.שי,,.ת ידיי" ן%;ת ניעיךיש'יתאמת
loGa מ[,נת..נוגלת.

"ו; ןן,ון.,ס 1נ,ק, זרי", י[.ל ,ן,י"' י"ין.ת יאת ",,תיש,ן"ב
ננ4 ןן.:ת"( :ית. וזת'.ס '?רן, אנופת "תזר" 'הוותרשיית1
225 י!,)ת.יס גיתי וות..ס ישי,, %:.וה נוע,. ותורתי גיוונהרקימתד

רשימתחל
 ון,י

414 ,ינר,יס "רות ;,ש

2ן "חופשי הידן)רשימתט

244 ר?ן:',ית הליברליה המילגה-r~lrלפ

נ17 ינ)" ייון ןןזןן.ת ךרשימךרש.מתר'

12ן יין" יעילי"ישיי"רב

 הכועמדים: כרש'כות אחת כל וכהה שבהם המנדטים מספר1.

 היןיהדמ  רי.?לים מלגח הישרחליה העבודה מפלנח המערךרשימתאמת
 3 בפלגתייםובלתי

2 יזל)חייס וזלתי רי,רהי ויופל ין,ר"י יפוייח דתית הויתימ"ב

1 מ?לגהיים בלתי ויתריס ישראל קודת החורה יהדותרטימ"ג

רשים"הל
1 ,ינר,יס הרות ;,ש ;".,

2 'י;" 1ע.י'סיש."תרצ

 ,24. ען' תק:.י, ו."1

 1!ון.וי.21"7.י, נב:., ,., וקו, וי.7.:'ן...י(נ65



- ך -

 ן----שמותהא:ש'םש:בחרוחבריהיועצהמכלרשימהורשימה:נ-
 אממת - "יי;ץ.ב ייייץ "מ","זת ז"ייי.נ איית ".שי"י.ת היייי" יריית ויייןמיש,ןת,ן(

 אפריםלוי1.
 ישראלעמר2,
 אפריםעומ.אלל3.
 ב - מ!,;תינ ונצלן ומויני דמוע, ומורחי יאומית ית.ת "דתמיש'ןת,י(

"ייי'ע7נן.

 שלמהמלכא2.
 1 - מ!,:תיים נותי ,זתיים ישר", חווות דת,ר" יןו,תמרשימת)ו(

 '7,1שויי1.
 הל - ליירלים  הרוה משיזקייה)4(

 מטהארזיה1.
 רצ - יינה  צייריתישיתה(

מיארהרפאל1,
 רודגבריאל2.

 יונקבשלדם 1969( בנ,במבר  )4 תש"ל גרשוןב-ג
 יבנה דמקךמיק למועצה רדידותדקיו 785213()חם

 השכ"ה-1965 ובחירות(, המקומי1ת הרשויותה1ק
 כפר-יאסיף המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ,!וענה יין'י,ת ע, "וזעה נון :לוית ן, תשג-ן-ווט )נסוייו,(, המחייות דרמתיות ,",; )ץ( 71 ,נעיףנסתתםן
 1969(. באוקטובר )28 הש"ל בחשון ט"ו ביוט  שקויימו בפר-יאמיףהמקומית

 כדלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 2: - :פלגתיים ובלחי המזדהי המועל קאומיח-המורהי דהיה ה,יתרשימת)1(
)2(nS'Dכד - ןן:וקי!ית יעייף נ5י 
 י -- העצמאית יאסיף מפרסיעהע(
 יה - זהאהץהה השחוףרשימהמל
 נ, -- יפלגתייב-מ5-ם ובלתי המא.הדח הפועליםמפלגת)5(
 ן(ו -- המוסלמיתהרשימה)6(

1448 המקומית הרשות בחחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1397 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

51 הפסולים הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל ש1'ת:ו הכשרים הקולותמספרה.

 הומותמיתי הרשייהבינוי"יחויו"

1,4  מסלמיים ונצתי היורן. י?.זל לרומית-המירה. יהיה הזית  רשייתב

388 הדמוקרטית יאסיף כפרסיעתכד

143 העצמאית יאסיף במרסיעת'

רשייהיא
 דשה,י

""ו 1ן",11ה
"27 מלאתיים-!!,ם עננתי דמ"ייזת ו!1ע,יםמן,;המ

",1 ומונ,ן'ת"יש'י"נא

 248. עמ' השכ"ח, ס"ה1

661 21.11.1969 הל"ל. בכנא1 "" מ138, הפןס.מיםילקוט
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ן
 המועמדים! מרש'מות אחת כל זכתה בהם המנדטים מספרו.ן

 הן:ז?'םמן[ר יישתהנתויא.ת,יות1

1 מפלגתכם יבלתי  המורחי הפועל לאומית-הכורחי דה" מזיהרשימהב

ב הומוקרטית יאניף כפרסיעתזבד1

 1 ";פמפית .%נ.ף נפר"יפתי1

1 והאחווה השתוףישימהיא1

 2 י!,נת..ן-ן(-נ ונאי ךן".יזת הייע,ינמן,ותמ1

 1 דמ.~יית"יש'מ"נא

 ב - י;.;תי.ן .נדתי דייג. קנוס, .שמית-ךל1ר"י פתית חויתמרשיית)1(ן ורש.מה: רש-ןה מכל המועצה הברי שנבחרו הא:ש.ם שמית,.ן
 'ע,ונ ואגיד1.

 כד - "ומו,יסית '"ויף נפרמן'עת)2(
 ן ש"אי".ויף1.
 מוסמל "%ו2.
 מעם ור..נ1.

 י - ,עצמאיה יאנ.ף ניר ין.;ת)1ן
 יון - והאחווה השתוף רשימת מסיעת)4(

 עפו שיארה .1
 מ - ינ,ותי.ס יננתי מאוחזת ך!.ע,יס מגחותמישימת)!(

 מונה יצי1.

 נא ,מ1ס,מ,ה::ישייף)"(
 "::אייי פסי:1.

 נפקו,נ-י
 ערביךחמים ין,1( גווגבנר )! תש-י

 נפר-.אדף י:;1:.ת ,יינה "ן,ייותנ,.ר 11?!"7()הס

 תשכ"ה-1965 )גהירת(, המקומיות הרשוייתה1ק
 כנרת המקימ.ת המועצה הברי שנבהרו האנשים בדברהודעה

 ני,7מ): י,זעה נ,, נמסרת ן, ?n'tr-נו!) )ייראת(, היקימי.ה וי7ו.ות יתק "4 ,נסיףנהה"ס
 מיעמדים רשימה הוגשה 1589( באוקטובר )25 תה"ל בהשחן ט-ז גיור ל"תקיים שעמדו כגרת המקומית למועצה לבתירותנ.

 - והיאאחת
 לב - נגרתיטען

 אברים מח,נ נ2.

 משה )רנר1.

 חורי נרן4.

 אי.עוי קירן!.
 חראךאמתך 1969( באוקטובר )29 הש-ל בחשוןי-ז
 ננךת גמ;וןית ,:ועצה "נח.ר.תנן'ןת 211!"7()ךמ

 21%. עמ' הש;-", ס-הן

 1,1ן.21.11 ת7.י. ינ:., .., ",!י, "נינוי.ן.שון662



ן

 השכ"ה-1955 ובחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 העמק מנדל המקומית למיעצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "וזע" נו" נשית ו, תש:.=ו",1 וניייוה(, ויקרניות ורצויית יני, ,א( וו ,נעיףנכת"[
 הנ,.יות ה.יאוה 7,

 הצפק מגרל המקומותלנופצה
 19%9(. גאוק:ךבר )25 הס-ל בחשון מ-1 ביום שקוחמי

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 71:1" מ!,;ת שירךרקות)1(

 אמת - מ!,נתייס ונ,ת' ה:,.,זת ונ,ן,ים מ!,;ת ישי",ית
 ב; - מפלגתיים זבלתי המזרחי הפועל המורהי לאונית דתית דיתרשימה)2(
 ן - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת ההורה יהדותרשי"ח)3(
 ז- - מבלנהיים בלתי ודתיים ~'?is1 אנודח פועלי התורתי ממהנהרשימת)4(
 תל - ליברלים תרוח נוט - גח"לרשימת)5(
 ט - החפשי המרכזרשימת)ם(
 לוג - העצמאית הליברלית המפלגהרשימת)7(

4145 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.-
3582 הכשרים הקולות של הכולל המספרג.
263 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתני הכשרים הקולות מספרה.

 כולותיתר הרשימהבינויאית,יות

 המאוחזת דפועלים מפלגת ישראלית עבודה מפלגתהמערךאמת
 2092 מפלגתייםובלהי

278 מפלגהיים ובלתי המזרחי הפיעל המורחי לאומית דהיתתויתב

7"1 ן!,ון,יס נטתי וןת"ב יקו", אנוןת ""יי"ידיית1
2"1 מע,;ה.'ב נטתי .זתייס יקי", ":.ות יועדי ותורתידמי"ד
699 ליברלים הייה גיש -י"-לחל

353 תפשיהמרכזט
121 העצמאית הליברליתהמפלגהלוף

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים ולכופרל.

 "מנוטים מנרי הרשים" נינתי".תליות

 ומאמית ד!.ע,ינ מכנת ישיא,ית ענו" מן,;ת"מעידאמת
 מכלגת'יםוגלתי

2 ליברלים הרות גוש -גה-לחל

1 דהפקויהמךב1ט

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האגשיםשמותז'
 אמת - מפלגהי'ם ונלתי המאיחדת הפועלים מפלגת יטיאלית עבודה מפלגת המירךמרשימת)1(

 צבי אלדרוטיג.
 יפגים ננס,4. ,::::,ן:"י:)

 חל - יינר,יס "יצת גוש - זה-ימרשימת)!(
 ט - ""!ש. המרנוכימתמ( בן-ישומי:.
 חלברמ בגדריהן1.

 כהנא'הושע 1969( בנובמבר )3 תע"ל בחשקכ"כ
 העמק מגדל המקומית למועצה הבהירותפקיד 71213()חס

 248. עמ' תשב-ה, ס-ח1

663 21.11.1969 תשיל, בכסל. י"א ב155, הפרסימיםילקוט
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 תשכ"ה-1965 )בת'ווה(, המק1מ,ווו הרשויותתוקן
 מנאר המקומית למועצה הבה'רית תוצאות בדברהודעה1
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.ן "יי1(. ג,.,:ינר )]2 תש., גבושון ס-ן ניוט שקויייו מ"ר ":,ומ.תי:וענךן שתירות rirsi:n ן, הזוזן נזך ותרת ן, תך:.ך-נ,י1 ):"'רוחן, י:;י:יות ויךו'.ת .הו, )"( 71 ,נעיףניתאםן
הצווה-אע)1ןן

 ב - י:,:ק'ים .:,ת. המורהי ון.ע, עור". ,"ימת פתיתיצת)2ן
 נד - היקפאותישתת)ו(
 ע - "גדיןרש.מת)1(
 קד - ין.יוקר"ן.ת מו"ררשימת)נ(
' שה - דש.'ון רשימת,5(

 תא - ןנןר עימה רשימת)7(

2117 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

2904 הכשרים הקולות של הכוללהמסמר1.

113 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים; :ר?.מות אהת לכל שמתנו הכשרים הקולותמספרה.

 הלויותממר "לשימךגיוו'חות,יוח

2נ2ונקיי"אע

1,5 י!.:תייס וניהי דמוייי ך!ו7, "מ,רחי יאויית ותית"דיתב
 הה,,"ותישימתנד

"14
ו5נ ג:נ,ןרשימתע

 "י,יי,י"ט.ת ממייש.מתקד
"15

"1" "ש,.,ןיש,מתשה
"21 ושי יית."יק'מתתא

 המ,עמדימו מרש-מית אהת כל וכתה Dn2T המנדטים מספר1.
 ה:נזט.סמיפי ,רשימהנינו.א,ת,'ות

1ואחיי"אע

2 יןליאותיש'מתנד

2 הנמןרש,ךתע

2 הי.יי,י"ט'ת ממירשימתקד

1 השויוןישמתשה

ן "נפר פיתוחיש.מתתא

 ; ורשימה רששה מכל המועצה חברישנבהרו האמניםשמות1.
 אע - האפיי"מיש.ית)1(

 עינא רושרוש1.
יישימתה",,א,ת-נד)2(

 ,21. עמ' תשנ,ך, סיחן

 וו1ן.1ן.11 הש.י. ~:TIC ,"% י,!1. וירן.:ין,ין,:654



י
 ק! - הבייןמרשימת)3(

 קאסם גאנם1.

 נימרטנוס2.
-------- -- --- ---- - - ------------- 

 קד - ןזיןוקר,ט.ת משימרויות)1(
 אך, ינק,,1.
 מויין נשי1.

 שה - "שו.וןמיש.ית)ו(
 ייי.ז 7'1,1.

 פיתותמרשימת)5(

 הבפ-

 תא -
 מזלבטניפו1.

 רוקסמיך !"!)( ננונמני )! תש-, נחפוןנ,"
 משר ומקומיה ימועד" ננסייותויו !5:1"7()ים

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחוק

 מעיליא המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 למועצה הבהירות תוצאות על הודפה בזה נמסרה !, תשמ"ה-1965 י )בהירות( המקומיות הרשימת לחוק )א( 71 לסעיףבההאם
 1969(. באוקטובר )28 תש-ל בחשון ט-ז ביום שקויימו מע'ליאהמקומית

 כלהלןי המועמדים רשימות אושרוא.
 ב: - מפלגתיים ובלחי המזוהי הפועל המזרחי, לאומית וחיתהזית)1(
 1 - )ר,.,( נ.קי"ל ",וק" ילימיי'סט'ת"רשים,)!(
 'א - ון,ן,ההש,הוף)ו(

 עם - ונאינותשיתוף)"(
 עם - יקיר""".")י(
 עפ - וי",,"ים"יועצים),(
 צ - הנ,,יטייח),(
 של - ין,ינ11 "איה),ן(

 בחירות: בהסכמי ביג.הן קשורות שהיו הרשימותואלה
 -; ן"יי נם יא - ין"יו" ןע,"יף)ן(
 של - ו",יייז ש"י" עמ עס - יקזמ" העי")2(
 -- עפ - ו"ן,,".ב ן!.ן,.ם ינ צ - ןנ,, ,טינת)ו(

795 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרה.

787 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

8 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

- - .--- - - -

bb5  ל,ין.י1.י1 ח7.י. עניו ..ו יון. ונזר,ן.ן..,,י



ן
ן
 ;;נ,.עמד'ם: מרש.מו, אחת לכל שנ.תנו הכשרים הקולות מספרה.ן
נינ..אות,ייתן

 ו,1,ותיעי "רש,מ"

42 ין,,תי.ן .גבהי י:ויהי ייוזי דירן., ,ג,מ.ת ירית"י.תבן

5ג מפלגתיים ובלחי )רק"ח( בייראל ההרטה הקומוניכטיתהרטימה1ן

"17 יהארוההשייף'א1
ז!""ידנ

,4"ו,.,סח

"ו ו;":;;תשיתוףעםי
", וקומהתח.ןעם
!ן וה",,איםה!וע,.סעפ

44; קנ,,,אינתצ

4" ו"יינוז"""יהשל
 המועמדים; מרש,ןוה אחת כל נכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנזטיסלניי "רקייייי;,.אות,.ות

'א
"שתוי

3 והאיוה

1 ודאייותשתוףעמ

1 וקימהת,.העם

! הנקי,סיגתצ

ן וק,ינוןהאסוה?ל

 ור?-מה: רש-מח מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 'א - והאיוה "שתוףמישימת)1(

 !,יםשון"וי1.

 מאי;מוראתיר.

מרשימת)2( 'וסידיגויר.
 שהוי

 עמ - 1נא:11ת
 היייי!ענו1.

 עס - ופזמה ת"'"מיש.מת)!(
 כשאתעטף1.

 צ - הני, ,טונתמישימת)4(
 תסעדהייא2. יגעי7!.ס1.

 של - .הינוד ראתו"מרש.מת)1(
,.וסא,יאן1.
 אמאסשחצין2.

 תש., בישוןנ-נ
 אפך'ם'היקאל י"~1( נןונ:נר )"

 מעי,יא קמ,.מית ועוזנה דגח.ר.חי,.ז !21נ"1()ין

 י,,;.י;.;2 הס.). שניי יין נ,,1, וניי;ן.ס.ין,6561



. .

 תשנ"ה-1965 )בהירוה(, המקומיות הרשויותהגק
 - -- משהד המק.מ.ת למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "נן'יות תונוות ע, הוזעק נוה )::ית ן, ת7:-ן-נ",1 ):ן'יות(, "י,.ן'ות דיש.'ות יפו, )ן( 11 יעיףגיהנם
 59"1(. סאוקמובר )28 הש-ל בחשון ס-ז ביום שקדיימו משהד המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 נד - א,-משןז :ע.ריישמת)1(
 כוך - האהווהרשימת)2(
 ב - ועבודה חקלאותרשימת)3(
 סבן - התקווהרשימת)4(
 ,1 - והאחווה דקידמהרשימת)נ(
 דא - ופותות קידמהרשימת)6(

699 המקומית הרשות בחתום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

684 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

15 פסילים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

מיורו,1,.ת הישימהנינ1'"ותמות

4: א,-מתיז ?עייירשייתנד

ק6 האהווהישימתמד

 ",,אנתרשימתנ
 1ע712"

1!4

ז" "ת,..היש'יתסם
"!1 ון"ן.1" הכיזמהרשימתע
2.4 ועיתות קיזיהיש.מתרא

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

 הינוט.סלניי ורשימהבינויאות,יות

1 ",-משהן ?ן.ר,רששתגד

1- ועבירה חקלאותרשימתנ

י דתווו"רששתסמ
2 והאהווח הקידמהרשימת2ר

 קידמהרשימתדא

 ופיה-

2

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 נד - ",-מעיז :ן.ר, מרשימת)1(

 מרעי מזהמד1.
 1 - וענטזה ד,,,.תיישימת):(

 נ,ין"ן נקח1.
 הכו - התקווהמרשימת)3(

 אסמאעיל TIRאטמאעיל1.
 ע - 1יאי11" וקיזז"מרשימת)4(

 מאלחמוחמד1.

 כליראןמהיל2.
 רא - ופיהוח קידתהמרשימת;5(

 חטןמוהמד1,
 חסןסעיד2.

 הק., נישןי-ח
 ס"קליסלים !",1( נ".קל.:ר )ו"

 משיד "מלימית ילין:" ו:",ייתנ,.י נ21ו!7()ים
 248. עמ' תשכ"ה, ס"ה1

661 21.11.1959 הש"ל, מסלו י"א נ158, הטרסייי"'לקוס



1-

 תשכ"ה-1955 )כהיר)ת(, המקימות הרשוייתתוקן
 צילה נס המקימית למועצת הבח.רוח תוצאות בדברהודעה

 למו- יבחירות הוצאות על הורע" בזה במסרת הע"ה-יחי11, )בהירןה(, המקומיות הרשויות להוק )א( 71 לסעיףבהתאם
 ריר(. באיקייבר ),2 הש"ל בחשון ט"ו ריום טקויימו ציונה נס המקומיתטצה
 כלהלן: המיעמדים רש.מות אושרוא.

 (וכ,ת - מפלגניים ונלאי הו".הדח הךו?לימ מפלאג הישראלית העבודה כפלגתהמערך)1(
 :: - רשלגתיים וכלחי ההזרהי הפועל המורהי לאומית דתיתהזית)2(
 חל - ליברלים הרות נוט -גח"ל)ב(
 ט - החופשיהמרבו)4(
 לע - י::מ"ית "יינר,.תך:;,;")ו(
 עם - מיינת.תיסייי)"(

 י8357 המקומית הרש-ת בהךש שהצביעו הבזהרים של הכוללהמספרב.
5942 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג,

415 מכולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדי". מרש.מות אחת לכל שניתנ. הכשרים הקולותמספרה.

 הקולותמספר הרשינוהכינויאות,יות

 יד י:ו?,.ן מן," הישריין. "מנוזן יניית"יחיואמת

ק"ו יי,וה,יס ין,ה. ייוי"י "יז, ויוי"' ,"יי." יהבת"ויהב
""11 ,.נר..ס ,רות -ועש;י-יהל
"1crlnn 7ךיייוט
",2 ה?צ:,.ת ",יני,ית"ין,:"לע
ווו מיינניתרשימהטמ

 המוצמדים: מךשימות אחת כל זכתה שבהם המנדט.ם מספר1.

אות,י.
 דך, ין.?,.ס r:irt "ישרג,יה ";נוזן יללנת":תיראמת

6 מן,ות'יסונתתי

2 ר:לגתייס ובלחי הבזרחי הבךעל ה:זרהי לאומית דחיתדייתב
7 י.נר,ים "רות גוש -ון,יהל

 ורש.מה: רתימה מכל המועצה הברי שנבהרו האנשיםשמות1.
 אמת - יי",זית יך?י'ס בנך" 7'7י"יי" "27יי" יע,;" ""יז יי",ןת,י(

 זן א.יי2. ישראי שזיז1.

 .,ות.אל אייו:נך3.

 ש:רי"1 יפת4.

 יש" נין5. יג," ווי;.,.ךי.
 ב - מ:.:תייס ונסן. היזיתי ייין, בורחי יקומית ות'ת יניתמישימת)!(

 משה ,וי1.

 ש:?.ן ;יים2.
 הל - יינר,יס הרות וזש - ;ת-ימישימת)"(

 שיי,ן:יוס:)
 יתניא, ניימןן.

 ויגרשלים י"י1( נ:ונך:ר )7 השיי ניקוןנ,נ
 צין:" נס י:,י:ית י:ו?צ" יי"ירוהלקי ין1וו7()ים
 "24. ימ' הש:-ה, בעהן

 1,,ו.1ן.21 תשיי. ננני1 .., ,,,1. ונוי,:,סייצן668



י
 תשכ"ה-1955 )בחירות(, המקוביות הדש1י,תהנק
 מאהל עין המקימיה למועצה הבחירות תיצא,ת בדברהודעה

 הבחירות תוצאנה על הודעה כוה נמסית תשכ"ה-11955, )מריריה(, המקום-ות הרשויוה לחיק )א( 71 לנעיףבהתאם
 9(19(. באווט.בד ]"2 הש"ל בחשין ט"ז ביום שקהימו מאהל עין המקימקןלמועצה-

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
רשימתהע1יה-אד)1(
 אל - "ל"ו"יש.מת)2(
 ב - קויי, 1!.;, והר:, ,י.ל.ת זהת הויתרשימת)ו(

 דע - לזיוה הזי"יק.מת)ן(
 _ ------רשימתגיויוות-תא)"(--

975 המקומית הרשרת בתחום שהצביער הבותרים של הכוללהמספרה.

947 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

28 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

-
 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתזו הכשרים הקולותמספרה.

 -----לנל.",.ך.,-- ךרשימ"-ניבוי".ה,י)ת
"ן"ן,רהאר
,2!"פתוחאל
," יפי".'ם וניה' ומוי"' ך!.עי יאין'ת-"מוי"' זחיח"ן.תב
;"נך",ו"ע
1", ישי"",ים"דע
;"י",ז.זיתהא

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.
 המנדטים מספר הרשימה כינויא",יות

1הפתוחאל

3דאחוהגג

ן"יזיז1תחא

 ורשימה: רשימה מכל המנעצה חברי שנכתרו האנשיםשמותז.
 אל - "!קנחמיששת)1(

 :נ - איו"מרשימת)2( י.י אנו עלי נעייהי!.ק1.

 י.1 %נו מהמוז משמזחמן1.

 י., אנו מהמז ענו%,,","נם2.

 הא - הייייותמרשימת)ר( ,יי %:ו ענז",רןיס י;.והשיקר.

 אדה ינינ מעמי שייןהודי,1.

 ".ה יתיג ענן,1,האנראהיס2.

 ארת הגיג מויזעא לאים;מרן.

 - - מא", עין המקומית ימועך" "נדירותעק.ז ו21;"7()"מ דריניע:אלדץ ""י1( ננונמנר )2 תש., ניוןנ,נ
1-  "4!. עם. תשיה, י."ןן

669 "21.11.11 גע.י, נננ,1 '." ",!1. "!ונרכין'יון
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 תשכ"ה-5~19 ובחירות(, המקומיות הרשויותחוק
 עקרון קרית מקומ.ת למועצה הבהירות תוצאות בדברהודעהן
 %"י1(. נאו7:יני ),2 חק., נתון ס-; ניגס ע,וי.י, היון קרית ז:ק.מי",:."!"ן וניירת הורית ע, הוועץ נו" נשרה )ן(, ה7:.ה-:ו1% )ניירותי, ":,שיית "רשיית ייו, 11),( יצעיףנך""ןן
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.ן
 אמת - י!.ם - מגוו""יערך-::,;ת)1(!

1993 המקומית הרשות בההום שהצביע. הבוחרים של הכוללהמספרב.ן עם - ממ,יה'חרשימה)"(ן לע - מצמן.ת ך,ינר,.ת זך!,;",1(ן ט - ייויש. ומרגו)1(ן הל - "נר,.ס( קרות );וקי,-,)ר(ן ב - י?,:תייב( ,גבהי ךיור"י ךיוע, )"מ.ך"י, ,יומית פתיתן"ת)2(
1868 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.ן

125 פסוחים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שמתנו הכשרים הקולותמספרה.
 הק.,,תימי "רש,מקנ';.יא,ת,',ת
471 ן('י - ןענ,זה למת -מעיואמת

%"" מן,:ת,ין( וניחי ה:,רךי גן.:, )מירה., יאומית פתית"י.תב  ,יגר,יס( "רות (WT1;".,חל
2ן"

 ""1!ש.ימרנזט
"1

13 וע?יא.ת הייגי,ית"מטהלע

"1) יך,נת'תי".ן"עמ

 rns כל זכתה שיהה המנדטים מספר1.
 המועמדים: מרש'מ"

 ין;זסיםמירר הישים"גי;,.אות,יות

2 ך('נ - מנתזה מריית -"ןעיגאמת

" מן,;תיי:( וגבהי ושדיי. ישע. )"י"ר"., י"ייית ות.תהויתב
4 ,יניייב( "רנת );ושי".,חל

 ורעימה: רש-מה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמות,.
 אשת - מ!-ב - ןעג,ןה ן!.;ת - אייךלי"'מת)ן(

א"ייניי"יא1.

 .עקגנפן2.
 ב - ,אנמיה זתית "ויהמרשיית)2(

,יימשה1.

עמיאני"ס2.

 ךאיראיתון2.
 דל - ,יני,.י( "רות );וש נ"',מיש,ית)1(

י ב;:)
 ין.סמס1נ41. שיי"גתן.1.

 מדרמןאירי יי"1( נווגמנר )% תש-, נוקרןנ-ח
 עקרון קרית ןן,ומית ,יוי!ה ה:ייריתזיז "21:"7()ך:

 "24. ימ' תזנ-ה, נזח)י(

 1(,ן.ון.21 תש.י. l)C?1 י., ו,נ1. ו;ינ,ן'ר.יןי:נ67



ן

 תשכ"ה-1965 )גתירוח(, המקומרת הרשויותהנק

 חרשת קרית המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 ימי- "נשיית תין"ית ;י גיי;" י'" נמסית י' תש:."-"",1 )ימיית(, "מקימייך הישי'ית יחיו )"( 71 ,ן;.ףנ""%ס
 ""11(. גץ.,סונר ),2 הש-. גךשון ס-ו ביום ק,1.ימו חישת קרית הן,ומיתע2"

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא. 1י
 אמת - י!,;תייס ונמהי "מ1%"זת י!וע,יס מ!,:ת הישרא,ית דןנוז" מ!,;ת ויעין,1(
 הל - ,יבר,יפ הרות מש נו-,,)ט

75 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב. 111

.י
בז הכשרים הקולות של הכולל המספרג.

3 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד. י י ייי

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה. ייי

 הקוקותמנמי הרשיי"יייויא,ה,'ות

"4 מן,:היים יננתי "מאחזת "!)ע,ינ מ!,:ת "'שיצית ";גוז" מ!,:ה"מעיראמת
"2 יינר,י[ "רות :ושי".,,חל

י  המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

 "ישטיםמקר וישימהנ'נויאיריות

י מן,:תייס וניחי ך:%ו"זת ויועצים מ!,;ת י'שרא,ית ךענוזה יפי:ת":;ידאמת
2 ייניותם הרות גושנ".,,חל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברישנבחרו האנשיםשמותו.

 אמת - מ!,:תי'ם ונ,ת' ון".יות "ייעלם מ!,:ת "ישרא,ית "עגוז" מ!,:ת שערךמרקיית)1(
 %,ייוהוון1.
 ייינ'ה,נרשסיין2.
 יבק:י:ין.

 חל - יינר,י[ דיות ;.ש ;"-ימרשימת)2(
ועוי:,וינה1.
 ייסףקיינטי2.

 לאופךאנפיק 1"11( נ:ינינר ), חש-, נישוןנ-"

 מרשת קרית "יקומית ,מ1;2" ינ"'רות!ק'י "21נ"7()יי

 ,21. עמ' תשנ,ה, י."1

671 1,,1.י21.1 תל.י, נננ.1 ..א ",נו, "יונימ.ן'ישן



1. ו
 תשג"ה-1965 )כהירות(, המקומיות הרשויותחוק1
 טבעון קרית המקומית למ1עצח הבה'רוה תוצאית בדברהודעה1

ן1
ןיקף  1919(. בא-לטיבר )28 הש-ל בהשוף ט-ז ביום שקוייכו טבעון קרית הןקומיהלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 ב - :הי, יקי'ת "ית"ם י"'מ")י(י אמת - י-,."..ם י.,ת. 1-"."ית ".,ן,.ן י-;.ת ".שיאוית תניו" י!,-ת ו.ןיד)ן(1

 ן:ל - ):ה-ל( בישרא" הליברלית הממלגה החרות תנועתגוש)3(
 ט - הלשיהמרנו;1(
 לע - העצכאית הליברליתהמפלגה)3(

 795ן המקומית הרשות בההום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

5187 הכשרים הקולות של הכולל המספרי.

293 פס.,!'ם שמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 הןועמדים; מרש,ןות אחת לכל שךהנו הכשרים הקולות מספרה.
 ן,,ייתממי דישימהנינ..א,ת,יית
":עייאמת

1נ"" ןלנק',ם ,ג,ת' ן:,ן"זק זןן:,.ם ןן,;ת "'7וא,ית "ענ,זה ן:י;ת
2"ו לנן') גלרית חותיי"רקייתב
,זו );ן-,( נישר, ",יני,.ת ":!,;ן ",יית ת:יעתנישחל
2ג2 ררזשימינוט

"ו, "ן?ן"ית ה,ינריית"יע,;"לע

 המועמדים; מרשימות אהת כל וכתה שבהם המנדטים ממפר1.
 וך:זטיסמילד "ימייךנינייאותויות

 מן,נהייס ונותי ומץוקות ,ן.:.יס מ!,)ת "'שרמית "ונוו" מפעתמעיךאמת
1 להין נקר.ת תותיי"י".מתב

2 );וי,( נישי,, ן,,:י,,ת "ן";ן ן"יות סיעת;ושדל

2 ו?2:ויה המינרלית "ין,;"יק'ןתלע

 ורש.מה: רש.מה ככל הממעצה הברי שנבהרו האך:יםשמותז.
 אמת - מי,;תייס .ג,ת' יי,-עזת ו:.?,,ס ידח "'שי,,,ה ך?נוז" מן,)ת ההרךייש.ית)1(

 קלוני;י3",1.

 שייון אלמי;2.

 יונף י;,ונוני,3.

 רנת,""יוני4.

 ווועיייי5.

 יפי","רז".

.7
גר-י1זשח,י  ירזני":ר;,%.

 ב - לנעי) נקר.ת "יכוייסמישיית)2(
 יקר", "ייס!י:.נ',1.

 הל - נישי,. ",יני,ית י:!,:" ""רות חזוית ;ושמזרימת,3(
"ר,ששיי,,1.
 יהושע,גיא2.

 לע - ין?יאית ",יגר,ית י:!,;ההרשימת)1(
 קנז,א,רן1.

 וידמן;רשון %%,1( ג;)גינר )% ת;-, נמשו;נ-ח
 יגעיו ליית ":,ילית ,מיעץ" "נ".יית!,יי 217ג"7()ים

 1,,ן.יי.ן3 ה7.י. גנניי .." שיי. ייי;,:'ן.י;.ן572



ן

 השכ"ה-13;1 )גהירות(, המקומיות הרשויתתוק
 שמונה קרית המקומית  למרעצה  הבחירות  תרנגלות בדברהודעה

 הזע" ננה דליית ן, הש:-"-ולו )נדירותי, "מ,1:,,ה הישורת ,"1, )א( 71 ,נעיףשהאס
 1959(. באוקטובר )28 תש"ל בעשון מ"ז ביום שקויימו שמונה קויה הנקוויתעיה ,לו- ונעירות ת.%"ית ע,

 כדלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מכלאיים ובתי המאוחדת הפ.עויס במלגת הישראלית העבודה מפלגת"מערך)1(
 נ: - מפלגתיים יבלתי חמ,רחי הפועל המרחי - לאומית דתיתהזית)2(
 ג - מפלאיים בלתי ודתיים ישראל אגודת התורהיהדות)3(
 וי - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אבידת מועלי התורתיהמחנה)4(
 חל - ל,נרי.ם "רחת נחש - :"-י,נ(
 ט - ג,!1, "ירנן)"(
 לע - השיאית ",.נוקיה "לן,נ")7(
 עם - "ןן,נהית ןיש.מה),(
 קש - עמו:" קייה ילע1)1(

 בחירות: בהסכמ' בע'הן קשירות שהיו הרשימותואלה
 ;ק., :.שיא, י,ינר,ית "ן!,:, ךקיית תקעת :.ש ים קש - שמו;" קי.תימען

 הל -
---,---

5221 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הביתרים של הכוללהמספרב.

5833 הכשרים הקולות של הכוללהמספר1.

355 כסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחה לכל שניתזו הכשרים הקולותמספרה.

 ",מותמן"י תישיי"ניניא.ת,יות

"1,1 מ!,;תייס וגיתי ייא.ךות "!יעדן מכנת י'עי",ית ךי:ין" ימיית"יעיואמת
1," :ן,;תייס ונד. דהיתי "!.עי דור". - ,אוזית עתית",.הב
 -_-32 ?פלגהיים בלחי ודתיים 'שראל ארוית התירהיהדותג

"ן":"ד
"וי מ!,:תיים נ"י .זת'ים יקר", אתית "1ע1, "תיזת,

553 ליברלים הרית גוש -גה-לחל

31 החמשיהמרכזט

2י1 הינ:,אית ה,שרי.תהמ!.;הלפ
 ך:ל:היתיישח"עמ
1111 שמינה שיית,לידקש

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה Dn1W המנדטים מספרו.

 המנדטיםמממר הרשיףהבינויאית,יות

4 י!,;הייס .נסת, ההיות ופ,ע,.ס י!,;ת "י;י",.ת יעניי" יריעת"נעיואמת
-  

1 מפלגתיים ובלחי המורחי הפועל דמזרהי - לחומיה דהיהחזיתב

1 מפל,,היים בלהי ודתיים ישראל אגורת פועלי התורתיהבהנהז-

1 ,יני,'! ורוה ).ש -נ",הל

4 קי.:" לי.תיצעןקש

- ה

]6 21.11.1969 רס"ל, בכספו ייא 1583, הסרמ.:יסייקוט



-י ן
 ורש.מה: רשימה מ,:ל המועצה הברי שנבהרו האנשיםשמותז. ן

 אמת - י!.ותייי וגזתי יזאיךזת ד!.:,.נ מ!,;ת "ישי%,ית "?נווה מ!,:ת המערן ירשימת)1(ן

 איחסנן

 א:יךן1.ן ב - מ!,:תי.ס ו:,ת' יצורן. ויין, "מ,דן' יא,מ.ת ושת התתיששת"(ן
 הל - ,ינייינ הרות נ1ש - ובימרשימת)4(ן ארמיז,וין ד - יז,:ת"ם ג,ת' וזץ'ס 'שיא, ארות בי;,' התוית' המונהמישמת)"(ן י"ן7"י

 ינריוגף1.

 קש - שיווה ,ר'ת ישןמיקמת);(
זיייויה1.
וי'וס.יייי!.
ר,

אויו"שי,אי  יאפור,4,

 שאואטכ, %י11( נ%ו,ןוגר )1" תשיי נושפןי.ס
 ש:1:ה ,יית ןי,.י.ת יי.ע%ה ,נ"ייותנצן 1%!נ"7()"מ

 תשכ"ה-1965 )בח.יוו!(, המקומ,1:ן הרשויותחוק
 פינה ראש ה:קומיה למיעצה הכח.רות תוצאות בדברהודעה

 י:ח.ר1ת הומות ע, ךוזעה יגה נמנית ת7;-ך-וי111, ):,'יו"(, "מ7ון.וה ,ישתות ,ה71 )א( 71 ינעיףגהתאנ
 י"11(. גץ71:וגר ,י2 תש", נלשין סעו גינב ש,ייימו ?ינה רפש ךמ,וייה.:ו??"
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 אמת - י!,ות.ינ וצת. י:1)ייית "!ין,,ס מ!,;ת .שיא,.ת ינוזר מפות חיייך)1(
 רפ - ליש יגש ימען)2(

ן 430 המקומית הרשות בתחש שהצביע. הבוחרים של הכולל המספרב.

432 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

18 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל הממפרד.

ו  המועמדים: מרשימית אחת לכל שניחנו הכשרים הקולוה מספרה.

 ",איתמיי ,יש'יןייני."1",'ות

"21 מן,:תייס וג,". "ן,,,זת י:יע,ינ ך",ות ישראלית ;נוזה מריות יסעיראמת
214 !'ו" י"ש .י;1רם

 ,24. עמ' תש:.ה, י-"ו

 7,וי.ון.21"".,. יעיו י." "!ן, ו!יגין'1.)ו,(674
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 המועידים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מסטר1.
מן5ר"מנזסים ורויי"נינתי%.ת,'.ת

י מפינה"ס וניח, ה""1"ז, "נ,;,ים מויזת ישר%,ית ;גוו" מרית דמעיךאמת
2 5'י" יתש יייורפ

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האנשיםשמותז.
 אמת - מניותייך ונסת, ויאותות ";.מיס יפי;ת ,שרמית ענוז" מ5,:ה "מעיךמרשית)1(

 "ימן"רשקוגין1.

 אנינקיר!.

 ---- שמא,לעניש".
 רפ - נינה ראש ימעןמרשימת)!(

נ,.סאקיון1.

 יעקניפת.2.

 כהןאממן """1( גנו:מני )4 תש., נעשוןנ.:
 פינה ראש המקומית למועצה הבהירותפקיד 7755213)הס

 11שכ"ה-1965 )בתיוות(, המקומיות הרשויותחוק
 תמרה המקומית למועצה הבחירות תוצאות בדברהודעה

 "נתייוה תוצאות עי "וזע" גוה נמנית ן, תשג-ה-"ן,1 )ניירות(, "ולימיות "רשויות יעי, )%( 71 יצעיףנהתאס
 1969(. באוקטובר )28 תש"ל בחשון ט-ז "יום שקויימו חמרה המקומיתלמוערה

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אה - ""גי"")1(
 את - 'שר"י פ1;,' יעזות ומערו)!(

_____ ב - ממלגתיים ובל"י דמזרחי הפועל המזרחי לאתית דתיתהזית)3(-

 ך - מפלגהיים ומלתי בישראל ההושה הקומוניסטיתהרשימה)4(
 יא - והאמידהשיחוף)5(
 כס -האהוה)6(
 מל -"תקו")7(

 רא - 1י5תו""רזי")"(
 שת - הישרא,.ת "ערנית "ענווה יעצת)"1(

 בחירות: בהסכמי ביניהן שהתקשרו הרשימותואלה
 מל - התקורה עט אה - ההצלחת)1(
 ב - מפלגתיים ובלתי המזרחי הפועל המזרתי לאומית פתיח הוית עם את - ישראל פועלי לאחדות המפרך)2(

 2887 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

2810 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

77 מסולים ש:מצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 24%. -י.-

675 1,,1.י1.ן2 תש.י. ייניי ,." ",יי. והיייי."ייק)"
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 : המועמדים :.:':.מות ארת לכל ש:'ת:ו הכשרים הקילות מסמרה.

 "קהותמתי קישים"ו.נו'א,ת,',ת

283הדצלהה14ה

232 יעראל פועלי לאחדותהמערךאת

5נ2 מפלגתיים והלתי דמורהי דכיעל המורחי לאומית דתיתהויתב

176 ?נלגתיים ובל"י בישראל ההדעה הקומוניכטיתהרשימהן

484 והמחוההשיתוףיא

123""חרהכס

211"חקיהמל

117 והפלחההפועל?מ

152 והמתותהקידמהדיין

674 הישריליח התבית דעםודהמפלגתשת

 המועמדים: מרש-ןות אחת כל זכתה שבהם המ:דטים מספר1.
 המנדטיםמכמר הרשימהכינויאוה',יות

!ההצלההאח

1 ישר1:ל פיעלי לאהדותהמערךאת

2 ממלגתיים זבלתי המזרחי הפועל המורהי לאומית דתיתהוית2:

2 י"א"יה"ש.תיף'א

2"הקו"מל

8 היסראליה הערנית העבודהממלגתשת

 ורש.מה: רס.מה מכל המנעצה חבר'שנבחרו האנש'םשמותז.
 אה - ""נאהמיש'מת)ן(

 היגא אבויאל מאלה עלי1.
 את - 'שי"' :ךש'מ:1::::גן:סי:ייי',י(

 ב: - מפלגתיים ונלהי המזרחי היועל המ,יחי לאומית רתית חזיתמרשימת)3(

 החנמוהוא:.רי,2)

 'א "שעןףווא"י"מרש.מת)1(

 "?1ס יזיב לזנתי2ן

 מל - ותקוהברשימת)!(

 עואד אבראהים ידסףט.

 ?ת - "י:י"יית וגיגית ועגו" מ!,:תמרשימת)"(

 ב::ינשנמי:)
 רומי אבו אהמי רגע3,

 הש., נעשיןנ."
 דורהאיל 1(11( נ;1ניגר 1"

 תמרה המקומית למועבה הבתירותבקיד 753213()הם

 1!21.11.11 ה:.י, יננך ..ן ו,נ1, וייני"'ן.יוינ675

 ירושלים הממשיחי, השביס ג.'היובס אתרוה 3"1היהיר


