
-,-  ן----

ש
רשועות

 הפרסומיםילקוע
וסיי1לי

4"6... . ;,יחי;;;ם י.ייור במ1;1ה ה1יבור וציגימינוי
678... ירקוח1,שיהק

5

6"6... . בח'המ,נרת המקומיוח- יישויות הנחירותח1%11ת

""(''' ח;ה--ינויייזס""())))רמיה)
-

-4' ;1י"ש מקומיוח:מוע1ות -

611....ר:סיםו"(... ;וה.גנעה

612... . ז יו צ ביש652... . ש פי ר וה



.י -
.ן  תשי"ט-1959 ירקיח, של ולשיווק כייצור הרועצהמנקן

 במועצה הציבוך :צעי מימי עלהודעה

 הן:שיס את מיניך ן, תשי.א;,1 .רפת, ך, ),ן-.1, ,":יר ה:)י?ך "וק ,!' י:יית:ו V?Tn7 נ. מיוי?.ס,":י
 תשם-ט באלול כ-א ביום המתהילה חדשם כהתה לרקועת הצ-בו-, תציגי המועצהן הברי להיות להלן מס,רטיםטשמותיהם

 959!(: בטמטמבר)4

 שן.א, גן ו,.ןננר;, יי,7עי2. אנרי,אזיר,סשלמה1.

 גבע קב' זיו, אמנון21, תל-אביב בלזמנטל,אליהו2.

 ?יון ננ. חי,, משהנ2. טונ.ה נ"י נן-,ע"נ, א,יעס".

 השי.) רמת י::, שווא,!2. הזר אור נרנ.ט,שנהאי4.

 נר-,גן,יפהק!.
 נוס ;.ר הזיז, ה:)21. יש1נ שאי

רנוי".
 7יע נסר .ח.א, י:ן%,,ה ,ךןן;2. ;;בה זורן,

 נ,.ן נ.ר נ,, ,א:"ן. ן,.זיה ;ורן,משה7.

27. עונה גואבה,יוסף8.
 ?-ואי

 רעננה לתכי,
 ס:1,ה ,11.", רבא,,2. ;ן רמת ן-גי',;.נ.ם9.
 יעקב זכרון לוי, 'rr:ל2. ת,-אביב ניבש,אשרלג.
 שיר יידאגו, י.סיי"!. נען ;יייי,יקירי11.
 "יל, וי:."ס, ":רהן1". ה,-%נ"נ נר?י%נ.,%:יחם12.
 יאש.ה זן r):O %!י.ס2". היות ות, ,א.ר!1.
 ת,-אניג יחויר, יקף!!. ייין 1.ה ןו:יו, שמעון14.
 גבעת"ם פיי:ד, יעקבוש. נודדיה דיקסל, מיכאל15.
 ךר?,.ה ניי, 7,.י ;2. ה,-א:ינ הרקנני, %:יהס"1.
 רשנה ןן,, א:י;י.ר"!. "שניס רמית וריף, .וין17.
 ן,ו"יינ 7נ' קייי,' שידקז". עונין שיי, ראנ;,1.
 משן :יר 7יי'1' זוז%!. ניקה %י י'י י'זא)' 7"ןן הזןי1.

 ), הש-, בתשייג-ו
 שכףזאב נכה.ה-ט יו"1( נ,1,כ)ני

 וךהעשיה המשרשי ה,;,א,תקר ,!יוד()תם

 רנו. עמ' ת"כ-ו, י158, ק"ת 31; עמ' תשב-ד, בז2; עמ' תשי-ט, ס-ח1

 תשכ"ה-1965 )בת'וות(, המקדמיות הרשויותתוק
 לוד עירית למועצת הבחירות תיצאות כדברהודעה

 1, 19-3 - ה-:-ה וב-.רות(, היקימיות הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףנההאט
 הדהירות תוצאות על מודעה בזה נמסר"

 ",!1(. נ,,;זונר )ן2 הש-י בישון ס-1 ניון שקויייו ,ון עירותימרנית
 כלהלן: המועמדים רש.מותאושרוא.

 אמת - י!,;תייפ 1:,ה. דן"ייךת וויי,.ם מ!,:ת - .שר%,.ת ענוון מ(,;ת -דפתרך)1(
 ב - מאלוהיים ומלתי המורהי הטופל - המזרחי לאומית דחיתחיית)2(
 ד - מן.:ת.'ס נקה. ווה..ס ישרא, ארזת מוז,. התירתיהמשה)!(
 ן - י!,:ה,.נ ונעי )י,.ה( נ.שר%, העקה הקויוייסט'ת"רש.מה)4(
 הל - ,יגר,,נ "רות ;וש -;"-,);(
 ט - ""יגש.שיי,)!(
 לע - יע?מ"'ה ה,'נר,.ת ימן,;ך);ן
 מ -יון,,(
 עם - ךיינה,תרשייה)"(
 3 - ,.ד "יוון ין,:הית נותי רש'ךך,י1(

 בך.רות: בהחכמי ביציהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 ישיל אתות סועדי ,הורהי יענך לס ב - :,:.;ת.ינ יזמתי ין.י". יקי;, - "ך.ין. ,"ין.ת יתיתיי.")1(

 ד - י!י)תייס ניחייךהייב
 עמ - י:,:ת.ת רשימה ינ הל - .י:י,ינ ירות ;,ש.".,,2(

------
 21%. נ:. הש:-", נ."ן

 ן ,,,ן.ון.11 הש.י. גתי. ,.1 ורן, ו:ו7):,ן.);י:678



ן

13,210 המקומית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

12,536 הכשרים הקולות של הכוללהמספר:.

874 פסולים ש:מצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ,,.,,תלנעי "ישימהניסויא.ה,יות
 הן"1,זת "!.ע,.ם מ!,:ת - יקה",ית ענון" מדימת -ומעידאמת

4,714 מפלגתייםובלחי
7,1 י!ל:תינ וניחי "שיחי ושעי - "יוריי לשמית ותותשיתב

002 יפלגתיימ בלתי ודתיים ישראל אגודת פועלי התורתיהמהנהז-
--

332 מפלגתיים ובלחי )רק-ה( בישראל ההדשה הקימוניסטיתהרשימהך

20ה,2 ליברלים חרות גוש -גח-לוזל
 730. החופשיהמרמזט
9פ4 העצמאית הליברליתהמפלגהל2נ
1,315מפ"םבו

575 ממלכתיתרשימהעם

868 לוד לקימום ממרתית בלתירשימהצ

 המועמר'ם: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

נינ.,א.ת,'.ת
 הינועםמשר הישים"

 המאוהדת הפיעלים מפלגת - ישראליה עבודה מפלגת -המערךאמת
 ' 7 מפלגתייםובלחי

1 מפלגתיים ונעתי המזרחי הפועל - המזדהי לאומית דתיתחזיתב
3 ליברלים חרות גוש -גח"לחל

1 החופשיהמרכזט
2מפ"םבז

% לוד לקידום מפלגתיה בלתירשימהצ

 ורש.מה: רשימה מכל המועצה חבר'שנבחרו האנשיםשמותו.
 אמת - המאוחדת הפועלים מפלגת - ישראלית עבודה מבלגת - המערךמרשימת)1(

 צביאיצקוביז1.

 שמואלקישלם2.

 מאיראלקיים3.

 משהעזר4.

 מיםגן-אניי. יה71עהררי3.

 בנימיןהלל7.
 כ - מן,:תייס 1:,ת, ואר"י "!1;, - "מורהי י,.ן.ת והית "זיתמרשיית11(

 שמעוןשרף1.
 חל - ליברלים חרות גוש - גח"למרשימת)3(

 משה "פרת1.

 רהמיסאמנו2.

 1;ורימחטני3.
 ט - התיעשי המרב,מרשימת)4(

 פ:הסגויךטיין1.
 כ1 - מפ"םמרשימת)5(

 יוסףוישניה1.

 דברייוברג2.
 שן - לוו לקידום מפלגתית בלחי רשימהנורשימת)3(

 צביקרוןופסה1.

 פרברקלמן יוד( נ;.נמ:ר )ו הש-, 3"ש.ןנ"נ
 לוד עירית למעצת הבהירותמקיר 13?5(7()הם

679 1959.]23.1 הש'.ל, באלו י"ג [158, הפרשות.:'לקוט



 רמלה עירית למועצת הבחירות תוצאות בדברהודעה
nxI~sיי.ת תו?,זה ע, "וזעה נו" נכריה י, ה'::.ו;:)ו )גיירנה(, "יקימי.ת הרש..)ת ,תזק )ץ( נד ,נעיף";" 

 59פו(. בא-קטובר 231 תש-ל בחשת ט-ז ביום שקויימו רמלה עיריתלמועצת

 כלהלןי המועמדים רשימות אושרוא,
 מפלגתיים וגלתי ףןא-חדת הן-עלים מעלגת יטראלית, עבודה כמלנת -המערך)1(

 אמת -
 בג - מללגתיים וגלתי המזרחי המועל המזרחי לאומית דתיתחוית)2(
 ג - מפלגתיים בלתי ודתיים יטראל אנונת - ההורהיהדות)3(
 ד - מפלגתיים תלתי זזתיים יסראל אגני" עועלי ההזדתיהלדגה)4(
 ן - מטלגהיים ובלחי )רק"ח( בישראל החדשה הקומינימטיתהרשימה)נ(
 חל - ,ינר,יס ירות מושו,-י)"(
 ט - "ה:ע'"מרנו)7(
 לע - "עצמאית ",יניי.תומזיכה)5(
 עם - ממ,נת.תיס,מן)ש
 עג - ארוה ת:ועת)"1(
 ק - מגיהה ינית. ".שיעיה "קימי;,נ:ית "מ:ינ" - מק-י ישימה)11(
 תלחכמי: בהחכמי ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 אהוה"שית

- 
 מפלגתיים ובלחי המזרחי המיעל המזדהי לאומי" דתית חזית רשימת יט ע2

 ב -

14,388 המקומים הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכולל המספרב.

 08",13 הכשרים הקולגה של הכולל המספרג.
550 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרש.מות אהת לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.
 הומותממר הרקימןניו,.אות,יות

 יילודות ד!ון,יס מ:ימ 'שיזקיר, ינוו" י;,:ת -ד:ערדאמה
?57,; ך",ות"פ21,ת,

1יו,1 ין,מ.ים .גיתי ד:ןהי ד:1;. האר"י יח.מ.ת, דתית"ןיתב

87 י:.1תיינ נוהי וות..ן ישרא, א;וזת התורהיוונתי

,11 י5,נהייס נות. .ןה,ים ישרם, א:וזת סלעיי התורתיה:":"ך
"נ5 מ:,נת..ם ונסת. )י,.י( נ.שר,, רגושה ",.מלכינמת"רשימה1

וון,2 י.ני,ים "יות יח,".יחל
"נו lrr~nn"מרנ,ט
י,5 הע?יץ,ת הייגר,.ה"יענהלע
415 כן,נ,'תיע.מ"עמ

suי"1,! אצו"סיעת
",1 ל:,נת..ס וניחי ".וין,,.ת ה,יייו.סדת המן,1ה - מל-'רשימתק

 : המועמדים מרשימית אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספרו.

 "כ:לסיפ כעי "רשימה ניוו'אות,י,ת

 המאוהדת המיעלים מפלגת ישראלית, עבודה מפלגה -המערךאמת
 כי,ות.יןלנותי

נ מפלנחיים ובלתי הבזרחי המעל המזרחי לאומית דתית"זיתב
3 ליברלים חרות גושגח"לחל

" "חן"השעתעג
ן

 45!. עמ' הש:-ה, ס-"
ן

eeo21.11.1151 הס'). נסיו י.1 1,נ1. "ניי.מ.ני);'י 
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 : ורשימה רשימה מכל המועצה הברי שנבחרו האנשיםשמותז,
 אמת - ך!.:ת"נ וצתי וראויות ":וצלין מ!,ן, ישראלית ענווה ךן,;ת - יעורןיישמת)1(

 יהודהשסיין1.

 וזדאכוטבול2.

 מנחםזיור3.

 אברהםשמיל4.

 -- ::ג:נ::)
 לעיסו;ןני1.
 צנינ,ונווקין!.

 וב - מסל;ההם וכלתי המזרחי המועל המורהי לאומית דתית "r'Tמרשימת)2(
 אהרוןאבוהצירא1.

 הל - ,ינך,ים ההרות תשעת בישמרשימת)נ(
 ",יקויוי1.
 יוסףכהן2.
 יצחקוקט3.

 ליב - אהוה תנועתמרשימת)4(
 חיים אשר1.
 ש,מ"נתן1.
 עזראבסה3,

 כהןע' 1959( בנובמבר )3 הש"ל נחשוןנ"ב
 רמלה עירית למועצת הבהירותפקיד 765213()הס

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותחיק

 ;בעת-עדה המקדמית למועצה הבהירית תוצאות בדברהודעה

 יורע" נו" נשית ן, חק:-"-י",1 )ניייוה(, היקיייית ורשויות י,1, )ץ( 71 ,סעיףנ"תחס
 ה:"'ר,ה תוצאות ע,

 1969(. באוקטובר )28 תש-ל גבושון ט", ביים אביב גבעת-עדה המקומיתלמיעצ"

 כלהלן; המועמדים רשימותאושרוא,
 אמת - מפלגתיים זבלתי המאוהבת הפוסלים מפלגת הישראלית, הענודה מפלגת המערך)1(
 2: - מפלגנים ובלתי המזרחי הפועל - המורחי לאומית, דתית הזיה)2(
 דול - ליברלים הרוה גוש - גח"ל)נ(
 לוק - העצמאיה הליברלית המפלגה)4(

665 המקומית הרשית בההים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

634 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

D'~TDD 12 שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 248, עמ' תשכ"ה/ ס"ה1

581( 1969.[23.1 תא"ל, במלו י"ג 1581, הפרסיביםילקיט



ן
 המיעמדים: מרש.י,ת אהה לכל שנ.תנו הכשרים הקולות מספרה.ן

 ,,יייתמהי ךרשייהיייייא,ת,יות
 ,ךאויות ה;ו;..ן העת ךישך%,.ך, געג,ון היית"יעיןאמת

!41 י!,גתייס.גיתי

4! יהדותיים 1נ,ת. דן,ר". דווע, יוריי, יא.ן'ת ות"ת"י.תכ

,!1 יינר,יס הרת נתש -גן-,הל

%! "עיי,-ת הייגייית":%:"לע

 המועמדים: מיש.מח אחת כל וכתה שבהם המ:דטים מספר1.

 "ישין,ירי."ות,,ית
 וי:יס,םשוי

 ,ענו" יעותך:;יןאמת
 הךא.הית יוי;..ס מ%;ת ך,שך,,'ז.,

! י!,יתייןיניתי

וק.,חל
! יינר"ם ירות ויש -

 ורשימה: רש-מה מכל המועצה הברי שלבחרו האגשיםשמותז.
 אמת - מן,נת.ים ינקתי "יאיךית ייי:,ינ י!,;ת היורמית, י;נוזה ממות התרךמישימת)1(

 א"י1יני1.

 ייייימסי.

שי'לינין".יס4.

 ישקענו!.
 הל - ,ינריים ןרית ;וש - ן"-ימרמיית)!(

 שיםגך11.

 יע,נשיאי2.

 שטרןדוד י"י1( נ:11ן:ר )7 הש., נרסיןנ-ו
 געת-;זך המ,ימית י:י;ןה ו:"יר1תס,.ז !1ע"7()"מ

 תשכ"ה-1965 )3היד1ה(, המק,מי111 הרש1י1ממ1ק
 חורפיש המקומית למועבה הבו,ירות תוצאות בדברהודעה

 הנ",י1ת הושית ע, "יזעה גי" נגנית ), נעי - הש:.ה ):"ייות(, דמהימ.ית יישי.ית ,יוק ל" 71 ,סע.ףנוה"מ
 ט-ן ניום סויי'מו "יין,ש המקימ,תימת2ה

 יייי(. נאי7:י:י )": הש-י ניעיי
ן

 כלהלן: המועמדים רשימותאוע'רוא.
 א - ""11")1(
 יד - "סקיי")!(
 נם - 11.171 יזק)"(
 ע' - דש.תוף)4(

 ,4!. עמ' תש;.", ס-ה!

ק ש,. "הרע."ע2ש ן 1 %1;.ו,ת "ר,, נהיו 



ןן . ביניהן: שהתקשרו הרשימותואלה--
__ 

 צ7קיעי.י1-נמ עם ""11"-א)1(
 עי - "ש."יף עם יד - "ריי")2(

700 המקומית המועצה בתחום שהצביטו הבוחרים של הכוללהמספרב.

592 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

8 פסולים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

גינו,",ת,יות
 "ק,,,תמניר "רשים"

י"1 ישויוןייןנמ
ר"2ועיתיףמ'

 המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מסמר1.

נזני,אית,,ית
 הרשש"

 "מניסיםמיסך

1"תעיהיד

2 ישי.י1ציץנמ

2השיתוףעי

 ורשימה: רשימה מכל המועצה הברי שנבהרו האנשיםשמיתז.
 א - """11"מיש.מת)י(

 ןס :ני::

 'ד - פתקייךמרשימת)2(
 ,וניה"רא,1.ן1.

 נמ - ישויון ?17מרשימת)ר(
 מימרשנאן1.
 ג'א1י פרשנן2.

 עי - "עיתוףמרשיית)1(
 עאמר עלי2. סלאי" ,,סף1.

 שייף רובתאבו י"א( נאוקטוגר )ו2 הש-, גדעוןי-ם
 הורפיש המקומית למוטצה הבתירוהמקיד 763213()חס

683 1111.:21.1 תש.י. ננני1 ..; 111. "נונס."יימס



 עילית יקנעם ה:קימית למוטצה הבהירות תוצאות בדברהודעה

 ג:ה.יות הוצרות ע, "זועה גו" נשרת ן, הש:."-1(19 )גיירו;(, ומקומיות "רשויות .הו7 )ח( 71 ,ועיףניתאם
 1959(. באדקטובר )25 הש"ל בחשק ט"ו ביום יקויימו עילית יקנעם המקומיתלמוכצה

 כלהלן: המועמדים רשימות אושרוא.
 אמת - מ!,;ת.'ם וגתתי ךמ,יךלת ך:י:,.: מ:,;ת ,יקרא,.ת, הללוון מ!.;ת -המתרד)1(
 כ - רכלגהיים וכלתי "מורהי הפועל המזרחי לאומית דתיתחזית)2(
 חל - י,גיי,ס "יית ;י" -י"-,)1(
 לצ - ה:1מא.ת "ייגי,יתגס!,;")4(
 ;במ - הממלכסניההרשימה)5(
 כני - תילית יקנעםעיתוח)6(
 רם - מקומית רשים")ו(

1814 המקימית הרשות בתחום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

1745 הכשרים הקולות של הכולל המספר1.

66 פסולים שנמצאו הקולות של הכולל הממפרד.

 המועמדים: מרש.מות אחת לכל מןיתנו הכשרים הקולות מספרה. ייי

 ";צוחמרר "רשימהנ.נויאות,.זת

 ":"יפית ך(,;י': ןןינת "ישייי'", ";דיי" יןיןת - "יריראמת

213 מפל:חייל ובלמי המורחי המועל המורהי לאומית דתיתחויתנ:

2!2 ,יגך,יס חרות ;וש -;ה.,חל

!זר יע?ך"יה ",יגר,יתהי!,;ןלע

15 יממיגת'ת"יש.מ"עם

111 י.,.ת יקנעספ."י"פי

71 יאמיתרשימהרם

 הןועמדים: מרש-מית אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר1.

 המנוסיימנצך מרשייהגינוי",ת,,,ות

 הןאץז" ךן,:,.ס בנינה ",שי"י.ת, יעניי" בגיסת -נמקיואמת
4 מעלגהייםובעתי

2 ממלגתתם ובלתי המורהי הפועל המורחי לאומית דתית"זיתב

1 לינר,.ס "יות ןזש -;".,חל

2 העצמאית הליברליתהמפלגהלע

 2.15. עמ' תשג"ה, ס"ת1

 969ן.23,11 הש"י, בכספי "ג 551ן, דפרכומיםילק,ט684



 ורשימה: רשימה מכל המועצה הבר' שיובהרו האנשיםשמותז.
 אמת - מיי)תי.ם ונקהי המאופית הפון,יפ מילו, הישראלית, וענודה מולות - המערךרע.מת)1(

 משה עיון2.

 יונף גר-נונגאנ.

 ש,1; צוררי4.

 ב - מפלגתיים וכלתי המזדהי הפושל המזרחי לאנמית דהיהה:ית)2(
 ינון כהן1.
 מאיר ללום2.

 חל - יינר,.ס "יות גוש -ות-,)ו(

 לע - ";?ח.ת "יינייית"%ל;")1(

 .שרא, פמ.2.

 'ה.קאליאבעועם י",1( ננונינר )ו הש-, גחשיןנ-2
 עיל,ת יקנפם המקומית למיפצה הבחירותפקיד 765213()הס

 תשכ"ה-1965 )בחירות(, המקומיות הרשויותה1ק

 תבור כפר המקומית המועצה הברי שנבחרו האנשים בדברהידעה)
 ג,ן,ן: וודען גזן ::;רת ן, הש:-"-נ""1 )נהירוה(, דמןומיות יישייוה יקו, "4 ינ;.ף-נדפםם ----

,::ך2ך::' יו- רשיית הושה 9""1( נ"וק:וני ),2 הש., משת ס-ז ניוט ייהקיים שניים תנוי נגר ו:לין'ת ייון?הנגה.רות1.
 לב

 וי!.יביס ו"ושיס ע, "",1( נ"1,סונר ),: הש-, גושרן ;-ו גיום אריז ד:"ירות, ועזת לית ע, דנחייוה,ס;'7נ.
 אור: נד ומימית דלון?ן ענר. שננןרו "גושים נ;,,ן,ן

 בו7:.::ינ':)
 נייעייונףן.
 נדן"ירן4.
 ?ני נ.יוננינ5.

---- 

 שושנהמשה 9""1( נ;ינןני )ן תש-, נחשוןנ-נ
 הבור כמר המקומית למועצה הבחירותמקיד 763213()הס

 ,21. עמ' השנ.ן, נ-הן

685 יי.ו:  וציי. ת7.). יעיו ..ג ן. י,נ "נינייין.יון



 בתיה מזכרת המקומית למועצה הב~:'ריה תוצאות בדברהודעה
 י:,.י.ת תין".ת ע, ".יע" ני" נפית ן, תשי-"-נ(י1 )ך-יי,(, ":;.פית "יקוצת ."י, ,א( 71 ,:ו.ףייתך
 יפי(. י"יקךי:י ,,2 תש-י יעיין ס-י נ.יס שלייבמי גת." מזגית "יקוי.",סיע?"
 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.

 ו:א."ז" 7(י:,.ס י::,;" "':י",'ת "ענ~ז" מ!,;ת - "מעיז ועשה)1(
 אמת - מ!,:",ינ יגלה.

 ב: - כלגתתם בלתי דמ:רהי ושנעל המזרדי לאגמית זרח nrrn דיים")2(
 הל - ליברלים חרות גדש - גח-ל רשימת)3(

 : בהירות בהסכנ,י ביניהן קשורות שהיו הרשימותואלה
 חל - ,.בריין "יצת ;.ש - נחיי רעיית עט ב - מ!,;חיי[ נחת. י:;יחי 1":1עי "מניחי ,אייית דתית "ציתרשימת

524 המקומיה הרשת כתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

501 הכשרים הקולות של הכוללהמספרנ.

23 פס.לים שנמצאו הקולות של הכולל הממסרד.

 המועמדים: מרש.מות ת ~ןה לכל שניתנו הכשרים הקולות מספרה.

 ן,.יותמחר ירשיי"גינ..א.ת,יות
 "יא.יות י!י?,י[ .ן!,ה קי?ר:1,.ת יחוו" מ!,;ת -"יריראמת

נ,2. מ!,;תייסוגותי
21 י!,;,ייס נלי י::רי' .ירי?, ושרן. ,א.:.ת ותית"טיתב

!1% ,ינר,.נ חרצת גוש -;"-יהל

 המועמדים: מרשימית אחת כל וכתה בהם המנדטים מספר1.

 יינזסיםמנסי וישימהגינויאות,יות
 ":אחזת "ן:,'ם ו:למ י'שי(,ן,ה הוקז" עינת -1"יזאמת

4 ,'נר,.ס "פית גוש -י"-,חל

 ורעימהי רשימך מכל המועצה חברי שנבהרו האגשיםשמותז.
 אמת - לן,:ת,יס וגיתי ייאי"זה ו[.?,ין ומאח "ישי(,,ית "עמק מ!,;ת - "יורךמרשימת)1(

 ה:יג:הינ",:)
 ייון נן ,ויןי.
 ;ייםאיפיון4.
 וולףולפר5.

ל גח"ל מרשימת)2(  הל - ליבילים הרות גיש 
 אליהו שמעוןבן1.
 ימואלפרם2.
 מוגהגרי:ברג3.

 פלטיאל )מקוגסקי(פרג4,-

 שמואל בןמשה 5"1%( )7נ11נינר תש., גישוןכ-ו
 בתיה מזכרת המקומית למועצה הבתירותפקיד ט76521(להם

 248. עמ' השב-ה, ס-ת1

eab969נ.23,11 ההו"ל, בססלו י"ג 1581, הסיסיכימילקיט 



. השב"ה-1945 )כהירות(, המקומיות הרשויותהוק
__ 

 נחלה-יהודה המקומית למנעצה הבחירוה תוצאות בדברהודעה
 למיעצה הבאירוח על הודעה בזה בימרה ו, השכ-ה-1955 )בהיייהם המקומי,ת הרשויות לחוק )א( 71 לסעיףבהתשם

 1959(. באוקטובי )25 תש-ל בחשין ט-ז ביים שקויימי נהלת-יהירההמקומית

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אבות - מפלגתיים זבלתי המאיידת הפועלים ומפלגת הישראלית העבודה מפלגת -המערך)1(
 ג - מפלגה"ם גלחי ודתיים ישראל אגודת התורהיהדות)2(
 הל - ;ה., - ייני,יס הרית;.ש)ו(

1048 המקומית הרשית בחחים שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

955 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

92 כסולים שמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימית אחת לכל ש;'ה:ו הכשרים הקולותמספרה.

מרור"לייית הישימהנתו,%ותרות
 "מאריח היין"ב ין;,נת "ישיבתית יעגיון מוינת -"יעיואמת

544 מפלגתייםובלתי

60ג מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת התורהיהווהג

יר2 ;"., - "נירים "רות;ישחל

-- המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מסכר1,
 ורשיו":ינוי%ימיות

- ר ד ל מ

 המאוןות יויו"ס מ!,;ת ,.שראלית "ענון, מצית -"מעידאמת
5 מפלגתייםוכלחי

2 ין,נת,,ם נ,ת' ,והרם ,היא, א;71ת "תור".היותג

2 -;ן-1 ,'נרוים;ושחרותחל

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האגשיםשמותז.
 אמת - מפשתים ונ,ת' הפאותיה הייעי'ב וזלפת הישיאי"ן הינייה מפלקת - הרעדךמרשומת)1(

צניירא,ימ,ך1.

 וני.השקו"י.

 1 - י",;תיים נותי ויתייס ישיא, %;יית התורה יעזותמרשימת)2(
ריטשי,זש,מ"1.  ימק%,?,.יק2.

 חל - ,יני,יס חיית CTlliמרשיןת)נ(
עעו"יינריה1.
 מרדכידגמי2.

 פפךבקטה יריו( ומבמגר )ו1 תש-י נחשוןכעט
 ;",ת-יהויה "מקימיה ,מתעה "נהייוה~קין 11!11;()חם

 248. עמ' תשב-ה, מ"ח1

687 ,,,גייינ "ש.י. יגניי .י ",, "ורושש.יקש



ן
 כרכור - פרדם-חזה הכקומית למוצצה הבה'רית הוצאות כדברהודעהן תשב"ה-1965 )בה.דות(, המקומיות הושויותתוק

 למוצצה הנתירות טל הורעה בזה ניסרת ו/ ת?כ"ה-ג6פ1 )בחירוה(, המקוייוה הרשהוה להוק )א( וע לסעיףבההמםן

 1969(. באיקטונר )21 תע-ל בענן ט"ו ביום שקויימו סרכור - "רדם-הנה"מקומיתן

 כלה": המועמדים רשימותאושרוא.ן
 אמת - המאיהדת הכופלים ומפלגת "ישראלית העבודה מפלגת -המערך,ו(

 כמלגחיים ובלחי האזרחי הטועל המזרחי לאומיה דתיתהזית)2(ן
 נ: -

 וזל - ליברלים תרות גוש -גח"ל)3(ן
 ט - החפשיהמרב,)4(ש
 כס - ברג," - עיונ-ן;" ;,ןני)ו(1
 : הבהירות בהככמי בע'הן קשורות שהא הרשימותואלהן

 כפ - ניגור - "יון-"יה ;":יי עג אמת -":ער"

0520 המקומית הרשות בההום שהצביע. הבוחרים של הכוללהמספרב.ן

6531 הכשרים הקולות הכוללשלהמספר1.ן

295 פ:ו,יים שנמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המיעמדים: מרש.ךית אחה לכל 1sn~iv הכשרים הקולותמספרה.
 "קויותמנ"ר "רש.מךנינייאות,י1ת

 ":יל'ס יי[,;ת "'עי"י'ת "עניי" מציית -"רעיואמת

7י,1 ך?לןן,ים וגל[. ג:ךהי ןןיןי "מיידי לקימי" רתות"ן,תב
ר4ו ,יני,'ס חרות;ושהל

"" ההלש."יר;,ט
נ"מ;.כפ

9",1 נרנור - ~רונ-"נ"

 הכועמדימו כרשיכית אחת כל !כתה שבהם המנדטים מספרו.

 וינז"יסמנרי "יק,לקיא1",יוה

 4 "מניעיה ויןע,יס 1:[,:ת "ישראלית ין:,ון מעינת -"יעיראמת

4 ג!,;ה'יס 1נ,ת' ווי", ":,:, ":וו"' ,אנמית זהרתmrnב

1 ליכרלים תריהעשדי

4 נתור - ירונ-ינהימניכפ

 : ור?.מה רעימה ככל  המועצה חברי טנבתרו  האבש'יסשמותז.
 אמת - גוןיחות ין.ן,.ס ון[.;ת "יקרא,ית "ענון" מעמת - ולערךמרשיית)1(

 שימיןשרון1.

ך::ן:רן:)
 אני;יוי ,אנגן4.

 ב - מ;,;ת,ינ יניתי יךויהי "!1?, "מורחי יאומיה ותיר חויתמישימת)!(
 ינהתרם2. ווישעוב1.
 ;ופיהשייראן.
 צני ין,יהמר,4.

 "24. ע"' "יג.ק, נ-"י

  י,ר,.וי.ון תל.י, אני, ..1 ואן. ,ןן:י:':'.;.ן658



ן

 חל - ,ילידים יי.ת ;וש - נ,.ייישימת)!(
 מנונ,ונו",1.

 כפ - :רנני - נוזן-הנ" 1":;ימישירת)4(
 מתן;וין.

היייא":יו!.

 "י'"ייעקוין.41.
 מרידמןיצחק י,"1( נ;.נינר )ן תש-י נישלןגיח
 כרכור - פרזם-חנה המקומית למועצה הבהירותמקיד 761313()רם

 תשכ"ה-1965 החירות(, המקומיות הרשויותחוק

 ראש-העין המקימית למועצה הבצרות תוצאות בדברהודעה
 הבהירות תוצאות על הגזעה בזה נמסרת 1, תשכ"ה-1965 )מהירות(, המקומיות הרשויית להוק )"( 71 לסעיףבההרגם

 1969(. באיקטובי )28 תשיל בחשון ט", ביום שקויימו ראש-העין המקומיתלמועצה

 כלהלן: המועמדים רשימותאישרוא.
ן אמת - מפלגתיים וכלתי המאוחדת הפועלים מפלגת דישראליה העבודה מפלגההמערך)1(

-  

 ב - מפלגהיים ובלחי המזרהי הפועל המורהי לאומית דתיתהזיח)2(
 ג - מפלגתיים בלחי ודהיים ישראל אגודה - התורהיהדות)ה(
 ן. - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת פועלי התורתיהמהגה)4(
 ותל - ליברלים הרות גוש -גח-ל)3(
 ל - בי"ראל התימניםההאחדות)8(
 דעצמאיח הליגרליתהמפלגה)7(

 לע -
 עמ - ממלנתיתרשימה)8(
 צ - הצעיריםרשימת)9(

4892 המקומית הרשות בתהום שהצביעו הבוחרים של הכוללהמספרב.

4638 הכשרים הקולות של הכוללהמספרג.

254 פסולים שתמצאו הקולות של הכוללהמספרד.

 המועמדים: מרשימות אתת לכל שניתנו הכשרים הקולותמספרה.

 ה,.י.תממר "רקימ"ני11יא,ת,יות
 ה:".חזה "י.ע,,ס וירות היעי",ית "~ננוה מ5י1תומייואמת

5,"1 מ!,נת,יסונתתי
 המוי,, ,אנמית זקית"1.תב

 ישעי
1!5 מבלנהיים 1נ,ה' הוויה,

!97 מפאתיים נרי וותייס יסיאי ארוות - התזר"יווה

"1 מ!,:הייס גותי ,יהיים יקיא, אחוזת "וו,. והזרתי"ן"נהר

689 1,.ו.י1.1נ הו.י, גג:., '.1 11,1. יוינ.ן'".יקי



- -

429 ליברלים חרות גוש -יה-לחל

1206 כישראל ההיממוהתאהדוהל

227 העצמאית הליברליתהממלגהל7נ

15, ממלכתיתרשימהעם

224 הצעיריםימימהצ

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

 ד:)וטיםישר ירשים:נטייא,ת,',ת

 הכאיתדת דפועלים כמלגת הישי::לי!ת העבידה ימיית"יעידאמת
3 מפלגתייםותלתי

1 מפלגחיימ ובלחי המורהי המוזח המורהי לאומית דתיתחויתב

3 ממלגתיים בלתי ודת'.ם ישראל אגורה התורהיהדוהג

1 ליכולים דרות גוש -גח"לדול

3 בישראל התימניםהתאחרותל

 : ורשימה רש.מה מכל המועצה תברי שנבחרו האנשיםשמותז.

 אמת - מפלגתיים יבלתי הןאוחדת הישלים ן:לג, הישראלית העבודה מפלית דמייךמישלת)1(
 ,כריהמסה .1
 יצהרימרדכי2.
 שלמהוכריה3.

 ב: - יבלנתיים ובלחי המורהי הפועל המזרחי לאומיה דהית חזיהמרשימת)2(
 נתן-יאזלירחק1.

 ג - ממסתיים בלחי ודתיים ישראל אעדת החורה יהדותמרשימת)3(
 מלמריובף1.
 פנאטס,שה2.
 תעיזיונריה3.

ל גח"למרשימת)4(  יקל - ליברלים חרות טש 
 צפריוצלמה1.

 ל - בישראל התימנים התאגדוהמרטימח)3(
 מנצורהשלום1.
 נגרחיים2.
 שרוהאברהם3.

 זהבילאברהם. 1959( כ:ובמכר )7 תש"ל בחשוןכ-ר
 ראש-העין המקומית למועצה הבהירוהפקיד 783213()הס
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 השכ"ה-1965 )בהירות(, המקומיות הרשויותתוק
 רכסים המקומית למועצה הבחירות הוצאית בדברהודעה

 היו!" נוה שיית ן, הש:-ה-נ,ר1 )נ".רול, ומ,וך..ת "ישי',ת ,"11 )"( וו ינשףנחתתם
 יגה'רית ת.?ן,ת ע,

 ,""1ן. נ1%,סונר ),2 תשעי נישן ט-ו ב.וס שקויימו רננים "מקומיתייווון
ן

 כלהלן: המועמדים רשימותאושרוא.
 אמת - מ!,;תיימ ונטתי ין%,יות "!,ע,.ם מריות הישיאיית. "ענין" מתליתהמורן)1(
 בי - מ1%"זת זתיתי,.ת)2(
 הל - ,יני,יס "רות גוש -;,.,)נ(
 ט - הששייירש)4(

ן
1435 המקומית המועצה בתחום שהצביעו הבוחר.ם של הכולל המספרב.

1387 הכשרים הקילות של הכילל המספרג.

48 כסולים שנמצאו הקולות של הכולל המספרד.

 המועמדים: מרשימות אחת לכל שנ'הנו הכשרים הקולוה מספרה.

 הקופותמנפר "ישימהנינו.א,הויות

 קיננו" ין,גת המריךרשייתאמת
 ":"תזת ויין,.ס מענת ".שראוית,

1"7 מ!,:תייסוננהי

""ו מגומזת ות.ת"ן.תבי

",1 ,ינר,.ם יי1ת גוש -ג"-,הי
 s~slnn"יינוט

 המועמדים: מרשימות אחת כל וכתה שבהם המנדטים מספר1.

מייר"י:זס.ם "רקיי"נקוי%ות,'1ת
 ין%יקזת "!זינין י!,:ת ".קרצית, העניזה מ!,;ת"יקרךאמת

" מ!,גהיי0וגבהי
4 מאיהות דתיתהייתבי

 ורשימה: רשימה מכל המועצה חברי שנבחרו האגשיםשמותז.
 אמת - משיגריס וגלתי "מאוחזת ה!וע,יס לחייה הישר"ייה, הענווה מעלגת ומע-ךךישין")1(

-ארנ.,.נ,יס1.

אנ!.סברוךן.

 מירין!ריימןנ.

 מים,זזי,4.

אנו,ש.שא,ייונ.
 ינ ש"ס ,ךיןייש!רו שי"י. בי - מ"ויךה זהית שיתיישימת)2(

 נו-,1,1אנרים". ,"1ז" מידי2.

 .ע,: !יי4.
 %,,1( ננומני )י תש-י ןןשוןנעי

~?y
 משיף

 י:7ימ ובויית ,מועמה וניייית!עיי "21""7()"מ

 ,4נ. ?מ' הן:.ה, ס-ה)
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ן
 צ.ון שכי המקומית המועצה ד-די שנבהרו האנש.ם בדברהודעהן תשכ"ה-1965 )בח.ר,ת(, המקומיות הרשויותחוק

 "",)( באי,יינר (ss תש., נדין כ-ו ניימ י":קייס שעיזו ציון ענ' המקימיה ,כועג,נכיירותנ., נ,",ן) "יסע" נ," 1?:ית ן, ה?:-"-;ן!1 )נ",ר,ה(, "ן,ין,יח "ישי.ית ,"י, "q'~Oi 4נךת"סן

 ::ץי:ב::ן:צ :::::הייו"ן
 הך!.דסינ ךח:שיס י, שפן( ג,וקסינר ),! ת?., :השון טעו :יונ "נר.ו ימירות, ועזת ועת ;י עןרות,קי2.

 ניון: בלי ךרק,ן'ת ךיועין צנר. שונחרו רישין נע,יען
 גיייוי "גינמוך1.
ריי,2.

 מאיי

א,ננרישאו,4.

 ,",עילי1.

דיונוסש,נ7.

 הרושיעקב ו""1( נא,קויגר )"2 קק-, נדשיןסעו1
 ג.ון ,ZT' היוימית י:יעג" י:"'ייתלעיי י7%21()%

-  "24. עמ' חךה, נעי-

 1,,י,יו.ע "(.,, ניודי י) 1111, "~ינקן'יזין692
 ירוסייט שממשיתי, המוריס ?.'csiln אצוות 48המחיו


