
 רקווטות

 ילקוט הפרסומים
J961 24 י׳׳ב באלול תשכ״א 869 באוגוסט 

 עםזד
 הודעה על וזמאות הבחירות לכנסת החמישית 1937

 חוק הבחירות לכנסת, תעד״נז—«195
 הודעה על תוצאות הבחירות.לכנסת החמישית

 בהתאם לסעין* 40 (א) לתוק הנחירות לכנסת׳ תשי*ני-*198נ׳ ניתנת מה הודעה על תוצאות הבחירות לבנפת החמישית:

 >1) מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות המועמדים:
 י ; פספר הקולות:

 הבשרים
 אות הרשימה • כינוי הרשימה

 א מזלנו! פועלי ארץ ישראל וגלתי מפלגתייט י 0ג49.3ג
י 786׳98 :״ב ימית דתית לאומית׳ המזדזזי והפועל המזרחי וגלתי מפלגתיים י

 יי 

 יי י ג יתדות החורה — אגודת ישראל ודתיים בלחי מפלגתיים 8ל1׳ד3

 ד המתנת התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 428׳19
B13י ח תנועת ההרות 599: ׳ 

 יא שיתוף ואחווה 19/342
 ל המפלגה הליברלית 137/255
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 654׳75
 : ג קיימה ועבודה . . : 581׳3
 סש למען הצדק והאחווה׳ רשימת ספרדית דתית 3/181

 עט שוחרי הדימוקרטיה 335
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ; 42/111
 רא קידמת ופיתוח 16/034
eeתו אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים 170׳ 

 ס״ה 964׳006׳1

 נ ס״וז 281׳ תשי*ט׳ עמי 114.

 •יגהוט• חסרםוטים soft,24.8.1861ז״ב נאלול תשכ״א;׳ 1937



 מספר הקולות שגמגאו פסולים: 30/069

 מספר המנדטים שבהט זכתה בל אהת מרשימות המועמדים:

(2) 

(3) 

 אות הרשימה כינוי הרשימה מספר
 המנדטים

 א מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלחי רפלנתיים 42
 ב חזית דתית לאומית* המזרחי והפועל המזרחי 12
 ג יהודת התורה — אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 4
 ד המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 2

 ח תנועת החרות 17
 יא שיתוף ואחווה 2

 ל המפלנה הליברלית 17
 מ מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 9
 ק המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים 5
 רא קידמה ופיתוח 2
 : תו אחדות העבודה פועלי ציץ ונלתי מפלגתיים 8

 (4) שמות האנשים שנבחרו כוזברי הכנסת החמישית:

 {«) מרשימת מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים — א

 1, בךגדדיון דוד :1. הדצפלד אברהם 29. ברנד הרצל
 2. שרת משה 16. אסף עמי 30. ברעם משה
 3. מאיר נולדה 17. אלמוגי יוסף אהרון 31. ג3ר דבורה

 4. אשבול לוי 18. גטה יונה י 32. הכהן דוד
 5. שיטרית בכור שללם 19. צברי רחל 33. אפיתי יוסף .

 6. ארן זלמן 20. גוברין עקיבא 34. בר־רב־האי דוד
 7. נמיר מרדכי 21. גורי ישראל 35. פישר יוסף
 8. טפיר פנחס 22. ארנוב מאיר 36. דגני עמוס

 9, לוז קדיש 23. פרס שמעון 37. פתל דוד
 10. יוספטל גיורא 24. בקר אהרן 38. בהן מנחם

 11. אבן אבא 25. סטילנסקי יזהר 39. שורש שמואל
 12. דיין משח 28. אזניה ברוך 40. צדוק חיים יוסף

 3נ. אידלטון בבד, 27. סרדיבט משת 41. קדדןיצהק
 14. ישעיהו־שרעבי ישראל 28. חסין אסר 42. קרנמן ישראל

 (נ) מרשימת חזית דתית לאומית׳ המזרחי והפועל המזרחי — ב

 9. חזני מיגאל יעקב
 10. גרינברנ אהרון יעקב

 11. סנהדראי טובה
 12. נורוק מרדכי

ד ישראל שלניד.  5. נךמאי
 6. אונא משה

 ד. זואריץ פריג׳ה
 8. שחור בנימין

 1. עהידא חיים משה
 2• בורג יוסף

 3. • רפאל יצחק
 4. ורהפטיג זרח

 (נ) מרשימת יהדות התורה — אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים — 1

 3. פרוש מנחם
 4. גרוט שלמה יעקב (סלומון}

 1. לוין יצחק מאיר
 2. לורינץ שלמד,
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 13. טיאר אבדוזט
 14. דרורי אברהם

 15. ארדיטי בנימין
 16. מרידוד אליהו

 7 נ. שיכמן שבתי

 מרשימת המהנה התורתי פועלי אגודה ישראל וווזיים נלתי מפלגמייפ - ל
 1. צהן קלמן
 2. כץ יעקב

 7. לנדאו תיים
 8. שוסטק אליעזר

 9. רזיאל־נאור אסתר
 10. בהךמגורי חייט

 11. לוין נחום
 12. שופמן יוסף

 מרשימת תנועת התרות ־־ ח
 1. בגין ממוט

 .ב ד־ר בדר יוחנן
 3. דיר אבניאל בנימין

 A מרידוד יעקב
 5. דיר אלסלן אריה
 6. בן־אליעזר אדיה

 (ד)

 (ד)

א  מרשימת שיתוף ואחווה — י
 1. עובד דיאב

 2. מעדרי ניבד

 (י)

 (ז) מרשימת המפלגה הליברלית — ל
 (לאחר שהמועמדים איכילוב עזרא ודיר בנוביץ שמעון נפטרו).

 1. רוזן פנחס 7. ד*ד רימלט אלימלך 13. שעדי יהודה
 2. ברנשטין פרץ 8. כהן אידונ 14. אנרמוב ש, זלמן

 3. ספיר יוסף 9. קלינגהופר הנם 15. עוזיאל ברון
 ^ קול משה 10. נולן יצחק 16. פרלשטיין שלמה

 5. הררי יזהר 11. כהן רחל 17. כהן בנו
 6. סרלין יוםף 12. צימרטן צבי

 7. תלמי אמה
 8. ריפטין יעקב
 9 המיס יוסוף

 5, וילנסקה־ברייטשטין אסתר

 (לז) «רשימת מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — מ
 1. יערי מאיר 4. בנטוב מרדכי

 2. חזן יעקב 5. בחילי ישראל
 3. ד*ד הנן רובין 6. שם טוב ויקםור

 (ט) מרשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים — ק
 1. מיקוניס שמואל 3[ וילנר מאיר

 2. טובי תתייק 4. ד־ר פנה משה

א  מרשימת קידמת ופיתוח — ר
 1. ז׳אהר אחמד
 2. נחילה אליאס

 (י)

 7, ביבי מרדכי
 8. הקטין רות

 (י») מרשימת אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים — תו
 1. גלילי ישראל 4- ניר־רפלקפ נזזום

 2. אלץ יגאל 5, בן־אהרןיצחק
 3. בר־יהודר, ישראל 6. כרמל משד,

 י-א באלול תשגיא (23 באוגוסט 1981) צבי ברגזון
 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת החמישית
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 המחיר 8 אגורות הודפס• ע׳׳י המדפיס המ8שלתי, ירושלים


