
 י.,ך,;,,,י
 הששית לכנסת הבחירות תוצאות עלהודעה

 השש.ת: ישנת הגהייות מוצאות עי הותה כוה ניתנת ן, משי-ט-"נ,1 יננית, הנהייות יתיק 145א( ייעיףנהתאפ
 הייעמזים: מרעימות ארת יגל שנמנרו "כשריס הגוייות מנצר,1(

 הקוקוהמנפר הרשימהכינוי הרשימהאית
"נשייט

 r-K-ישרד., יוזמי מנקות אר?-'שרא,, 5,ע,י ,אניות ממירךיש.מתאת
,37,נ44 מבלנהיים וכיתי 1.ון הנגייה-יועצי אחזותמילת

 המורק. לאומ.ת,:::::3
 גיורן: הנועי

55",7"1 מאימהיים ונית.

41 נן)ב-י:.דזי-ןו:"'1
1::'11 יתק." ותנוע"רשאיתעג



8
 המיע:'וימ: מרשימדת אחת כל זנתה שבהם המנדטים מספר)3(

המנוטיםמשי ויקינגניניי ;רשימה"1"

 "יז-'שי"י' "יו:שצייעיי ::ן: ב" ןןבביואת
 יאומית, יתית",י"ב

11 מפ,והייס וניהי ימ,ריי המזרה-ך"יעי

4 י",והיים גלתי וזתי'ס יירא, יהירה-א:וותיה71ה

2 כפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגירת פועלי התורחיהמחנהד

3 כישראל דדדשה דקומוגיססיתהדעיכהך

26 )גח"ל( ביטראל הליברלית התרות-ממפיקה תנועתגושד7ל

2 והאחוהדשיהוף 'יא

19 מפלגתיים וסלתי )רפ-י( ישראל פועלירשימתכא

5 דעצנאית הליברליתדמפלגדלע

8 מפלגהיימ ובלתי )מפ-ש המאוהדת המועליםמפלגתמ

1 ילדותיים וגלתי ך'שי",.ת ילזמעי~ן'ת ין!י1הרשומהק

2. ופיהוחקידמדלא

1 דוש הזה-כוח העולםרשימתש

 המשית: הכננת כהברי ענבחרו האנשיםשמות)4(ן
 צ.ון הענווה-פתי. אצוות מאות אי,-יחי",, !,עלי י!,)ת אר,-,עיא,, פועלי יא"7ות המערךמישימת)"(

 את - מן,ותייט121הי
 משה איפ1". ישי", ,שייךז-שרוני"1. ,י, "שנו,1.

 זאבשרף32.. מרדכי ביבי17. קדישלח2.,ש

בה7מנחם33. מרדכי נמיר18.גליליישדאל3.ון

19. גוידהמאיר4.,%
 בק-

 צבי זינשטייז34. אהרן
 מרדבי זר33. דוד דכחן29. שלום נכדרשיטריח5.,8
וי. ץ"י"ית".8

 "לן"
גג,"". י.ת

 אשר חסין37. ישיאל ,יגחן22. 'זיו"יז7.ש ונייאי

 רחל צביי38. דב סדן23. פנחסספיר8.%

 ברוך אזניה39. אריה אליאב24. אבא אבן9,;%
 דוד פתל40. אהרן יולין23. אליהו ששון10,%

 אברהם ביטון41. זאב צור26, משה כרמל11,%

 :גיבוני51) 5ג55'55! גג'יסי::)ש שולמית אליגי42. דבירה נצר27. גוגריועקיבא8.12
 יונף ששרי4. יש" ci~v-o"1. ראינן נרקת11.וש
 1: - מפלגהיים ובלחי המזיחי תמזרחי-הפועל לאומית, והית חזית מרשימה,)ב("1

 מיכאל הוגי 9.דרבבן-מאירישראלשלמה,ד,ר5. משה הייםונפירא1.

 סגהדראיטובה15.אתאמשה6. ד-ר יוסף,בורג2.

(4
 שו,רנ:'ל.") ת%.%,ת'י.ר

 י.1'י'אשנ"אי11' ה,

 ג - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל התורה-אגודת יהדוהמרשימת)ג(

-
 מ:הספרוש3. מאירלויויצחק1.

)דיסס,מהעקנ1.י,ר1ןשימה2.%
ש
 תקי, מיי '.' "יטס'ש11',"תמ83~ש

 .8 י11.1%"
--- 



 7- - מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגירת פועלי התירתי המחנהמרשימת)ד(8י
 -למן )נ"א( בהן18.1

 .71י יקז8.2

 ך - בישראל ההדשה הקומוניסטית מהמהרש)ה(8

 "יייי-י"יי ב:ךם גנן:נ סבם::) 1ץב::ו:ג7:)
 בבע"ת::) "עיי.ב;""ןין;נ.י,י-י::)כעךען::ו",,ס:) קמיי".ייילבשעי1:; "ייייב":."ייייי,נ:;נהעי:4"רה:;

 .]חן--.

1.
 pl1-illrP'~PIT:) [גש 21"-

 - -__ ________]שין-,

---------
=;-- 
- 




