
שש
רשומות

 - הפרסומיםילקוע ------8
 1969 בנובמבר15737 תשל בחשוןכ"1

;כוי
3נ( .. . . . השגיגת ,:;סח הבך'י,ת ת!?":ח ויהושה

 תשכ"ט-1969 משזלג[, ]נוסה לכנסה הבחירותחוק
 השביעית לכנסת הבחירות תוצאות עלהודעה
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 שמצאי הקולוה מספר)2(
 60,238 פסולים:

 ד?:;ןן.:) כוש.מוח אחת ב, שהה שנהם המנוטים מנכד)ן(

 "יזין.(ישי "ין.:";.;ן, "ין..",ית

 המעיים מן,ות הי:ר",יה. הענווהדמערך-מפגנתאמת
56 מפלגתיים ובלחיהמאוהדת

12 ממלגת=ם ובלקי המזרחי המזדהי-הנועל לאומית דתיתנזיתב

4 כנלגתיימ בלחי ודגניית י':דאל אגוות - דהורהידדזתג

2 כ:,1תייס נדתי cllrlT שיא, r1'ls :ועי הת.רהיהיתהך

3 מפלגתיים ובלת' )רק"ה( בישראל דהך'טח הקומונים:יתדרשימהן

25 ליברלים חרות גוש --גח"להל

2 ןחתשיתתוט

2 יאחוהשיתוףיא
4 העציא-ה הליברליתהמפלגהלע-

4 ממלכתיתרשימה?מ

1 מפלגתן זבלתי היירצלית הקימירססית המפלגה -- מק"ירשימתק

2 ופיתותקירסהדא

2 הכשהמעתהן,בה=-נחש

 ! השביעית הכנסת הברי נבהרו האישישמות)4(

 אמת -- כפשתים ובל"י המאזהרת ה?.;ים מ[,)ת הישרתי( ה;ביוה כניצח -- המוךמרשיית)א(

 זנו קון9נ אדרת נקרינ מירהמאר1.

 היקה ור.סמדא.יקק"ג כשה נימס21, יראי",ת2.

 מרדכי זר41. ישראל קרגמן22. אבא,אובריאבן3.

 עוזי מיינרמן42. היים-יוסף צדוק23. מיטהד"ן4.

 מרדכי עופר43. כררני בן-פדרה24. מאיריערי5.

 וךלום לוין44. יצחק בן.אדרון25. פנתםככיר6.

 מטילדה גו45, דג זב-ן26. יעקב-ת:מ,ם.ן,2פירא7.

 ן עבדול-עזיז זועבי46. אחרון ידלין27. זאב'2רף8.

 שושה ארבלי-אלמוזלינו47. אדיה אליאב28, ישראלגלילי9.
 ארי אנקוריון48. צבי  ויך2ט"ן19.  יעקב-אריה  תוו10.
 זאב הר"ג49, מנים כהן38. חים גבתי11,
 יצהק קורןלב יצהק נבוןי3. שמעון פרס12.
 יהונהן יסרח51, עדה פ-נברג-סידני32. ישראל ישעיהו-שרעבי13,
 בן-ציון חלפון52. הלמה רוון33. יוסף-אהרון אלמוגי14.
 עדיאל אמוראי3ה משה ורטמן4ה אליהו ששון45
 מרדכי סורקים54. אברים וילברברג35. ראובן כרקת5נ.
 אברהם עיפר55. ותה הרמן36. גד יעקכי17,
 תדר הררי56. צבי גרש,ף37. מיטה כרמל18.
 כירכי ב.בי38. ראיבן ארני9ז,

 כ -- ממלגת"ם ובלחי ה:זרהי הכזרחי--הפלל לאימית, דתית הויתמרשימת)ב(

5. משה ת"ס שפירא1.
בן-מא--

 ובילץ המר9, שלמה ישרחל ד"ר הרב
 שמתה פרידמן10. צבי מזמה ררםנדיה6. יוסף ד"ר בורג2,
 טובה כנהוראי11. יעקנ מיגאלח?מ7, זרח ד"ר ורהפטיג3,

 בנימין 'טהור12. יצחק דניאללוייג יצחק ז"ר רפאל4.ו'
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 ג - מפלגתיים :,תי .והיים ישעי חסדת - התורה יהווה מושימח)1(ן
 יקב שלמה נגיס4. שימהיורנץ2.ן מחם ברישו. מאיר יצחקייי11.ן

 קימןנהנא1.ן ד - מפיגה-ס :)תי ~זת"ם יעוא, אנוזת :,;,' החיותי המעה מישיית)ז(ן
 אחיהםורויה2.
 ו - מו,גת"1 1:יה' )ד7.ד( כ.שוא, היושה דקימי:יס:'ה הגשימהמדשיאת)ד(

 אמ.י הב.בי3. תיריק סוב'2. מאייועני1.
 הל - ייכר,יס הרות גוש - גחיי מרשימת)1(

 יירם אריו1ר19. צני !.מרמן10. מ1הס:גע1.

 אנרהם בץ20. אסתי רו.אי-ן%,ר11. יוסףסייר2.

 חיים קורפי21. שמתה אהר,.ך12. ייחל כור7.ר3.

 :דנ'11 קצנ,ב1ג1ו2. אצין גו,זשס,ין14. מתמין ך,וי1"רנ. כנימת משה פסיס22. 'יסף קרמרמ131. שמליי איימיך רימיס1.ר4.

 ויד ייי24. מנהם י7.ד15. 'יסףסרדין(.

 זב כיזמן25. ייסף המ.ר16. אריה:ן-א,.;~ר7.

 ,Q~y נתרשתן26. אברהם שנטדמן17. ה:ס יפהק ק,ינ:הופריר1פ,8.

 וימן שיאור א:רן.52ן. המסינזאי9.
 ט - ההתשי המרכן מישימת)זן

 משה שמאי )נצ1יסיהתמיר1.

ש,ססק2.

-TY'~H )יא - ואהוה שיהיף מרשימת)ה 
 סיאב;וניו1.
 אליאסוחילהנ

 לע - העצמאית הייבריית המפיגה כישימת)ס(
 יהיזהשדי3. משהקיי1.
 יציק;1,ן4. גולוןהאו1נר2.
 עם - ימיותיה רשימה מרשימת)י(

 .;א,וייני,3. ן11כן.גיריין1.

4. מאירא:יווהי2.
 א.סרהראי

 ק - מפ,1ת'יב וכלחי הישראלית הק'מי1'ססיח המסיפה - יק,י מרשימת)יא(
 משהס1ה1.

 רא - יייהיח קיומה מרשימת,.נ(
 איוין ייףא,11;בי1.
 1:דמתזי2.

 :מ - ח7ש כח - הנה הוולס ryT1n מושימח)יג(
 אריאתרי1.
 עלסבהן2.
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