
 רשומות

 ילקוט הפרסוטיס
ן תשל״ז 2326 29 במאי 1977  י״ב בםיו

 עמוד

1493 . . . . . .  חילופי גברי בכבםת השמינית .

1 1493 . . . . . .  הודעה על שובו של שר לארץ . .

1494 . . . .  הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית .

 חוק־יסוד! הממשלה

p א  הודעה על שובו של שר ל

 מודיעים בזה, למבין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה!, בי סגן

 ראש הממשלה ושר החוץ שב ארצה ביום כ״ד באייד תשל״ז (12

 במאי 1977).

 ב״ז באייר תשל״ז(15 במאי 1977) גרשיץ א3גר

 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 י ס״ח תעב״ח, עמי 226.

 ח1ק־יסוד: המסת

 חילופי גברי בכנסת

 אני מודיע בזה בי חבר־הכנסת אהרון יריב מרשימת המערך —

 מפלגת העבודה הישראלית, מפלנח הפועלים המאוחדת ובלתי מפלג

 תיים התפטר, ובהתאם לסעיף 43 לחוק־יסוד: הכנסת!, בא במקומו

 צבי אלדורטי.

 נ״ח באייר תשל-ז(16 במאי 1977) ישראל ישעיהו

 (חמ 766601) יושב ראש הכנסת

 ! ם*ח חשי״ח, עמי 69.
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 חוק הבחירות לכגסת [נוסח משולב], תשכ״ט-1969

 הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית

 לפי סעיף 84>א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט-11969, ניתנת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת

 •התשיעית:

 (1) מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 מספר

 אות הקולות

י הרשימה הכשרים ו נ י  הרשימה כ

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים 430,023

 ב חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 160,787

 ג יהדות התודה, אגודת ישראל 58,652

 ד המחנה התורתי, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 23,571

 הפ דו־קיום בצדק 1,085

 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון — המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק׳־ח);

 פבתרים שחורים וחוגי ציבור יהודים וערבים 80,118

־פורת 14,516  זה התנועה להתחדשות ציונית חברתית בראשותו של מרדכי בן

 זך בית ישראל, בדית יוצאי תימן ועדית ישראל 9,505

 ימ הרשימה הערבית המאוחדת 24,185

 יש התנועה הדמוקרטית לשינוי 202,265

 כה הדור״החדש - תנועת הצעירים של ישראל 1,802

 כך תנועת כך מיסודו של הרב מאיר כוזנא 4,396

 ט שלומציון, תנועה להגשמת הגיונות 33,947

ע המפלגה הליברלית העצמאית 20,384  ל

 מחל הליכוד 583,968

 נס מפלגת הנשים 5,674

 ספ תנועת הרפורמה הערבית 5,695

 פ הפנתרים הציוניים, רשימת עובדי ייצור וועדי עובדים 1,798

 פז חופש, חזית פועלים, פנתרים שחורים, ישראל הצעירה, יובאי עודד, ועדי

 שכונות עוני ובלתי מפלגתיים 2,498

 פש פלאטו שרון 35,049

 רצ התנועה לזכויות האזרוז 20,621

 ש מחנה שלי 27,281

 ס״ה 1,747,820

 (2) מספר הקולות שנמצאו פםוליש: 23,906

 (3) מספר המנדטים שבהם זכתה בל אחת מרשימות המועמדים:

 אות מספר

ה המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י ־ כ ־  הרשימה '

 אמת המערך — מפלנת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלחי מפלנתיים 32

 ב חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 12

 ג יהדות התורה, אגודת ישראל 4

 ד המחנה התורתי, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 1

 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון—המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק״ח);

 פגתרים שחורים והוגי ציבור יהודים וערבים 5

 ימ הרשימה הערבית המאוחדת 1

 ג ס״ח תשכ״ט, עמי 103.
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 מספר

ה המנדטים מ י ש ר י ה ו נ י  כ

 אות

 הרשימה

 יש התנועה הדמוקרטית לשינוי 15

 כנ שלומציון, התנועה להגשמת הציונות 2

 לע המפלגה הליברלית העצמאית 1

 מחל הליכוד 43

ן 1 ש פלאטו שרו  פ

 רצ התנועה לזכויות האזרח 1

 ש מחנה שלי 2

 ס״ה 120

 (4) שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת התשיעית:

 (א) מרשימת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים(אמת) -

 1. פרס שמעון 12. יעקבי גד 23. שחל משה

 2. אלון יגאל 13. ידלין אהרן 24. שפייזר אליהו

 3. אבן אבא 14. רבינוביץ יהושע 25. ברעם עוזי

 4. הלל שלמה 15, משל ירוחם 26. עמאר משה

 5. תלמי מאיר 16. אשל תמר (עדה) 27. אמיר יעקב־זיאק

 6. צדוק חיים יוסף 17. הדר עמוס 28. זכאי יחזקאל

 7. דיין משה 18. רוזוליו דניאל 29. נמיר אורח

 8. ארבלי־אלמוזליגו שושנה 19. גרוסמךאורקין חייקה 30. שריד יוסף (יוסי)

 9. נבון יצחק 20, רבין יצחק 31. אמוראי עדי(אל)

 10. פדר נפתלי 21. הכהן מנחם 32. חריש מיכאל

 11. בר-לב חיים 22. מויאל אליהו

 (ב) מרשימת חזית דחית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים (ב) —

 9. וורהפטיג זרח

 10. רובין בן ציון

 11. שטרךקטן שרה

 12. שיינמןפנחם

 5. מלמד אברהט

 6. בן־מאיר יהודה

 ד. אבטבי אליעזר

 8. גל (נלס) דוד

 1. בורג יוסף

 2. הרב דרוקמן חיים

 3. המד זבולון

 A אבוהצירה אהרן

 (ג) מרשימת יהדות התורה אגודת ישראל (ג) —

 3. לורנץ שלמה

 4. גרוס שלמה יעקב

 1. אברמובp יהודה מאיר

 2. פרוש מנחם

 (ד) מרשימת המחנה התורחי, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלחי מ6לגתיים (ד)

 1. כהנא קלמן

 (ה) מרשימת חדת דמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית(רק״ח); פנתרים שחורים חזוני ציבור

 יהודים וערבים (ו) —

 1. וילנד מאיר 4. זיאד חופיק

 2. טובי תופיק 5. מואיס חנא

 3. ביטון שלום צ׳רלי

 (ו) , מהרשימה הערבית המאוחדת (ימ) —

 1. סייף אלאדין מוחמד סעיד הוסיין זועבי
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 11. נולומב דוד

 12. אסעך שפיק

 13. פטשי זיידאן

 14. וירשובםקי מרדכי

 15. אלגרבלי מרדכי

 ורטזזיימר זאב

 7. טולידאנו שמואל

 8. בוף עקיבא

 9. וזלוי בנימין

 10. יגורי אסף

 מרשימת התנועה הדמוקרטית לשינוי(יש) —

 1. ידין יגאל 6,

 (ז)

 2. רובינשטיין אמנון

 3. עמית מאיר

 4. תמיר שמואל

 5. זורע מאיר

 (ח) מרשימת שלומציון, תנועה להגשמת הציונות(בנ) -

 1. שרון אריאל

 2. יצחקי יצחק

 (ם) מרשימת המפלגה הליברלית העצמאית (לע) -

 1. האוזנר גדעון

 31. אולמרט אהוד

 32. קצב משה

 33. מילוא רוני

 34. דורון שרה

 35. דייםקל מיכאל

 36. שובל זלמן

 37. כהן מאיר

 38. מרון משח

 39. נסראלדין אמל

 40. פרץ יצחק

 41. תמיר יוסף

 42. קאופמן חיים

 43. סבידור מנחם

 16. זיידל הלל

 17. כהןנאולה

 18. מודעי יצחק

 19. קורפוחיים

 20. כץ אברהם

 21. בהן יגאל

 22. לבני איתן

 23. רכטמן שמואל

 24. כהן יגאל

 25. ברמן יצחק

 26. ציפורי מרדכי

 27. שילנסקי דב

 28. לין אמנון

 29. רבינוביץ (רום) יוסף

 30. בדיאן נוסטב

 (י) מרשימת הליכוד (מחל) —

 1. בגין מנחם

 2. ארליך שמחה

 3. הורביץ יגאל

 4. ויצמן עזר

 5. נםיפ משה

 6. שמיר יצחק

 7. פת גדעון

 8. ארנם־משה

 9. פלומין יחזקאל

 10. שוסטק אליעזר

ד ו ד מ  11. ל

 12. שריר אברהם

 13. ארידור יורם

 14. גרופר פסח

 15. שמיר משה

(פש) — ן  (יא) מרשימת פלאסו שרו

 1. שרון סמואל

 (יב) מרשימת מחנה שלי(ש) —

 1. אליאב אריה

ל מאיר י  2. מ

) אליהו מני 1 9 7 י י א ! 5 ב
 2 חש^״ז י6

יז  י ו נ ב

י   ס

 (חמ 76683) שופם בית המשפט העליון

 יישב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשיעית

 יל?ו0 ד,0רס1מיב 2326, י״ב גסייז תשי״ז. 29.5.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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