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 הודעה על תוצאות הבהירות לכנסת העשירית
 לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט—1969

 לפי סעיף 84 (א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסה משולב], התשכ״ט—1969/ ניתנת בזה
 הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת העשירית:

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

 מספר
 הקולית
 וזכשדים

 אות
 ד,רשימ־

 אמת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים 708,536
 ב חזית דתית לאומית, המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים 95,232
 ג יהדות התורה — אגודת ישראל 72,312
 ד המחנה התורתי — פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים 17,090
 הן שינוי — מפלגת המרכז 29,837

 הס ביטול חוק מס הכנסה 503
 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון, המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 (רק״ח), פנתרים שחורים והוגי ציבור יהודים וערבים 64,918
 זה מפלגת האיחוד 1,293
 ט ישראל אחת 3,726

 טז המועצה להצלת המולדת — רשימה משותפת לכנסת 405
 טי תנועת הצעירים 412

 י־מ •הרשימה הערבית המאוחדת 11,590
 יס יעד 1,228

 כה יוזמה — תנועת העצמאים בישראל 400
 כט עצמאות 4,710
 p־ תנועת כך מיסודו של הרב מאיר כהנא: 5,128

 כן תלם — תנועה להתחדשות ממלכתית 30,600
 לע המפלגה הליברלית העצמאית ובלתי׳ מפלגתיים 11,764

 מוזל הליכוד 718,941
 נז רשימת האחוה הערבית 8,304

 ני תמ׳׳י — תנועת מסורת ישראל 44,466
 נפ .הרשימה למען עליה 6,992
 נק תנועת האזרחים הערבים בישראל 2,596
 פ עמך , 460
 פז תנועת האוהלים 545

 פש פיתוח ושלום בראשות פלאטו שדון 10,823
 קז רשימת הגימלאים והקשישים בישראל 2,404

 ?י עוצמה 839
 רצ התנועה לזכויות האזרח ולשלום 27,921
 ש מחנה שלי 8,691

 ת התחיה 44,700
 ם ה ״ כ 1,937,366

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 103.
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 >2) מספר הקולות שנמצאו פסולים: 17,243.

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

 מספר
ה המנדטימ מ י ש ר י ה ו נ י  אות כ

 הרשימה

47 
6 
4 
2 

4 
2 

48 
3 
1 
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 המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת
 ובלתי מפלגתיים

 חזית דתית לאומית, המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים
 יהדות התורה — אגודת ישראלי

 שינוי — מפלגת המרכז
 הזית דמוקרטית לשלום ולשוויזץ, המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 (רק״ח), פנתרים שהורים וחוגי ציבור יהודים וערבים
 תלם — תנועה להתחדשות ממלכתית

 הליכוד
 תמ״י — תנועת מסורת ישראל
 התנועה לזכויות האזרח ולשלום

 התחיה

 אמת

3 
 ג

 הו
 ו

 כו
 מחל

 ני 1
 רע
 ת.

 ם ה ״ כ 120

 (4) שמות,האנשים שנבחרו חברי הכנסת העשירית:
 (א) :מרשימת המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת

 י י ובלתי מפלגתיים (אמת) —
 1. פרס שמעון ל1. חריף משד׳ 33. ותד מחמד

 2." ארבלי־אלמתלינו שושנה 18. רוזוליו דניאל 34. בן מאיר דב
 3. אבן אבא 19. צבן־ יאיר זלמן 35. וייס שבח
 4. רבין יצחק 20. יהלל שלמה 36. גיל יעקב

 5. שמ טוב ויקטיר 21. נמיר אורה׳ • 37. בלומנטל נפתלי
 6. בר לב חיים 22. הרצוג חיים 38. אשל תמיר

 7. אדרי רפאל 23. הכהן מנחם 39. חשאי יהודה
 8. שחל משה. 24. אמוראי עדיאל 40. ירון אמרי

 9. משל ירוחם 25. שריד יוסף (יוסי) 41. בר־זהר מיכאל
 10. זכין דב 26. גתות אלעזר 42. סבג אורי

 11. ארד נאוה 27. אמיר יעקב ז׳אק 43. סויסה רפאל
 .12. גור מרדכי 28. הראל אהרון 44. נחמיאס אהרך רפאל

 13. יעקבי גד 29. זכאי יחזקאל 45. נעים רענן
 14. שפייזר אליהו 30. כץ־עוז אברהם 46. פדר, נפתלי

 15. ברעם עוזי 31. צור יעקב 47. הלאילה חמד
 16. נחמקין.אריה 32. חריש מיכאל

 מרשימת חזית דתית לאומית, המזרחי — הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים (ב) -
 1. ־ בורג יוסף 4. מלמד אברהם

 2. דרוקמן חיים׳ 5. ^ בן מאיר יהודה
 5. המר זבולון 6. אבטבי אליעזר

 מרשימת יהדות התורה — אגודת ישראל (ג) —

 1. שפירא אברהם יוסף 3. לוריגץ שלמה
 2. פרוש מנחם 4. הלפרט שמואל

 (ג)
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 (ד) מרשימת שינוי — מפלגת המרכז (הן) —

 1. רובינשטיין אמנון 2. וירשובסקי מרדכי

 מרשימת חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון, המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 (רק״ח), פנתרים שחורים וחוגי ציבור יהודים וערבים (ו) —

 1. וילגר מאיר 3. ביטון שלום צירלי
 2. טובי תופיק 4. זיאד תופיק

 מרשימת תלם — תנועה להתחדשות ממלכתית (כן) —

 1. דיין משה 2. בן פורת מרדכי

 מרשימת הליכוד (מחל) —

 1. בגין מנחם 17. שריר אברהם 33. נסראלדין אמל'
 2. ארליך שמחה 18. כהן יגאל 34. רום יוסף

 3. לוי דוד 19. ק ורפו חיים 35. גלזר־תעסה מרים
רי מרדכי׳ 36. קולס אליעזר  4. נסים משה 20. מו

 5. מרידוד׳ יעקב 21. שיפמן דוד 37. לין אמנון
 6. מודעי יצחק 22. בךאלישר אליהו 38. רנד צבי

 7. שמיר יצחק 23. גולדשטיין פנחס 39. כהן־אורגד יגאל
 8. שוסטק אליעזר 24. מילוא רוני 40. כהן מאיר

 9. פת גדעון 25. קצב משה 41. שטרית מאיר
 10. ארידור יורם 26. אולמרט אהוד 42. פרח יהודה
 11. ברמן יצחק 27. דקל מיכאל 43. לבני איתן

 12. שרון אריאל 28. תיכון דן 44. שליטא בבי
 13. גרופר פסח 29. קופמן חיים 45. רייסר מיכאל

 14. ארנס משה 30. מגן דוד 46. זיגר יצחק
 15. סבידור מנחם 31. דורון שרה 47. פרץ יצחק
 16. שילנסקי דב 32. זייגרמן דרור 48. נוף עקיבא

 תנועת מסורת ישראל (ני) —

 3. רובין בן' ציון

 .3. פורת חנן
 מרשימת התחיה (ת) —

 1. נאמן יובל
 2. כהן גאולה

 (ה)

 (ו)

 (ח) מרשימת תמ׳יי —

 1. אבוחצירא אהרן
 2. אוזן אהרון

 (ט) מרשימת התנועה לזכויות האזרח ולשלום (רצ)

 1. אלוני שולמית

 (י)

 משה עציוני
 שופט בית המשפט העליון (לשעבר)

 יושב ראש ועדת הבחירות
 המרכזית לכנסת העשירית

 ז׳ בתמוז התשמ״א (9 ביולי 1981)
 (1זמ 16—3)

1S10.7.19 ,ט ד.פר0ומיס 2727, ח׳ גתמוז התשמ״א ו ק ל י 2 1 9 2 
 המחיר 60 אגורות חדשות ISSN 0334 — 2980 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


