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 ילקוע הפרסומים
 ל׳ בסיון התשנ״ב 4021 1 ביולי 1992

 הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת השלוש״עשרה

 תיאומים לענין תוספת קצינים מקצועיים ותוספת קצינים טכניים לשומרי הכנסת

 עמוד

3776 

3778 



 הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת השלוש״עשרה

 לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט־1969

 בהתאם לסעיף 84(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-11969, ניתנת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת

 2. מספר הקולות שנמצאו פסולים: 21,102.

 3. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 מספר
 כינוי הרשימה המנדטים

 אות
 הרשימה

44 

3 

3 

32 

12 

2 

 אמת העבודה בראשות רבין

 ב מפד״ל, חזית דתית לאומית -
 המזרחי, הפועל המזרחי

 ג יהדות התורה המאוחדת - אגודת
 ישראל - דגל התורה - הרב

 יצחק פרץ

 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון ־
 המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 וחוגי ציבור יהודים וערבים

 ט מולדת

 מחל הליכוד

 מרצ מרצ - ישראל הדמוקרטית -
 רצ, מפם, שינוי

 ע המפלגה הדמוקרטית הערבית

 ץ צומת - התנועה להתחדשות
 ציונית ובלתי מפלגתיים

 שם ש״ם - התאחדות הספרדים שומרי
 תורה

 םה״כ 120 מנדטים

 4. שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת השלוש״עשרה:

 מרשימת העבודה בראשות רבין ־־ (אמת) - (א)

 1. רבין יצחק 16. וייס שבח

 2. פרם שמעון 17. מירום חגי

 3. בורג אברהם 18. לובלםקי מאשה

 4. בן אליעזר בנימין 19. בן מנחם אליהו

 5. נמיר אורה 20. מםאלחה נואף

 6. רמון חיים 21. שחל משה

 7. חריש מיכאל 22. כהן רענן

 8. קיסר ישראל 23. דיין אלי
 9. לי תאי דוד 24. ביילין יוסף
 10. זוילי נסים 25. איציק דליה

 11, שטרית שמעון 26. גל גדליהו
 12. ברעם עוזי 27. סנה אפרים

 13. אלול רפאל 28. גולדמן מיכה
 .14. אור אורי 29. יחזקאל אברהם

 15. שוחט אברהם״בייגה 30. טריף םאלח

 השלושיעשרה:
 1. מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:
 מספר

 כינוי הרשימה הקולות הכשרים
 אות

 הרשימה

 אמת העבודה בראשות רבין 906,810
 ב מפד״ל, חזית דתית לאומית -

 המזרחי, הפועל המזרחי 129,663
 ג יהדות התורה המאוחדת -

 אגודת ישראל - דגל התורה ־־
 הרב יצחק פרץ 86,167
 ד התנועה הלאומית לדמוקרטיה ועליה 11,697
 דף פיקנטי בראשות משה בדש 3,750

 ו חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון -
 המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 וחוגי ציבור יהודים וערבים 62,546
 זה ציפור 523

 ט מולדת 62,269
 יד התקוה ־ תנועה חברתית לוחמת

 בראשות צ׳רלי ביטון 2,053
 יז התורה והארץ בראשות

 הרב משה לוינגר 3,708
 ים מפלגת חוק הטבע 1,734
 כי תל׳׳י תנועה להתחדשות ישראל 1,336

 מחל הליכוד 651,229
 מרצ מרצ ־ ישראל הדמוקרטית - רצ,

 מפם, שינוי 250,667
 נ על גלגלים 3,355

 נד תנועת נפגעי משכנתאות, חסרי
 דיור וחיילים משוחררים 5,962
 נכ מפלגת נשים 2,886

 ע המפלגה הדמוקרטית הערבית 40,788
 פ הרשימה המתקדמת לשלום 24,181

 ץ צומת ־ התנועה להתחדשות ציונית
 ובלתי מפלגתיים 166,366

 ק גימלאים, עולים וקשישים 8,327
 קל גאולת ישראל בראשות

 הרב אליעזר מזרחי 12,851
 קן המפלגה הליברלית החדשה בראשות

 יצחק מודעי 16,669
 שם ש״ם - התאחדות הספרדים שומרי

 תורה 129,347

 ת התחיה 31,957

_ םה״כ קולות כשרים 2,616,841 _ _ _  ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 103. _
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 נחמן רון
 אסעד אסעד
 גור אפרים

 לבנת לימור
 בלומנטל נעמי

 שלום ציון םילבן

 21 הנגבי צחי 27.

 22. איתן מיכאל 28.

 23. עלי עובדיה 29.

 24. מנע דוד 30.

 25. הירשזון אברהם 31.

 26. קופמן חיים 32.

 8. צוקר דוד
 9. חאג׳ יחיא וליד
 10. חזן שרה נעמי

 11. טמקין בנימין
 12. מאור ענת

 (ז) מרשימת מרצ ־ ישראל הדמוקרטית - רצ, מפם, שינוי ־
 (מרצ) ־

 1. אלוני שולמית
 2. צבן יאיר

 3. רובינשטיין אמנון
 4. שריד יוסף (יוסי)

 5. כהן רן
 6. אורון חיים

 7. פורז פוזמנטיר
 אברהם

 (ח) מרשימת המפלגה הדמוקרטית הערבית - (ע) -

 1. דראושה עבדיאלוהאב 2. אלםאנע טלב

 (ט) מרשימת צומת - התנועה להתחדשות ציונית ובלת
 מפלגתיים - (ץ) -

 1. איתן רפאל 5.

 2. שגב גונן 6.

 3. בדש פנחס 7.

 4. זנדברג אליעזר 8.

 פלד משה
 דיין חיים

 םלמוביץ אסתר
 אלכסנדר גולדפרב

 4. גמליאל אריה
 5. פנחםי רפאל

 6. בניזרי שלמה

 (י) מרשימת ש״ם - התאחדות הספרדים שומרי תורה
 (שם) - .•

 1. דרעי אריה מכלוף
 2. מאיה משה
 3. עזרן יוסף

 ל׳ בםיון התשנ״ב (1 ביולי 1992)

) אברהם חלימה 3 ' 1 מ 6 ח ) 

 שופט בית המשפט העליון (בדימום)
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת השלוש״עשרה

 31. קהלני אביגדור 38. שגיא גדעון
 32. כץ יוסי 39. זיםמן עמנואל

 33. אדרי רפאל 40. לס יורם
 34. גור מרדכי 41. ונונו יוסף

 35. שפי יעקב 42. בוחבוט שלמה
 36. גולדשמידט אלי 43. פרץ עמיר

 37. דיין יעל 44. אביטל שמואל

 (ב) מרשימת מפד׳׳ל, חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל
 המזרחי ־־(ב) -

 1. המר זבולון 4. לוי יצחק
 2. שאקי אבנר חי 5. פורת חנן

 3. ביבי יגאל 6. יהלום שאול נחום

 (ג) מרשימת יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל ־-
 דגל התורה - הרב יצחק פרץ ־ (ג) ־

 1. שפירא אברהם 3. פרוש מנחם
 2. פרץ יצחק 4. הלפרט שמואל

 (ד) מרשימת חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון ־ המפלגה
 הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים -

 (0 ־
 1. זיאד תאופיק 3. גוז׳נםקי תמר

 2. מחאמיד האשם

 מרשימת מולדת ־־(ט) -

 1. זאבי רחבעם 3. בא גד יוסף
 2. גוטמן שאול

 מרשימת הליכוד ־־ (מחל) ־־

 1. שמיר יצחק 11. בן אלישר אליהו
 2. שרון אריאל 12. אולמרט אהוד

 3. לוי דוד 13. תיכון דן
 4. קצב משה 14. מגן דוד

 5. נתניהו בנימין 15. מרידוד דן
 6. בגין זאב בנימין 16. פת גדעון

 7. מילוא רון 17. לנדאו עוזי
 8. נסים משה 18. עמור שאול
* שילנםקי דב 19. מצא יהושע 9 

 10. שטרית מאיר 20. שמאי יעקב

 (ה)

 (ו)
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/ ז  (3) הוא משובץ בתפקיד פיקודי, כמפורט בתוספת א
 ובלבד שתקן התפקיד הוא אקדמאי;

 (4) הוא בעל ותק של 15 שנות שירות לפחות במשמר
 הכגםת.

 (ב) שומר בדרגת שכר של שמר, אשר דורג בדרוג קצינים
 טכניים בתקופה שבין יום ר בניסן התש׳׳ן(1 באפריל 1990)
 לבין יום ס״ו בטבת התשנ׳׳א(1 בינואר 1991) וקצין בדרגת רה
 שמר אשר דורג בדרוג קצינים טכניים לפני תחילתם של
 תיאומים אלה, יראו אותם כזכאים לדרוג שכר קצינים טכניים

 על פי תיאומים אלה.

 תופפת א׳

 תפקידי פיקוד:

 1. מפקד מחלקה;
 2. סגן מפקד מחלקה;

 3. מפקד גזרה;
 4. ראש לשכה.

 תוספת כ׳

 השתלמויות יחידתיות:
 1. כיבוי אש;

 2. עזרה ראשונה;
 3. פינוי וחילוץ (הגא);

 4. חבלה;
 5. מטווחים.

 כ״ט באייר התשנ״ב (1 ביוני 1992) י

) דב שילנסקי 3 * 6 6 מ 4 ח ) 

 יושביראש הכנסת

 תיאומים לעניו תופפת פןציגים מל,צועייפ
 ותוספת ל,צינים מכניים

 לפי חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ׳׳ח-1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק.משכן הכנסת ורחבתו,
 התשכ״ח־־968!1, אני קובע את התיאומים הבאים לענין תשלום
 תוספת קצינים מקצועיים ותוספת קצינים טכניים לשומרי

 הכנסת:

 תוספת הציניים מקצועיים

 1. (א) לדרוג שכר קצינים מקצועיים יהיה זכאי שומר
 בדרגת שכר של שמר עד גונן, בתנאי שהוא ממלא אחר התנאים

 הבאים:
 (1) הוא משובץ בתפקיד המוגדר כתפקיד פיקודי כמפורט

;  בתוספת א,
 (2) הוא בעל ותק של 17 שנות שירות לפחות במשמר

 הכנסת;
 (3) הוא בוגר קורם סמלים, או קורם קצינים, או ארבע

/  השתלמויות במסגרת היחידה, כמפורט בתוספת ב

 (ב) תחילתו של סעיף זה ביום ר בניסן התש״ן(1 באפריל
.(1990 

 תוספת הצינים םכניים

 2. (א) לדרוג שכר קצינים טכניים יהיה זכאי קצין משמר
 בדרגת שכר של רב שמר עד גונן, בתנאי שהוא ממלא אחר

 התנאים הבאים:
 (1) הוא בוגר קורם סמלי אג״ם במשטרה או קורס סמלים
 במג׳׳ב, ובשומרת ־ השתלמות מקצועית אחרת לפי

 קביעת קצין הכנסת;
 (2) הוא בוגר קורם קצינים במשטרה או בצהי׳ל;

 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 197.
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 המחיר 70 אגורות 0334-2980 א185 סודר בסדר״צילוס והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים




