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 ילקוט הפרסומים
 י׳ בםיון התשנ״ט 4757 25 במאי 1999
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 מספר
 הקולות
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 כינוי הרשימה
 אות

 הרשימה

 אלתגימע אלוחדוי אלדמוקרטי
 (בל״ד)

 הדרך השלישית עם הגולן בראשות
 אביגדור קהלני

 חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון -
 חד״ש (המפלגה הקומוניסטית
 הישראלית וחוגי ציבור יהודים

 וערבים)

 מפלגת זכויות הגבר במשפחה -
 רע״ש

 מורשת־אבות בראשות הרב בא־גד
 האיחוד הלאומי - מולדת חרות

 תקומה

 לב - עולים למען ישראל
 שינוי - התנועה החילונית בראשות

 לפיד ופורז

 ישראל בעליה בראשות נתן
 שרנסקי

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור
 ליברמן

 עם אחד בראשות עמיר פרץ -
 סיעת העובדים והגימלאים בישראל

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו
 מרצ ישראל הדמוקרטית

 מפלגת המרכז הפרוגרסיבית
 (מיוסדת ע״י יוצאי רומניה)

 מפלגת נגב

 הרשימה הערבית המאוחדת

 פנינה רוזנבלום

 מפלגת המרכז בראשות יצחק
 מרדכי

 כת לגימלאים בראשות גדעון בן
 ישראל

 צומת - התנועה לציונות
 מתחדשת

 מפלגת הקזינו - עזרא טיסונה

 מיסוד ההימורים בישראל

 ארגון הפעולה הדמוקרטי דע״ם

 עלה ירוק

 הערבי החדש

 תקווה

 מפלגת חוק הטבע

 הירוקים

 ש״ס - התאחדות הספרדים
 העולמית שומרי תורה

 סך כל הקולות הכשרים
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 הודעה על תוצאות הבחירות לראש הממשלה
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 13(ז) לחוק־יםוד: הממשלה1, ניתנת בזה
 הודעה על תוצאות הבחירות לראש הממשלה שהתקיימו

 ביום ב׳ בסיון התשנ״ט (17 במאי 1999):

 1. מספר הקולות הכשרים שקיבל כל מועמד:

 מספר הקולות
 שם המועמד הכשרים באחוזים

 א. ברק אהוד 1,791,020 56.08

 ב. נתניהו בנימין 1,402,474 43.92

 סך כל הקולות הכשרים: 3,193,494

 2. המועמד אהוד ברק נבחר חבר הכנסת התמש־עשרה
 מטעם רשימת ישראל אחת בראשות אהוד ברק -
 העבודה גשר מימד (אמת) וקיבל יותר ממחצית הקולות

 הכשרים.

 3. לפי החישובים דלעיל ובהתאם לסעיף 3ו(א) לחוק יסוד:
 הממשלה, נבחר לראש הממשלה:

 אהוד ברק

 שם פרטי שם משפחה

 י׳ בםיון התשנ״ט (25 במאי 1999)

 אליהו מצא
 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת ה־5ז ולראש הממשלה

 1 ם״ח התשנ״ב, עמי 214; התשנ״ו, עמ׳ 114.

 הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת
 החמש־עשרה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],
 התשכ״ט-1969

 בהתאם לסעיף 84(א) לחוק הבחירות לכנסת ולראש
 הממשלה [נוסח משולב], התשב״ט-969וי, ניתנת בזה

 הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת החמש־עשרה:

 ו. מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות
 המועמדים:

 מספר
 כינוי הרשימה הקולות

 אות
 הרשימה

 ישראל אחת בראשות אהוד ברק - 670,484
 העבודה גשר מימד

 המפד״ל - המפלגה הדתית 140,307
 לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי

 יהדות התורה המאוחדת. והשבת 125,741
 אגודת ישראל - דגל התורה

 אמת

 סייח התשב״ט, עמי 103; התשנ״ט, עמי 76.
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 15. דיין יעל 21. יחזקאל אברהם
 16. פינם־פז אופיר 22. לנדבר סופיה

 17. מלכיאור מיכאל 23. טריף סאלח
 18. לוי מקסים 24. שמחון שלום

 19. סנה אפרים 25. כץ יוסי
 20. מםאלחה נואף 26. שירי ויצמן

 (ב) מרשימת המפדי׳ל ־ המפלגה הדתית לאומית,

 ביבי יגאל
 5. אורלב זבולון

 המזרחי - הפועל המזרחי (ב)

 ו. לוי יצחק 4
 2. דרוקמן חיים מאיר
 3. יהלום שאול נחום

 מרשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת
 ישראל - דגל התורה (ג)

 4. גפני משה רפאל
 5. הלפרט שמואל

 ו. פרוש מאיר
 2. רביץ אברהם
 3. ליצמן יעקב

 2. טיבי אחמד

 (ד)

 ו. בשארה עזמי

 3. גוז׳נםקי תמר

 מולדת חרות תקומה

 ברבה מוחמר
 מחיול עםאם

 3. קליינר מיכאל
 4. אלון בנימין

 התנועה החילונית בראשות

 (ג)

 (ד) מרשימת אלתג׳מע אלוחדוי אלדמוקרטי (בל״ד)

 (ה) מרשימת חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון -
 חד״ש (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי

 ציבור יהודים וערבים) (ו)

 מרשימת האיחוד הלאומי
 (יט)

 ו. זאבי רתבעם
 2. פורת תנן

 מרשימת שינוי -
 לפיד ופורז (יש)

 ו. לפיד יוסף 4. פריצקי יוסף יצחק
 2. פורז־פוזמנטיר אברהם 5. זנדברג אליעזר

 3. נאות יהודית 6. בריילובסקי ויקטור

 מרשימת ישראל בעליה בראשות נתן שרנםקי
 (כן)

 ו. שרנסקי נתן 4. סולודקין מרינה
 2. אדלשטיין יולי יואל 5. ריגר גנרי

 3. ברונפמן רומן 6. צינקר אלכסנדר

 מרשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
 (ל)

 ו. ליברמן אביגדור 3. נודלמן מיכאל
 2. שטרן יורי 4. כהן אליעזר

 מרשימת עם אחד בראשות עמיר פרץ - סיעת
 העובדים והגימלאים בישראל (ם)

0) 

 (ז)

 (ח)

 (ט)

 (י)

 2. מספר הקולות שנמצאו פסולים: 64,332

 3. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות
 המועמדים:

 מספר
 המנדטים

26 

(9 

1», 

120 

 הרשימה
 אות

 הרשימה

 ישראל אחת בראשות אהוד ברק -
 העבודה גשר מימד

 המפד״ל - המפלגה הדתית
 לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי

 יהדות התורה המאוחדת והשבת
 אגודת ישראל - דגל התורה

 אלתג׳מע אלוחדוי אלדמוקרטי
 (בל״ד)

 חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון -
 חד״ש (המפלגה הקומוניסטית
 הישראלית וחוגי ציבור יהודים

 וערבים)

 האיחוד הלאומי - מולדת חרות
 תקומה

 שינוי - התנועה החילונית בראשות
 לפיד ופורז

 ישראל בעליה בראשות נתן
 שרנסקי

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור
 ליברמן

 עם אחד בראשות עמיר פרץ -
 סיעת העובדים והגימלאים בישראל

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו
 מרע ישראל הדמוקרטית

 הרשימה הערבית המאוחדת
 מפלגת המרכז בראשות יצחק

 מרדכי

 שיים - התאחדות הספרדים
 העולמית שומרי תורה

 סך כל המנדטים

 יט

 יש

 כ!

 ל
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 עם

 פה

 שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת החמש־עשרה:

 (א) מרשימת ישראל אחת בראשות אהוד ברק
 העבודה גשר מימד (אמת)

 1. ברק אהוד 8. כהן רענן
 2. פרם שמעון 9. ברעם עוזי

 3. לוי דוד 10. איציק דליה
 4. בן עמי שלמה 11. בן אליעזר בנימין

 5. ביילין יוסף 12. רמון חיים
 6. וילנאי מתן 13. גולדשמידט אלי

 7. בורג אברהם 14. שוחט אברהם בייגה
 1. פרץ ארמונד עמיר 2. כץ חיים
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 הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת
 החמש־עשדה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],
 התשב״ט-969ו

 בהתאמ לסעיף 87(ב) לחוק הבחירות לכנסת ולראש
 הממשלה [נוסת משולב], התשכ״ט-969ו', נמסרת בזה
 הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת החמש־עשרה

 כמפורט להלן:

 אות הרשימה: שס

 הכינוי: ש״ס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי
 תורה

 המועמד: מסי 1. אריה מבלוף דרעי, ברשימה זו התפטר
 ביום ד׳ בסיון התשנ״ט (19 במאי 1999).

 ד׳ בסיון התשנ״ט (19 במאי 1999)

 אליהו מצא
 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת ה־5ו ולראש הממשלה

 י ם״ח התשכ״ט, עמי 103; התשנ״ט, עמי 76.

 (יא) מרשימת הליכוד בראשות בנימין נתניהו (מחל)

 ו. נתניהו בנימין 11. נוח דני
 2. שלום סילבן 12. הנגבי צחי
 3. קצב משה 13. כץ ישראל

 4. לבנת לימור 14. איתן מיקי מיכאל
 5. שיטרית מאיר 15. מצא יהושע
 6. עזרא גדעון 16. ארנם משה

 7. בלומנטל נעמי 17. הירשזון אברהם
 8. שרון אריאל 18. לבני ציפי
 9. לנדאו עוזי 19. קרא איוב

 10 ריבלין ראובן רובי

 מרשימת מרצ ישראל הדמוקרטית (מרצ)

 1. שריד יוסי 6. גלאון זהבה
 2. כהן רן 7. וילן אבשלום
 3. אורון חיים 8. גיל און אילן

 4. רובינשטיין אמנון 9. חזן שרה נעמי
 5. מאור ענת 10. גבארה חוםניה

 מרשימת הרשימה הערבית המאוחדת (עם)

 1. דהאמשה עבד אלמאלכ 4. חטיב תאופיק
 2. סאנע טלב 5. כנעאן מוחמר

 3. מחאמיד האשם

 (יד) מרשימת מפלגת המרכז בראשות יצחק מרדכי
 (פה)

 ו. מרדכי יצחק 4. מילוא רון רוני
 2. ליפקין־שחק אמנון 5. סביר אוריאל
 3. מרידוד דן 6. פילוסוף דליה

 (טו) מרשימת שיים - התאחדות הספרדים העולמית
 שומרי תורה (שס)

 ו. גמליאל אריה 0ו. וקנין יצחק
 2. סויסה אליהו 11. מלול רחמים
 3. ישי אליהו 12. נהרי משולם

 4. בניזרי שלמה 13. סבן יצחק
 5. כהן יצחק 14. זאב נסים מרדכי
 6. כהן אמנון 15. פרץ יאיר יעיש

 7. דהן נסים (מקס) 16. חוגי עופר
 8. אזולאי דוד 17. גאגולה איסק

 9. טל דוד

 י׳ בסיון התשנ״ט (25 במאי 1999)

 אליהו מצא
 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת ה־5ו ולראש הממשלה

 ילקוט הפרסומים 4737, י־ בםיון התשנ״ט, 25.5.1999

 ISSN 0334-3030 סודר בסדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים
3378 

 המחיר 28.ו שקל חדש


