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הרב*ע*ת לכנסת המרכזית הבחירות ועדת

לתקומתה, עשרה השתים בשנה ישראל, במדינת
פה, ,(12.1L1959) תש"ך נחשון א י מום

הבודדות ועדת במשרדה התכנסה בתלאביביפו,
קבוע למען הרביעית, לכנסת המרכזית

שקרמו הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות את
(1959 בנובמבר 3) תש"ך בחשון ב' ביום

תשי'יט1959. לכנסת, הבחירות חוק פי על

ב^ש^בה: השתתפו

זוסמן. העל*יואל המשפט בית ♦ושבראש.V(שופט

היושבראש: של סגנ*ם

יוחנן רותבדר הקטץ

דוד משהאר*הבררבהא' קורץ

יהודה חנןגולדנברג רובץ



הועדה: חבר*

מסעד קס*ס

בךע*ון קענלנבוגן
ח. קרונגולד
שמואל שורש
*עחק שפ*רא

אברהם תור*

ל *זרעאל*י>

עמנואל כהן
עאלח כ'נ*פס
*שראל לוץ
תנא נקרא

רומדאן פארם
עב* עפר*ר*

עב* ברנשט*ן

שמעון גראטש
אל*הו דגנ*

משה חב*ב

ג'נ*ה טברסק*
נ*סן ט*קוע*נסק*

דב *וס*פוף

מ. .* אברמוב*ץ
ראובן אהרונוב*ץ

ברוך אזנ*ה

*הודה אל*נסון

נתן אלמוזל*נו
*עקב אפרת
וולף ארל*ך

הפנים שר באכח  בחירות על הארעי המפקח  מ*כאל ע*לן

הבחירות לענין הכלל* המטה וראש הבטחוז שר באכח  שפ* שלום סא"ל
המרכזית הבחירות ועדת של הכללי המזכיר  משה ש*לו

כד*ן. ל*ש*בה הוזמנו הועדה חבר* כל

קבעה: הרביעית ^כנסת המרכזלת הבחירות ועדת

*לקוט ברשומות. פורסמו הכשרות הרש*מות 24 רש*מות. 24 ואושרו כשרות נמעאו מהן מועמד*ם, רש*מות 26 הוגשו בחוק לכך שנקבע במועד א.

.(1959 באוקטובר 18) תש"ך בתשר* ט"ז מ*ום 704 מס' הפרסומ*ם,

אלה: מועמד*ם רש*מות ב*נ*הן התקשרו המנדט*ם חלוקת לעורך ב.

הרש*מה כנו* הרש*מה אות

מפלגת**ם ובלת* ארך*שראל פועל* מפלגת  א (1)

ופ*תוח ק*דמה  רא

והאחוה הש*תוף

ופ*תוח חקלאות

*א

ע

(2)

מפלגת**ם ובלת* ע*ון פועל*  העבודה אחדות מפלגת

*שראל*ת ערב*ת עבודה מפלגת

תו

שת

(3)

פ* על כ* המרכז*ת, הבח*רות ועדת קבעה המספר*ם וסוכמו האזור*ות, הבח*רות ועדות ושל הקלפ* ועדות של הפרוטוקול*ם שנבדקו לאחר ג.
הן הבח*תת תועאות תש*"ט1959 לכנסת, הבח*רות לחוק 40,39,38,37 בסע*פ*ם האמור

1218724 לבחור זכות בעל* מספר (1

994306 . המעב*ע*ם מספר (2

24969 ר*קות ומעטפות פסול*ם שנמעאו הקולות מספר (3

969337 כשר*ם שנמעאו הקולות מספר (4



בהם: שזכתה המנדטים ומספר המועמדים מרשימות אחת לכל הכשרים הקולות מספר ד.

מספר
המנדטים

מספר
הקולות הרשימה

8

273743

123472

161*

631

1322

1765

3369

מזרח עדות ספרדית, לאומית מפלגה 0ש
3133 מפלגתיים ובלתי
10902 ופיתוח חקלאות  ק
44889 הפרוגרסיבית המפלגה  פ
59700 המרכז מפלגת הכלליים, העיונים הסתדרות  צ

ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה  ק
מפלגתיים

ופיתוח קידמה  לא
תלויים בלתי  רט

החדש העולה חזית  רל
ובלתי 'בונד" סוציאליסטי איגוד  רנ

מפלגתיים
השואה ונפגעי נכים סיעת  ש

ישראלית ערבית עבודה מפלגת שת
ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת  ת1

58048 מפלגתיים ובלתי

מספר
המנדטים

47

12

מספר
הקולות הרשימה

370585

95581

455696

13051517

594

111042

3818

8199

1711

ובלתי א^ישראל פועלי מפלגת  א
מפלגתיים

הפועל  המזרחי  דתיתלאומית חזית  ב
מפלגתיים ובלתי המזרחי

פועלי ישראל, אגודת תורתית, דתית חזית  ג,!
מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת

החרות תנועת  ח
שלישי כח טש

והאחווה השיתוף  *א
ישראל לערב" עצמאית סיעה  לד

תלוי בלתי אפריקה צפון יוצא' ליכוד  U*

תימנים סיעת לש
ובלתי המאוחדת הפועלים מפלגת  מ

69468 מפלגתיים
4651 והעבודה הקידמה  נ

ובני ספרדים של מיסודם לאומי, איחוד  0ר
2456 מזרח עדות

דוד הכהן
יוסף אפרתי

דוד בררבהאי
יוסף פישר
עמוס דגני
דוד פתל
מנחם כהן

שמואל שורש
יוסף חייף צדוק

יצחק קורן
ישראל קרגמן

חנה למדן
גדעון ישראל בן

מרדכי זר
זיניה טברסקי

הרביעית: הכנסת לחברי נבחרו ה.

מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועל* מפלגת  א מרשימה
עמי אסף

אהרן יוסף אלמויגי
יונה כמה
רחל צברי

עקיבא ן י בר ו ג
ישראל גורי
מאיר ארגוב
שמעון פרס
אהרן בקר

יזהר םמילנסקין
ברוך אזניה
משה סרדינם
אשר חסין
הרצל ברגר
משה ברעם

דבורה נצר

דוד בןגוריון
מל'זה קורה

גולדה מאיר
לוי א7\כול

שלום בכור *טרית
פנחס לבון
זלמן ארן

מרדכי נמיר
פנחס ספיר
קדיש לוז

גיורא יוספטל
אבא אבן

משה דיין
בבה אידלםון

ישראל שרעבי ישעיהו
אברהם הרצפלד

'"<

מפלגתיים ובלת> המזרח* הפועל לאומיתהמזרח* חזיתדתית  ב מרשימה
מיכאל חזני

יעקב אהרן גרינברג
טובה םנהדראי

מרדכי ורוק נ ד"ר הרב

שלמה ישראל רוזנברג ד"ר הרב
משה נא ו א

פריגיה זוארץ
בנימין שחור

חיים משה ליופירא
יוסף בורג ד"ר

יצחק רפאל
זרח ורהפטיג

מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת פועל* ישראל, אגודת תורתית, דתית חזית  גד מרשימה
מנחם פרוש
יעקב כץ

שלמה לורינץ
קלמן כהן

מאיר יצחק לוין
בנימין מינץ



יוסף שופמן
בנימין ארדיטי
מרדכי אולמרט
אליהו מריזור
שבתאי שיממן

אמה תלמי
יעקב ריפתין
יוסף כמים

שמעון כנוביץ
יצחק גולן

הנריק צבי צימרמן
זלמן שניאור אברמוב

8ייס לנדאו
אליעזר ליוםנזק

סמשון יוניצימן ד"ר
אסתר נאור רזיאל
חיים מגירי כהן

נחום לוין

החרות תנועת  ח מרשימה

מנחת בגין
יוחנן בדר ד"ר

בנימין אבניאל ד"ר
יעקב מרידור

אריה אלסםן ד"ר
אריה אליעזר בן

והאחווה השיתוף  יא מרשימה
לביב אבורוכן

יוסף דיאב
מפלגת>>ם ובלתי המאוחדת הפועל>ם מפלגת  מ מרשימה

מרדכי בנטוב
ישראל ברזילי

חיי0 יהודה

מאיר יערי
יעקב חזן
חנן רובין

ופיתוח חקלאות  ע
מחמוד אנאשף

הפרוגרסיבית המפלגה  פ מרשימה

מכלימה

יזהר הררי פנחס יוזן
איד7כ כהן משה קול

המרכז מפלגת הכלליים, הציונים הסתדרות  צ מרשימה
שמעון אלימלך רימלס ד"ר

עזרא איכילוב
בנימין מקזה נסים

פרץ ברנשטיין
יוסף ספיר
יוסף סרלין

מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה  ק מרשימה
(בר) וילנר(קובנר)גאיר שמואל םיקוניס

תופיק טובי

ופיתוח קידמה  רא מרשימה
אחמד אזיאהר
אליאס נחילה

מפלגתיים ובלתי ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת  תו מרשימה
מרדכי ביבי נחום רפלקס ניר

יצחק בןאהרן
משה אברהם כרמל

ישראל גלילי
יגאל אלון

יקזראל בריהודה

זה. דברים לזכרון בנספח מעו"ם המנדטים חלוקת של החישוב פרט* ו.

יופקדו כן המדינה. לגנזך והשלישי השלישית הכנסת ראש ליושב השני הפנים, לשר "מסר מהם אחד העתקים. בשלשה נערך זה דברים זכרון ז.
הבחירות. תועאות לקביעת המתיחסים המסמכים שאר וכל האזוריות הבחירות ועדות ושל הקלפי ועדות של הפרוטוקולים הפנים שר בידי

הועדה, ראש יושב של ידו בחתימת ברשומות, המרכזית, הבחירות ועדת תפרסם 1959  תשי"ט לכנסת, הבחירות לחוק 40 בסעיף שנקבע ולפי
הרביעית. לכנסת הבחירות תועאות על הודעה

*4"

החתום על באנו ולראיה

. י ראש יושב

ראש היושב של סגנים

המרכזית הבחירות ועדת חברי
ר'^

הפנים שר כח בא  בחירות על הארעי המפקח
לענין הכללי המטה וראש הבטחון שר כח בא
המרכזית הבחירות ועדת של הכללי המזכיר

ישראל מדינת בתלאביביפו, ונחתם נכתב
(1959 בנובמבר תש"ך בחשון היום


