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החרות תנועת
אשכנזים ספרדים אחוד ישראל אמוני
ישראל לערביי הדמוקרטית הרשימה

בישראל התימנים ■'.התאחדות

(מפ"ם) המאוחדת הפועלים מפלגת
והעבודה הקידמה רשימת

ועולים ותיקים המזרח ועדות ספרדים רשימת
והכתות החקלאות רשימת

הפרוגרסיבית המפלגה
המרכז מפלגת  הכלליים הציונים הסתדרות

ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה רשימת
מפלגתיים

ים הכיש והחיילים החדשים העולים למען
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'1 תשי"א1951 השניה' לכנסת הבחירות לחוק 41(א) לסעיף בהתאם
: השניה לכנסת הבחירות הוצאות בזה מתפרסמות

: המועמדים מרשימות אחת לכל שנמסרו הכשרים הקולות מספר i .

מספר
הכשרים הקולות הרשימה כינוי
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: הכנסת לחברי שנבחרו האנשים שמות (4)

א  מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועלי מפלגת מרשימת (א)

עקיבא גוברין .24
אליעזר לבנה .25

ראובן (שריבמן) שרי .25
דוד הכהן .27

אליהו הכרמלי .23
קדיש (לוזינסקי) לוז .29

שרה ככרית .30
ישראל גורפינקל .31

ישעיהו ישראל שרעבי .32
שמשון יעקב שפירא .33

יחזקאל הן .34
הרצל ברגר ,35
לונה כסה .36

ז'ניה טברסקי .37
ברוך (איזנשטט) אזני .38

עמי אסף .39
ראובן פלדמן הרב .40
דוד האי רב בר .41

דבורה נצר .42
אפרים תבררי .43
חיים בןאשר .44

יזהר סמילנםקי .45

דוד גוריון בן
יוסף שפרינצק

משה שרת
אליעזר קפלן

גולדה מאירסון
דב יוסף

פנחס לבון
שלום בכור שיטרית

יצחק בןצבי
זלמן שזר

שלמה לביא
אברהם הרצפלד

לוי .אשכול
עדה (פישמן) מימון

זלמן (אהרונוביץ) ארן
מרדכי נמיר

מאיר (גרבובסקי) ארגוב
פרץ נפתלי

בבה אידלסון
יוסף אפרתי
יעקב אורי
זאב שפר
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: המועמדים

מכלגתב ובלתי ישראל ארץ כיעלי מפלגת
מפלגתיים בלתי ודתיים המזרחי

ישראל אגודת התורה עם רשימת
ישראל אגודה פועלי

ודתיים המזרחי הפועל ועבודה תורה רשימת
מפלגתיים בלתי

החרות תנועת
אשכיזיפ ספרדים אחוד ישראל אמוני
ישראל לערביי הדמוקרטית הרשימה

בישראל התימנים התאחדות
(מפ"ם) המאוחדת הבועלים מפלגה

והעבודה הקדמה רשימת
ועלליב ותיקים המזרח ועדות ספרדים רשימת

והפתוח החקלאות רשימה
הפרוגרסיבית המפלגה

המרכז מפלגת  הכלליים הציונים הסתדרות
ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה רשימת

מפלגתיים
המשוחררים והחיילים החדשים העולים למען

: פסולים שנמצאו הקולות .ר

מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים 7/
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מספר
המנדטים

הרשימה כינוי
אות

הרשימה

ב  מפלגתיים בלתי ודתיים המזרחי מרשימת (ב)
צבי דוד פנקס .1

מרדכי ד"ר נורוק .2

ג  ישראל אגודת התורה עם מרשימת (ג)
מאיר יצחק לוין .1

די'ר אברהם דויטש .2
שלמה לורנץ .3
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מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועלי מפלגת א
מפלגתיים בלתי ודתיים המזרחי 2

ישראל אגודת התורה עם רשימת ^
ישראל אגודת פועלי ד

ודתיים המזרחי הפיעל ועבודה הורה רשימת ו
מפלגתיים בלתי

110 עפ' ,(19.4.51) תצי"א בניס; י"; מיום 74 החוקיב יכפר
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נ  והעבודה הקידמה מרשימת O
חסן צאלח ח'ניםס .1
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20  ועולים ותיקים המזרח וערות ספרדים מרשימת (יא) 1

אליהו אלישר 1י
בנימין סילס ששון .2

y  והפתוח החקלאות מרשימת (יב)
/ פארס חמדאן .1 

פ  הפרוגרסיבית המפלגה מרשימת (יג)
פנחס רוזן .1

אברהם ד''ר גרנות .2
משר, קול .3
יזהר הררי .4

 המרכז מםלגת  הכלליים הציונים הסתדרות מרשימת (יד)

פרץ ברנשטיין .1
ישראל רוקח .2
שושנה פרסיץ *3

יוסף ספיר .4
יעקב קליבנוב .5
יוסף סרלין .6

חיים ד''ר בוגר .7
שמעון בז'רנו .8

אלימלך רימלס ד"ר .9
בןציון (הורוביץ) ד''ר הראל .10

חיים אריאב .11
עזרא איכילוב .12
שמחה בבד. .13
זלמן סוזייב .14 

בתשבע כצנלסון .15
* אברהם סטופ ד''ר .16

נחום חת .17
■ ■ ■  ג'ורג' פלש .18

שלום זיסמן .19
שלמה פרלשסץ .20

ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה מרשימת (סו)
ק  מפלגתיים

שמואל מיקוניס .1
הופיק טובי .2

(בר) TKn (קובנר) וילנר .3
אסתר (בריטשסיין) וילנסקה .4

אמיל חביבי .5

אולשן יצחק
העליון המשפט בית שופט

המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב

^■
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ך _ ישראל אגןוח פועלי מרשימת H)

(ה)

בנימץ מיגץ י 1י
ד*ר קלפן כהן .2

בלתי ודת^£ המזרחי הפועל ועבודה תורה מרשימת
7  מפלגתיים

משה ש0ידא .1
משה אונה .2
pnv רפאל .3

יוסף ד*ר בורג A
זרח ורהפסיג .5

משה אליהד גניהובסקי .6
משה קלמר .7
מיכאל חובי .8

ח  התרלת תנועת מרשימת 0)
מנחם בגין 1י

יעקב מרידור .2
י יוחנן דר ברר .3
בניב"ז ר''ר אבניאל .4
אריה ד'ר אלממן .5
אריה אליעזר בן .6

חיים לנדאו .7
אסר.! נאור רזיאל .8
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ישראל לערביי הדמוקרטית מהרשימה (ז)
אלדץ סייף זועבי אל 1י

מסעד קסיס .2
ג'בר מעדי .3

ל  בישראל התימנים התאחדות מרשימת (ח)
שמעון גרידי .1

(מפ"ם) המאוחדת הפועלים מםלגת מרשימת (ס)
■    מאיר 1.יערי 
ישראל אידלסון בריהודה .2

יעקב חזן .3
יעקב ריםתין .4

} אהרון ציזלינג .5
משה סנה .6

דוד ליבש^ .7
מרדכי בנטוב .8
משה ארם .9

j רוסהום בססוני .10
אליעזר פרי .11

, חנה למדן .12
אדולף ברמן .13

יצחק בךאהרון .14
חנן רובין .15
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