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השלישית לכנסת הבחירות תוצאות על הודעה

מכולי] ננופה ר\צנ:"ו1953 לבנ=ת' הבהירות חוק 

ררצליטיה לכנכה הבהיוה הוצאות על הודעה
"וצאי" ^ יי'ית ה"יי" ועיי .ה י" ט?ול]1, ניה י^'*5"1 ל"' ""ייית לחוק (א) 46 ל"יף =<,,.

היליע:ית: נפת ב ל י". ו ר הבחי
^ המועמדים: מרדימות אחת לכל 'נמטרו c^rrn הקןלות מ=2ר (1)

הקולות מםפר
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מפלגתיים ובלתי ארץישראל פועלי מפלגת
מפלגתיים) בלתי ויתיים חטזרהי המזרחי' (הפועל לאומית דתית "זית

מפלגתיים) בלתי ודתיים יצראל איורת פועלי יצאל' (אנות תורתית דתית ה?ית

ההרות תנועת
ארץישראל לערביי היימוקרטית הרשימה

מפלגתיים בלתי ודתיים תימן בני תנועת מקורית, דתית רשימה
בישראל התימנים התאחדות

. מפלגתיים ובלתי המאוחת הפועלים מפלגת
ו

י" והעבודה הקידמה
מפלגתיים ובלתי ותיקים המזרה,,.עולים, וערות ספרדים רשימת

^ .< ופיתוח חקלאות
הפרוגרסיבית המפלגה

המרכז מפלגת הכלליים, הציונים הסתדרות
המרב?  הערבית הרשימה

מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה
החדש העולה רשימת

עממית כלכלית תנועה  ליכוד
מפלגתיים ובלתי ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת
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. 22866 פסולים: שנמצאו הקולות מספר (2)

המועמדים; מרשימות אחת בל זכתה שבהם המנדטים מספר (3)

המנדטים מספר הרשימה כינוי הרשימה אות
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מפלגתיים ובלתי ארץישראל פועלי מפלגת א י ■

מפלגתיים) בלתי ודתיים המזרחי המזרחי. (הפועל לאומית דתית הזית ב
מפלגתיים) בלתי ודתיים ישראל אגודת פועלי ישראל' (אגודת תורתית דתית הזית גד

   ההרות תנועת ח
ארץישראל לערביי הדימוקרטית הרשימה יד

מפלגתיים בלתי ודתיים תימן בני תנועת מקורית' דתית רשימה יט
בישראל התימנים התאחדות ל

מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועלים מפלגת מ
והעבודה הקידמה נ

מפלגתיים ובלתי ותיקים עולים, המזרח' ועדות בפרדים רשימת סצ
....._..... ופיתוח חקלאות ע

■_...... ....... . הפרוגרסיבית המפלגה פ
י . המרכז:. מפלגת הכלליים' הציונים הסתדרות צ
.!_ . המרכז.  הערבית הרשימה צח
מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה ק

החדש העולה רשימת ףי
עממית כלכלית תנועה  ליכוד ש

_ מפלגתיים ובלתי ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת הו

השלישית: הכנסת חברי שנבחרו האנשים שמות (4)

א  מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועלי מפלגת מרשימת (א)

קדיש28 לוז
עמי29 אסף
יעל30 'מוןשפירא i
או31 י7אבריאל יי

אהרן32 בקר
33. +q *. ♦ <*"**^* 40*1v

אריה34 בהיר .
שרר35 כפרית
.3G1  י * 11 א7
37!..*. * * + ..* *1 4*1

1 i 1 י| **  /

אהרן38 רמז
דבורה39 נצר
ברוך40' אזניח

בבה אידלסון 15
יונה כסה *16

ישעיהו ישראל שרעבי *17
מאיר ארנוב 18
עקיבא נוברין 19
שמואל דיין 20
יוסף אפרתי 21
ישראל גורי 22
דוד הכהן *23

סנטה יוספטל 24
שלמה הלל *25
רחל צברי 26

הרצל ברגר 27

דור בךנוריון 1י
משה שרת 2י

יוסף שפרינצק 3י
גולדה מאירםון *4

לוי אשכול 5
בכורשלום שטרית 6

דב יוסף 7
פרץ נפתלי .8
זלמן ארן 9י
פנחס לבון "10
זלמן שזר *11
ברל לוקר 12י

מרדכי נמיר 13
אברהם הרצפלד 14

11

.'!*■. /!

!''<'

משה קלמר 9

מרדכי נורוק 10
יע מיכאל חזני 11

ב  מפלגתיים) בלתי ודתיים המזרחי המזרחי' (הפועל לאומית דתית הזית מרשימת (ב)

משח אונא .6
יעקב אהרן גרינברג *7

פריג'ה זואריץ '8

. משה שפירא *1

יוסף בורג 2
יצחק רפאל *3

זרח וורהפטיג *4

גד  מפלגתיים) בלתי ודתיים ישראל אגודת פועלי ישראל' (אגודת תורתית הזית מרשימת (ג)

זלמן ינקלביץ  *5__ _.
יעקב כץ '6 ..

שלמה לורנץ 3
קלמן כהן *4

יצחק לוין .1
בנימין מינץ 2
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חיים כהךפנזרי .11

נחום לוין *12
שו^פן"יוסף .?♦!£.

בנימין ארדיפי .14
מרדכי אולמרט *15

יעקב ריפטץ 7
ישראל ברזילי .8
יהודה חיים 9י

אריה כךאליעזר 6י
חיים לנדאו *7

^ופטק^ליעזי^ .8;
שמשון יןניציטן .9

אסתר רזיאלנאור *10

ח  החרות תנועת מרשימת (ד)

מנחם בנין *1

_;_... יוחנן בדר '2
: בנימין" אבניאל 3י

יעקב מרידוד 4

אריח אלפפן .5

יד  ארץישראל לערביי חדימוקרטית הרשימה מרשימת (ה)

. מסעד קבים .2 ^ " אלרין סיף אלזעבי .1

ו י

מ  מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועלים פלגת
מרדבללי בגטוכ 4י

חנן רובץ 5
אטה תלמי .6

*:*.ז <;.. .

צאלח סלימאן .2

פפלגת מרשימת (ו)

מאיר יערי .1

י'ג'.) pi 1 .2
יצחק יצחקי 3י

נ  והעבודה הקארמה מרשימת (?)

"$*:

M

fi

צאלח הניפם ♦1

נרשום שוקן .5

בךציון הראל .11
עזרא איכילוב *12

שלמה פרלשטיץ *13

אסתר וילנכקה 5

אמיל, חביבי 6

זאב צור .9
רות הקטין .10

אגרנט .כמעון
העליון המשפט בית שופט

המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב
השלישית לכנסת
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יזהר הדדי ♦3

ישעיהו פורדר 4י

ע  ופיתוח חקלאות מרשימת (ח)

הטדאן פארם אבומוך .1

פ  הפרוגרסיבית המפלנה מרשימת (ט)

פנחס רוזן .1 .

משה קול .2

צ  המרכז מפלגת הכלליים' הציונים הסתדרות מרשימת (י)

חיים אדיאב 6י
אלימלך רימלט .7

שטחה כבה 8

שמעון בזיינו 9
זלמן סוזייב 10

פרץ ברנשטיין .1
ישראל רוקח .2

שושנה פרסיץ 3
יוסף ספיר *4

יוסף ברלין 5י

ק  מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה מרשימת (יא)

שמואל מיקוניס .1
תופיק טובי 2

מאיר ו*לנר 3

משה סגה 4י

הו  מפלגתיים ציוןיובלתי פועלי  העבודה אחדות מפלגת מרשימת (יב)

יצחק אהרון בן 5
.. משה ארם 6י
אברהם עבאס 7י
צפורה לסקוב .8

יצחק טבנקין .1
ישראל בריהודה 2י

ישראל גלילי 3

יגאל אלון .4
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