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תש"ך בחשון י'ד

* * הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות על הודעה

הרביעית: לכנסת
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תשי"ט1959 לכנסת, הכחירות חוק
הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות על הודעה

'"" """ >ל """ "ר, י"" "."" ""** הבהירו" ל"יק (א) לסעיף"4 """,
המחנמדים; מרשימות אה" לכל שנמסרו הכשרים הקולי" מספר (1)

הרשימה כינוי ■  ■

הרשימה אות

**

מפלגתיים ובלתי ארץישראל פועלי מפלגת
מפלגתיים ובלתי המזרחי המזרחי/ הפועל דתית לאומית חזית

™^ נל"י יד"יים י™* "™* "*>י יאל' אגיית "יי"'" דת" הזי"
החרות תנועת
שלישי כוח

והאחווה השיתוף
ישראל לערביי עצמאית סיעה

תלוי בלתי  צפוךאפריקה יוצאי ליכוד
תימנים סיעת

מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועלים מפלגת
והעבודה הקידמה

מזרח עדות ובני ספרדים של מיסודם לאומי איחוד
מפלגתיים ובלתי מזרח עדות ספרדית' אומית ל מפלגה

ופתוח חקלאות
הפרוגרסיבית המפלגה

המרכז מפלגת הכלליים' הציונים הסתדרות
מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה

ופתוח קידמה
תלויים בלתי

החדש העולה הזית
מפלגתיים ובלתי "בונד" סוציאליסטי איגוד

השואה ונפגעי נכים סיעת
ישראלית ערבית עבודה מפלגת

מפלגתיים ובלתי ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת
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24969 פסולים: שנמצאו הקולות מספר

המועמדים: מרשימות אחת כל זכתה שבהם המנדטים מספר
(2)

(3)

מפלגתיים ובלתי ארץישראל פועלי מפלגת
מפלגתיים ובלתי המזרחי המזרחי, הפועל דתית לאומית חזיה

מפלגתיים בלתי יי"יי* "י* *גיית <** ישראל. אגודת תורתית דתית חזית

החרות תנועת
והאחווה השיתוף

 מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועלים מפלגת

ופתוח חקלאות
הפרוגרסיבית המפלגה

המרכז מפלגת הכלליים/ הציונים הסתדרות
מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה

י  . ופתוח קידמה
מפלגתיים ובלתי ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת
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: דוד הכהן .33

יוסף אפרתי .34

דוד בררבהאי .35

יוסף פישר .36

עמוס דגני .37

דוד פתל .38

מנחם כהן .39

שמואל שורש .40

יוסף חיים צדוק .41

יצחק קורן .42

ישראל קרגמן .43

חנה למדן ,44

גדעון בןישראל .45

מרדכי זר .46

ז'ניה טברסקי .47

מיכאל חזני ,9

אהרןיעקב גרינברג .10

טובה סנהדראי .11

מרדכי נורוק ד'ר הרב .12

א  מפלגתיים

עמי אסף .17

אהרן יוסף אלמוגי .18

יונה כסה ,19

רחל צברי .20

עקיבא גוברץ .21

ישראל 1ורי .22

מאיר ארגוב .23

שמעון פרס .24

אהרון בקר .25

יזהר סמילנסקי .26

ברוך אזניה .27 .

משה סרדינס .28

אשר חסין .29

הרצל ברגר .30

משה ברעם .31

דבורה נצר .32

הרביעית: הכנסת כחברי שנבחרו האנשים שמות (4)

ובלת' ארץישראל פועלי מפלגת מרשימת (א)

דוד בןגוריון ,1

משה שרת .2

גולדה מאיר .3

לוי. אשכול .4

שלום בכור שטרית .5

פנחס ^בון .G

זלמן ארן .7

מרדכי נמיר .8 .

פנחס ספיר .9

קדיש לוז .10

. גיורא יוסטפל .11

אבא אבן .12

משה דיין .13

בבה אידלסון .14 .

~.*ל ישראל ''שרעבי ישעיהו .15

אברהם הרצפלד .16

. ב  מפלגתיים וגלתי המזרחי המזרחי, הפועל דתית לאומית חזית מרשימת (ב)

ישראלשלמה רוזנברג ד'יר הרב היבןי(" ^ משהחיים שפירא .1

יוסף בורג ד"ר .2 .

משה אונא .6

פריג'ה זוארץ .7

בנימין שחור .8
יצחק רפאל .3

זרח ורהפטיג .4

מנחם פרוש
יעקב כץ ,6

■" מפלגת"מ בלי" ייי'"0 א™ישיאל י™"יי"'"""".ישי*'"* rm*un* (ג)
שלמה 3;"י^ורינץ

קלמן כהן .4
מאיר יצחק לוין ,1

בנימין מינץ .2
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יוסף שופמן .13
בנימין ארדיטי .14
מרדכי אולמרט .15
אליהו מרידור .18
שבתי שיכמן .17

חיים לנדאו ,7
אליעזר שוסטק .8

שמשון יוניצ'מן ד"ר .9 "י

אסתר רזיאלנאור .10
חיים כהךמגורי .11

נחום לוין .12

ח  החרות תנועת מרשימת (ד)

מנחם בגין .1
יוחנן בדר ד"ר .2

בנימין אל אבני ד"ר .3
יעקב מרידור .4

אריה אלטמן ד"ר 5

אריה בןאליעזר .6

M

אמה תלמי .7
יעקב ריפתין .8
יוסף כמים .9

יוסף דיאב .2

יא  והאחווה השיתוף מרשימת (ה)

לביב אבורוכן .1

מ  מפלגתיים ובלתי המאוחדת הפועלים מפלגת מרשימת (ו)

מרדכי בנטוב .4
ישראל ברזילי .5

חיים יהודה *6

יעקב יערי .1
יעקב חזן .2
חנן רובין .3

ע  ופתוח חקלאות מרשימת (ז)

מחמוד אנאשף .1

J

1*
>4

>"■">>

' 4.Z

שמעון כנוביץ .5
יצחק גולן .6

צביהנריק צימרמן .7
שניאורזלמן אברמוב .8

יזהר הררי .3
אידוב כהן .4

פ  הפרוגרסיבית המפלגה מרשימת (ח)
פנחס רוזן .1 *

משה קול .2

צ  המרכז מפלגת הכלליים/ הציונים הסתדרות מרשימת (ט)

אלימלךשמעון רימלט ד"ר .4
עזרא איכילוב .5

משהבנימין נסים .6

פרץ ברנשטיין .1
יוסף ספיר .2
יוסף סרלין .3

■■< י \

ק  מפלגתיים ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלגה מרשימת (י)

(בר) מאיר (קובנר) וילנר .3 שמואל מיקוניס .1
/ . . תופיק טובי .2

אליאס נח'לה .2

וא  ופתוח קידמה מרשימת (יא)

אחמד אז'אהר .1

משה אברהם כרמל .6
מרדכי ביבי .7

תר  מפלגתיים ובלתי ציון פועלי  העבודה אחדות מפלגת מרשימת (יב)

נחום רפלקס ניר .4
יצחק בןאהרן ,5

ישראל גלילי .1
יגאל אלון .2

ישראל בריהודה . .3

it.■

' זוסמן \ואל
העליון המשפט בית שופט

המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב
הרביעית לכנסת

(1959 בנובמבר 12) תש"ך בחשון י~א r:*. .:
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