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נ ד כרין
העתקה

פה, ,(7.2.1949) התשים כשבט ח' כ', ליום אור לתקומתה, התשיעי כחדש ישראל, כמדינת
תוצאות את קבוע למען המכוננת, לאספה המרכזית הבחירות ועדת התכנסה שלום", כ"בית תלאכיכ,

לכר שנקבע במועד ,1948  תשיט המכוננת, לאספה הבחירות פקודת פי על כיאות שהתקיימו הנחירות,
.(25.1.1949) התשים בסבת כיד יום הוא  34 םס. הרשמי בעתון שנתפרסמה בהודעה

כישיבה: השתתפו

ראש יושב  מנחס דונקלבלוס, העליון, המשפט בית שופט ם.כ.
ראש יושב סגן  דוד בררבהאי,

מרים ן, ו ז נ י שי

בנימין ן, ו שש

הועדה: חברי
א.ב. נזברגר, גי

ה פסי בר םיי

משה םצה,

שמואל כהן,
זליג ניקר, לובי

הו י אל מזור,
דוד מובשוכיז,

ן כ ו רא אהרונוביז,

שמחה בבה,
אריה בהיר,

משה י, ןעמ כ

י. בנקוכר,

סובה ן, רמ ב

ד. , ר י רנ ב

זכריה עמראני, צבי ברנשטין,
צ. קלמנםינובסקי,

הוע.דה: חברי מקום ממלאי
אברהם פייגנכוים, יעקב גולדבורם,

ל. קנטור, אברהם גלוסקא,
אריה אופיר,

א. כש,

הפנים שר 

כועדה הפנים שר נציג 

בועדה הכםחון שר נציג 

הועדה של הכללי המזכיר 

יצחק ם, י נכו גרי
מיכאל ן, ל צי

אלוף סגן , נחמיה ן, בורשםי
משה ברכסן,

המועמדים: רשימות של נציגים

הלאומי הצבאי הארגון של מיסודו החרות תנועת  "ח" רשימה מטעם  כןציון כצנלכוגן,
מקומו ממלא

לוחמים רשימת _ "סו" רשימה מטעם 

מקומו ממלא 

הפרוגרסיבית פלגה תמ רשימת  "פ" רשימה מסעם

המאוחדת הדתית החזיון  "ב" רשימה נציג של מקומו ממלא

אריך וולף,

ן גרשו נסים,
הודהמשה י , רם

כרוך י, פיקז

אברהם , גולדרם

כדין. לישיבה הוזמנו המועמדים רשימות של נציגים וכן מקומם וממלאי הועדה חברי כל

מועמדים. רשימות ואחת) (עשרים 21 ואושרו הוגשו בחוק לכך שנקבע במועד

ועדת קבעה המספרים, וסוכמו הקלפי ועדות של הפרטיכלים כל ונבדקו שנפתחו ולאחר
לפקודת 32 ,31 ,30 ,26 בסעיפים האמור פי על וכי כדין התקיימו הבחירות כי המרכזית, הבחירות

הן: תוצאותיהן ,1948  תשים המכוננת לאספה הבחירות

506567 _ לבחור הזכאים מספר א.
440095 _ המצביעים מספר ב.
5411  פסולים שנמצאו הקולות מספר ג.

434684 _ כשרים שנמצאו הקולות סספר ד.
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בעד: שנמסרו הכשרים הקולות מספר ה

155274
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7387

5363

28 35

239

4399

64018

5173

15287
17786

2796

22661

15148

1280

2812

מפלגתיים ובלתי ארץישראל פועלי מפלגת 
המאוחדת הדתית החזית 

הצהיר ברית  זיבוסינסקי תנועת 
הלאומי הצבאי הארגון של מיסודו חרות תנועת 

ם י רושל י למען 
אלעאמלה אלכתלה העובד הגוש 

ם י נכו גרי צחק י מת רשי 
ומחוזה נצרת של הדמוקרטית הרשימה 

לוחמים ימת רש 

חרדיס ימת רש 

המסורתית היהדות רשימת 

בישראל התימנים התאחדות 

המאוחדת הפועלים מפלגת 
לשווי נשים והתאחדות "ויצו" ציוניות נשים הסתדרות 

ישראל כ זכויות
המזרח עדות ובני הספרדים של הארצי האחוד רשימת 

הפרוגרסיבית המפלגה 

הדתית ותאשר. הפועלת 

המרכז מפלגת הכלליים הציונים הסתדרות 
עצמאות למען מפלגתיים ובלתי הקומוניסטים רשימת 

ושלום דמוקרטיה

דתיימ פועלים של המאוחדת הרשימה 

הערבי העממי הגוש 

"א" רשימה

"ב" רשימה

"ג" רשימה

"ח" רשימה
" ם " ה מ י רש

"יא" רשימה

ג" "י רשימה

"יד" מה רשי

" ו "ם מה רשי

ח" י " מה רשי

"י0" רשימה

"ל" רשימה

"מ" רשימה

"נ" רשימה

"ס" רשימה

" פ " ה ם י רש

"פד" רשימה
"צ" רשימה

"ק" רשימה

"ש" רשימה
"ת" רשימה

:0 כמנדסי זכו . ו

מנדטים 46

" 16

H _

י* 14

1

19

1

4

5

מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועלי מפלגת
המאוחדת הדתית החזית

הצהיר ברית  זיבוסינסקי תנועת
הלאומי הצבאי הארגון של מיסודו החרות תנועת

ירושלים למען
אלעאסלה אלכתלה העובד הגוש

גרינכוים יצחק רשימת
ומחוזה נצרת של הדמוקרטית הרשימה

הלוחמים ימת רש

חרדיס רשימת

המסורתית היהדות רשימת

בישראל התימנים התאחדות

המאוחדת הפועלים מפלגת
נשים והתאחדות "ויצו" ציוניות נשים הסתדרות

כישראל זכויות וי לשו

המזרח עדות ובני הספרדים של הארצי האחוד רשימת
ת כי רוגרםי הפ המפלגה

הדתית הפועלתוהאשה

המרכז מפלגת הכלליים הציונים הסתדרות

עצמאות למען מפלגתיים ובלתי הקומוניסטים רשימת
ושלום דמוקרטיה

דתיים פועלים של המאוחדת הרשימה

הערבי העממי הגוש

./.
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צ ל נבחרי

 מפלגתיים ובלתי ישראל ארץ פועלי מפלגת  "א" מרשימה

קקיל שדרות אביב תל הכסחון, ושר הממשלה ראש ,61 כן דוד, כןגוריון, .1

בנימין תל גן, רמת החוץ, שר ,52 כן משה, שרתוק, .2
51 רופין אביב, תל האוצר, שר ,57 כן אליעזר, קפלן, .3

15 קקיל שדרות אביב, תל התחבורה, שר ,62 כן דוד, רמז, .4

28 מאפו ת"א, המדינה, מועצת יויו ,62 כן יוסף, שפרינצק, .5

תלאביב המועצות, בכרית ישראל ציר ,50 בת גולדה, מאירסון, .6

ירושלים המדינה, מועצת חבר ,64 בן יצחק, צבי, בן .7
17 ויתקין ת"א, "דבר", עורך ,59 בן זלמן, רוכשוכ, .8

ירושלים ירושלים, צבאי מושל ,49 בן דב, יוסף, .9
נהלל חייל, ,33 כן משה, דיין, .10

כרנר גבעת חייל, ,44 בן חיים, כןאשר, .11
תליוסף חייל, ,29 בן אסף, שמחוני, .12
מעגן קב' חייל, ,30 כן יואל,' פלגי, .13

כיב א תל החקלאי, המרכז חבר ,58 בן אברהם, הרצפלד, .14
עיינות עיינות, משק מנהלת ,55 בת עדה, פישמן, .15

חרוד עין חקלאי, ,63 בן שלמה, לביא, .16
נהלל חקלאי, ,58 בן שמואל, דיין, .17
יגביה חקלאי, ,58 בן יוסף, כרץ, .18

השלשה גבעת חקלאי, ,53 כן חיאל, דוכדבני .19

10 כילו ת"א, הפועלות, מועצת מזכירת , 52 כת כבה, אידלסון .20
ת"א הפועלים, בנק מנהל ,60 כן פריץ, נפתלי, .21

ת"א העובדים, הסתדרות של הפועל הועד חבר ,44 בן פנחס, לוכיאניקר, .22
אביב תל מפא"י, של כללי מזכיר ,49 כן זלמן, אהוונוביז, .23

ירושלים באוניברסיטה, פרופיסור ,60 כן כןציון, דינכורג, .24
ירושלים העובדים, הסתדרות של המזרח לעדות המחלקה מזכיר ,56 בן אליהו, (לולו), הכרמלי .25

ת"א החקלאי, המרכז חכר ,55 בן נ0ע, הרפז, .26
גבע חיילת, ,46 בת יהודית, שסחונית, .27

חיפה חיפה, פועלי מועצת מזכיר ,50 בן אכא, חושי, .28
רמתיוחנן חייל, ,26 כן משה, (נוסוביצקי), נצר .29

רחובות חייל, ,30 בן יזהר, םמילנסקי, .30
ירושלים ירושלים, פועלי מועצת מזכיר ,45 כן ראובן, שרייבמן, .31

שילר קבוצת העולמי, האיחוד מזכיר ,42 כן יונה, קוסוי, .32
אביב תל פועל, ,48 כן אפרים, מכורי, .33

אביב תל שופם, ,49 כן יוסף, לם, .34
לציון ראשון לציון, ראשון פועלי מועצת מזכיר ,37 כן אריה, שפטל, .35

לציון ראשון החקלאי, המרכז חכר ,59 כן אברהם, סביב, .36
נהלל חקלאי, ,61 בן צבי, יהודה, .37

ת"א העובדים, הסתדרות של מקצועי לאגוד המחלקה מנהל ,46 בן עקיבא, גלובסן, .38
גבע חקלאי, ,51 בן יוסף, אפרתי, .39

אפיקים חקלאי, ,42 כן אריה, בהיר, .40
יחזקאל כפר חקלאית, ,49 כת חסיה, דרורי, .41

גבעתיים "הדור", ן עתו עורך ,46 בן אליעזר, ליבנסםיין, .42
חיפה בונה, סולל מנהל ,50 כן הכהן,דוד, .43

ת"א הכללית, העובדים הסתדרות של המרכזית הבקורת ועדת יויו ,57 בן ישראל, גורפינקל .44
יהושע כפר חקלאי, ,46 בן עמי, (וילקוטי!), אסף .45
ת"א. הלשכות, מרכז יויו ,45 כן מאיר, גרכוכסקי, .46 j

£^
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והנבחרים: והואיל

משה דיין,

אסף שמחוני,

ואל י , פלגי
משה ,( צקי כי (נוסו נצר

,1948  תשיט המכוננת, לאספה הבחירות לפקודת (כ) 32 סעיף עפיי במקומם, נאיס  התפטרו זו, םרשיסה
הרשימה: מאותה הבאים המועמדים כצירים,

אביב תל מורה, ,51 בת דבורה, (נוסוביצקי), נצר
אביב תל הקואופרציה, מרכז חכר ,50 כן שרגא, (גורן), גורוחוכסקי
ת"א העובדים, הסתדרות של הפועל הועד חבר ,52 כן השל, פרומקין,

חיפה עורךדין, ,54 בן דוד, בררכהאי,

 המאוחדת הדתית החזית  "ב" מרשימה

74 כן "תלפיות", מלון ת"א, שר, יהודהלייכ, הרב, פישמן, .1
יבנה.3 רת' ת"א, שר, ,55 בן יצחקםאיר, הרב, לוין, .2

33 רופין רחי ת"א, שר, ,50 בן משה, שפירא, .3
אליהו שדה פקיד, ,45 כן משה, אונא, .4

44 בלפור רח' ת"א, פקיד, ,46 בן בנימין, מינז, .5
6 רמחיל רח' ת"א, בנק, מנהל ,52 בן דודצבי, פנקס, .6

10 חין שדרות ת"א, סוחר, ,48 בן מאירדוד, לוינשטיין, .7

20 ילין דוד רח' ירושלים, עורךדין, ,47 כן זרח, דיר, וורהפטיג, .8
14 עזה רח' ירושלים, פקיד, ,45 כן אליהוםשה, גנחוכסקי, .9

חיים חפץ קבוץ רב, ,39 בן קלמן, דיר, הרב, כהנא, .10
"תלפיות" מלון ת"א, רב, ,65 כן מרדכי, דיר, הרב, נורוק, .11

39 גאולה רח' אביב, תל פקיד, ,38 כן יוסף, דיר, בורג, .12
5: נפוזא יצחק ת"א, פקיד, ,49 כן אהרןיעקב, גרינברג, .13

5 חיות פרץ ת"א, פקיד, ,37 בן אברהם, גולדרס, .14
43 תחכמוני ירושלים, בנק, מנהל ,62 בן אברהםחיים, צווכנר, .15

ו

5 זמנהוף רח' ת"א, פקיד, ,46 כן משה, קלמר, .16

 הלאומי הצבאי הארגון של מיסודו החרות תנועת  ה מ י רש מ

1 רוזנכאום רח' ת"א, עתונאי, ,35 כן מנחם, כיגין,
131 הלוי יהודה רח' משורר, ,54 בן אוריצבי, גרינברג,
אברהם רבי רח' ברק, בני עובד, ,35 כן יעקב, מרידור,

68 הירקון רח' אביב, תל עובד, ,35 כן אריה, (זברובסקי), בןאליעזר
55 הלוי יהודה ת"א, בטוח, סוכן ,60 כן אברהם, רקנםי,

91 רוטשילד שדרות ת"א, עתונאי, ,47 כן (יאן), יוחנן, דיר, כאדר,
136 רוטשילד שדרות ת"א, עתונאי, הלל, קוק,

7 כילםקו בתי גן, רמת עובד, ,32 בן (הנריך), חיים לנדאו,
68 הירקון רת' ת"א, עתונאי, ,38 בן שמואל, םרלין,

38 פכזנר חיפה, דין, עורך ,55 כן אברהם, דיר, ווינשל,
םיומקין רמת נתניה, חקלאי, ,35 כן חיים, מגורי, כהן

365 צבאי דאר צבא, קצין ,34 בן אליהו, לנקין,
כילםקו בתי רסתגן, עתונאי, ,34 כן שמואל, בך,

19 ביאליק רת' גן, רמת חייל, ,38 כן ערי, זיבוםינסקי,

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

,10

,11
.12

,13

,14

./.

^
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והנבחר להואיל

אברהם דיר, נשל, י וו
ס, עמדי והמו

ר מאי רובין,

משה ם., ן, דאה
ת בחירו ה ודת לפק (כ) 32 סעיף עפיי אברהם, דיר, ווינשל, הנבחר במקום באה  התפטרו זו מרשימה

בצירה הרשימה מאותה המועמדת ,1948  תשיס המכוננת לאספה

19 נחמני רון' אביב, חל מורה, ,36 בת אסתר, נאור, ל_ א רזי

 ומחוזה נצרת של הדמוקרטית הרשימה  "יד" מרשימה

חקלאי ,35 כן אלזעבי, סעיד ןמחםד יףאלדי ם , אלזעבי .1
נצרת עורךדין, ,54 בן גירגיורה, סלים אמין ג'וג'ורה, .2

לוחמים רשימת  "סו" מרשימה

כעכו) עצור (כעת 18 בןיהודה רח' ת"א, עתונאי, ,36 בן נתן, (מור), פרידמןילין .1

 בישראל התימנים התאחדות  "ל" מרשימה

19 סבא כפר ההתאחדות, ראש יושב ,54 כן זכריה, גלוסקא, .1

 המאוחדת הפועלים מפלגת  מה פרשי

חרוד עין חקלאי, ,60 כן יצחק, סבנקין, .1
מרחביה חקלאי, ,52 כן מאיר, יערי, .2

העמק משמר חקלאי, ,48 בן יעקב, חזן, .3

פועלים מעונות גבעתיים, עו"ד, ,53 בן נחום, ניררפאלקס, .4
חרוד עין שר, ,49 בן אהרן, ציזלינג, .5
העמק משמר שר, ,48 כן מרדכי, בנםוכ, .6

נען חקלאי, ,42 בן ישראל, גלילי, .7
שמר עין מפלגה, מזכיר ,40 בן יעקב, ריפנוין, .3

14 בילו וחי אביב, תל עתונאי, ,39 בן משה, סנה, .9
ההסתדרות של הפועל הועד הסתדרות, מזכיר ,46 בן כרל, רפטור, .10

מרחביה עתונאי, ,47 כן אלעזר, (פראי), וילדר .11
7 שמשון רח' אביב, תל פקיד, ,53 כן משה, ארס, .12

1 גוםליב רח' אביב, תל הפועלות, מועצת ,43 בת חנה, למדן, .13
60 ר"נס רח' אביב, תל ההסתדרות, של הפועל הועד ,40 בן הנס, רובין, דיר .14

יגור חקלאי, ,52 כן ישראל, אידלסון, .15
מזרע העבודה, משרד מנהל ,47 כן מנחם, בדר, .16
שמואל גן חקלאית, ,40 בת פייגה, אילנית, .17
חיים גבעת חקלאי, ,42 כן יצחק, אהרון, כן .18 י

החורש עין חקלאי, ,37 כן דב, ברניר, .19 ■ן

./.
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בישראל זכויות לשווי נשים והתאחדות "ויצו" ציוניות נשים הסתדרות  "נ" מרשימה

2 רחל רח' חיפה, כית, עקרת ,60 כת רחל, כהן, .1

 המזרח עדות ובבי הספרדים של הארצי אחוד ה רשימת  מה מרשי

53 נחמני י רח אביב, תל עו"ד, ,53 בן בכורשלוס, שיםרים,
ירושלים . 40 מימון בן שד' חברות, מנהל ,50 כן אליהו, אלישר,

יהודה מחנה ירושלים, סופרעחונאי, ,63 כן אברהם, אלמליח,
11 נחמיה רח' אביב, תל עו"ד, ,50 כן משה, בןעמי,

.1

.2

.3

.4

הפרוגרסיבית המפלגה  "פ" מרשימה

.1

.2

.3

.4

.5

9 פרישמן רח' אביב, תל המשפטים, שר ,61 בן פליכס, רוזנכלים,
43 רםבן רח' ירושלים, הקקיל, של הדירקטוריון יויו ,58 בן אברהם, גרנוכסקי,

ירושלים היהודית, הסוכנות הנהלת חבר ,44 כן משה, קול,
40 בזל רח' אביב, תל ההסתדרות, של הפועל הועד חבר ,39 כן אידוכ, כהן,

85 יהודה כן רח' אביב, תל צבא, עו"ד, ,40 כן יזהר, הררי,

והנבחר והואיל

משה קול,
,1948  תשים המכוננת לאספה הבחירות לפקודת (ב) 32 סעיף י י עפ כציר, במקומו בא  התפטר זו, מרשימה

הרשימה: מאותה הבא המועמד

15 רופין רח' אביב, תל מנהל, ,52 בן הרכרם, פרדר,

 המרכז מפלגת  הכלליים הציונים הסתדרות  "צ" מרשימה

38 קלישר רח' אביב, תל והתעשיה, המסחר שר ,60 בן פרז, ברנשטין, .1
118 רוטשילד שדרות אביב, תל אביב, תל העיר ראש ,52 בן ישראל, רוקח, .2

3 דיזנגוף רח' אביב, תל םויל. ,56 בת שושנה, פרסיץ, /העיר/3.
26 פיקא רחי תקוה, פתח פית, ראש ,47 כן יוסף, ספיר, .4

79 הצנובר רח' הכרמל, הר חיפה, עו"ד, ,62 כן יעקב, קליבנוב, .5
2 בלוק אליהו, יד אביב, תל התנוך, במחלקת עובד ,40 כן יעקב, (ליפשיז), גיל קפטן .6

100/102 הלוי יהודה רחי אביב, תל עו"ד, ,42 בן יוסף, סרלין, .7

ושלום דמוקראםיה עצמאות למען מפלגתיים ובלתי הקומוניסטים רשימת  "ק" מרשימה

13 לוין שמריהו רח' אביב, תל מהנדס, ,45 בן שמואל, מיקונים, .1
18 קיסריה רח' חיפה, עתונאי, ,27 בן תופיק, טובי, .2

12 כילו רח' אביב, תל מודד, ,28 כן אליעזר, פרמינגר, .3
126 יהודה כן רחי אביב, תל עתונאי, ,30 כן (כר), מאיר (קובנר), וילנר .4

./.
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זה. דברים לזכרון בנספח מצויים המנדטים חלוקת של החשוב פרטי

כל הפניס שר בידי יופקדו כן הפנים. לשר ימסרו הימנו העתקות ושתי זה דברים זכרון
המרכזית. ועדתהבחירות של והחומר המסמכים

הבחירות ועדת תפרסם המכוננת לאספה הבחירות לפקודת (א) 34 כסעיף הקבוע פי יעל
וסגנו. הועדה ראש יושב יד כחתימת רשמי בעתון כאמור הבחירות תוצאות על הודעה המרכזית

החתום על נר א נ ולראיה

ברמן; סוכה דיר (_) בהיר; אריה ()

מובשוכיז; דוד (_) גינסנרגו; א.ד. ()

אהרונוביז; ראובן (_) כןעמי; ם. ()

סצה; משה (_) כנקוכר; י. ()

ברנשטין; צכי (_) כהן; ש. דיר ()

מזור; אל. ()

דונקלבלום מ. (_) ראש יישב
כררבהאי דוד (_) ראש יושב סגן

הועדה חברי

לוכיניקר; זליג ()

ה; זכרי עמראני ()

ר; י ברנ ד. ()

סייבר; פסיה ()

כבה; שמחה ()

; נובסקי קלסנםי צ. ()

נכו גרי . י ()

צילן ם. ()

הפנים שר

ם י הפנ שר נציג

יף סגןאל בורשטין נחמיה () הכםחון שר נציג

המועמדים רשימות נציגי

כצנלבוגן צ ב' ()

נסים גרשון ()

יקזי פ כ. ()

£am ?ih A**

כרכםן מ. () הועדה של הכללי המזכיר

ישראל מדינת בתלאביכ, ונחתם נכתב

התשים בשבט, ח' יום היום,

נכונה העתקה

1^ ytft
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