
מספר הבוחרים היהודיים לאספת הנבחרים של כנסת ישראל בארץ ישראל
5.1.1931א  "ז טבת תרצ"הבחירות נערכו ביום ט

מספר בוחרים ישוב- שם המקום סודר

בכח

מספר בוחרים 

בפועל

Location

89,62050,43656.28%כ"סה

7070100.00%אילת השחר1

9191100.00%באר טוביה2

17112975.44%באר יעקב3

115115100.00%(צ"השומה)בית אלפא 4

554683.64%בה-חפצי- בית אלפא 5

584679.31%בית גן6

3232100.00%בית זרע7

604676.67%בית חנן8

3434100.00%ביתניה9

312374.19%בית שאן10

1212100.00%בית שערים11

17612068.18%בלפוריה12

299299100.00%בני ברק13

40431978.96%בנימינה14

626198.39%בן שמן15

31726784.23%בורוכוב השכונה16

322681.25%בת שלמה17

706592.86%גבע18

715273.24%גבעת עדה19

5353100.00%גבת הקבוצה20

534686.79%גדה21

1166556.03%גדרה22

7878100.00%גניגר23

524688.46%גן שמואל24

1319572.52%גשר נחלים25

726894.44%'דגניה א26

6060100.00%'דגניה ב27

201050.00%הדר28

575087.72%הרטוב29

56744378.13%הרצליה30

424197.62%'הרצליה אזור ג31

353188.57%השרון32

2626100.00%ואדי חווארת33

56734761.20%זכרון יעקב34

171588.24%זרעוניה35

87573383.77%חדרה36

151386.67%חולדה37

10,0056,80768.04%חיפה38

2,52263425.14%טבריה39

20911153.11%יבנאל40

1079689.72%(המשק)יגור 41

36832889.13%(נשר)יגור 42

13110177.10%ים המלח43

בהחלטת התאחדות האיכרים המקומית- לא התקיימו הבחירות יסוד המעלה44

24,3529,50539.03%ירושלים45

473472.34%כנרת המושבה46

5959100.00%כנרת הקבוצה47

7070100.00%צ"כנרת השומה48

25312.00%כפר אהרן49

1126558.04%כפר גדעון50

837590.36%כפר ברוך51

745574.32%כפר גלעדי52

726590.28%כפר חטים53

22120592.76%כפר חסידים54

13312190.98%כפר יהושע55

19119099.48%כפר יחזקאל56

1616100.00%כפר החרש57

302790.00%כפר ילדים58

9797100.00%(עין חי)כפר מלל 59

י"הוקלד ע

גד נאומן

ר החברה הגניאלוגת הישראלית"יו

(סניף חיפה והצפון) 8.12.2005

ישראל-כנסת ישראל בארץ: מקור

דין וחשבון של הועד הלאומי

,1932ירושלים , ב"תרצ' אדר א- א "שבט תרצ

12-17'  נספח ע



מספר הבוחרים היהודיים לאספת הנבחרים של כנסת ישראל בארץ ישראל
5.1.1931א  "ז טבת תרצ"הבחירות נערכו ביום ט

מספר בוחרים ישוב- שם המקום סודר

בכח

מספר בוחרים 

בפועל

Location

89,62050,43656.28%כ"סה

88155563.00%כפר סבא60

1305240.00%כפר תבור61

8080100.00%כרכור המושבה62

3333100.00%כרכור הקבוצה63

341647.06%מאיר שפיה64

43330269.75%מגדיאל65

15111676.82%מגדל66

535196.23%מזרע67

1565233.33%מחנה יהודה68

הקבוצה התפזרה- לא התקיימו הבחירות מחנים69

663451.52%מנחמיה70

302066.67%מצפה71

26013150.38%מקוה ישראל72

12210686.89%מרחביה המושב73

8080100.00%צ"מרחביה השומה74

בהחלטת התאחדות האיכרים המקומית- לא התקיימו הבחירות משמר הירדן75

1079487.85%משמר העמק76

987879.59%מתולה77

37326169.97%נהלל78

12412197.58%נהרים79

463780.43%נוה יעקב80

12212199.18%נחליאל81

16411067.07%נחלת יהודה82

686088.24%נחלת יצחק83

64436957.30%נס ציונה84

942324.47%נתניה85

933537.63%סגרה86

504998.00%עטרות87

16412375.00%עין גנים88

32826781.40%עין חרוד89

997878.79%עכו90

58543975.04%עפולה91

19214173.44%עקרון92

19918994.97%עתלית93

302790.00%פקיעין94

1058076.19%פרדס חנה95

4,2462,62261.75%פתח תקוה96

1,23238731.41%צפת97

696797.10%קרית ענבים98

27418467.15%ראש פנה99

95052355.05%ראשון לציון100

1,42795666.99%רחובות101

674465.67%רמתים102

45638383.99%רמת גן103

15113287.42%(עיר שלום)רמת השרון 104

24221488.43%רעננה105

12712296.06%שיבת ציון106

383386.84%שיך אבריק107

41114836.01%שערים108

3434100.00%שרונה109

3333100.00%שריד110

29,41117,15958.34%אביב-תל111

14013092.86%יוסף-תל112

8888100.00%מונד-תל113

110110100.00%עדשים-תל114

י"הוקלד ע

גד נאומן

ר החברה הגניאלוגת הישראלית"יו

(סניף חיפה והצפון) 8.12.2005

ישראל-כנסת ישראל בארץ: מקור

דין וחשבון של הועד הלאומי

,1932ירושלים , ב"תרצ' אדר א- א "שבט תרצ

12-17'  נספח ע


