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 רשיוטות

 ילקוט הפרסוטיס
 כ׳ בתמוז תשט״ו 425 10

 עמוד
 רשימות המועמדיס לכנסת השלישית 1005

 חוק הבחירות לכנםת׳ תשט״ו-1955 [נוסח משולבך .
סת השלישית  רשימות המועמדים לכנ

 בהתאם לסעיף 32 לחוק הבחירות לכנסת, תשטי׳ו—1955 [נוסח .משולב] 1, מתפרסמות בזה רשימות המועמדים לכנםת
 השלישית כפי שאושרו:

 אות הרשימה: א. .הכינוי: מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים

 1• בךנוריון דוד חבר בשדה בוקר שדה בוקר
 2» שרת משח עתוגאי ירושלים, פרץ םמולנםקין ;*
׳ תל־אביב, מאפו 28• י *  3• שפרינצק יוסף יו״ד הכגםת י

 4• מאירםון גולדה י שרת העבודה' ירושלים׳ רחוב דוד מרקום, 1פולביה
 5• אשבול לוי׳ י שר האוצר ירושלים׳ משרד האוצר

 6• שטרית בכור־שלום עורך־דין תל־אביב, נחמני 53 י. •
 7• יוסף רב עורך־דין ירושלים, אלחריזי 22

 8• גפתלייפרץ שר החקלאות ; תל־אביב, נחמני 16 י
־ תל־אביב, שדרות בן־ציון 32 ־'  9• ארן זלמן "יפקיד י י

 10• לבון פנחס חבר הכנסת תל־אביב, גורדון 85
 11• שזר זלמן י־ חבר הכגסת ירושלים, רחוב בלפור 20
 12• לוקר בדל יו״ר הנחלת הסוכנות היהודית ירושלים׳ הנהלת הסוכנות

 13• נמיר מרדגי מזכיר ההסתדרות תל־אביב׳ מוריה 3
 14• הרצפלד אברהם חבר המרכז החקלאי י חולון, בלום 26

 15• אידלסון גגה , םטטיםטיקאית תל־אביב, רמברנד 22
 16• כסה יונה חבר הכנסת 'קבוצת שילר

 17• שרעכי ישראל ישעיהו אורג חולון, חומה ומגדל
 18• ארגוג מאיר פועל חקלאי תל־אביב׳ גבורי ישראל 41׳ יד אליהו

 19• גוברין עקיגא פקיד תל־אביב׳ מאפו 28
 20• דיין שמואל ־ חקלאי נהלל

 21• אפרתי יוסף חקלאי קבוצת גבע
 22• גורי ישראל עבודה ציבורית תל־אביב, כצגלםון 91

 23• הכהן דוד , • חבר הנהלת סולל גונה חיפה, שדרות הגדיב 13׳ הר־הכרמל
 24• יוספטל סנטה חקלאית גלעד, דאר חיפה

 25• הלל שלמה חקלאי מעגן־מיכאל, ת״א, בךיהודה 121

 1 ם״ח 174, תשט״ו, עמ׳ 30•
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 אות הרשימה: א. הכינוי: מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים

 26• צברי רחל מורת ירושלים׳ הלל 11
 27• ברנר הרצל עתונאי תל־אביב׳ ראש פינה 22

 28• לוז קדיש חקלאי קבוצת דמיה גי, דואר נע עמק הירדן
 29• אסף עמי י חקלאי כפר יהושע

 30• שפירא יעקב שמשון עורך־דין תל־אגיג, שדרות חן 2
 31• אבריאל אהוד חקלאי נאות־מרדכי

 32• בקר אהרן חבר הועדה המרכזית של חועח״פ
 של ההסתדרות תל־אגיג׳ פרישמן 31

 33׳ שורש שמואל . חקלאי בית שערים
 34• בחיר אריה חקלאי אפיקים

 35• כפרית-שרה חקלאית כפר יהושע
 36• אלמוגי יוסף אהרן . בנאי חיפה׳ מועצת פועלי חיפה

 37• ליבשיץ דוד עתונאי תל־אביב, אסתר המלכה. 15
 38• רמז אהרן מנהל סולל בונה ו־״כור״ תל־אביב; צהלה 502

 39• גצר דבורה טורח תל־אביב׳ לוי יצחק 9
 40• אזניח ברוך מורח נבעת־חיימ (איחוד)

 41• ניצני יעקב מורה תל־אביב, דוד פרידמן 43
 42• קרגמן ישראל טווה י קרית־חיים רחוב א׳ 90

 43• םמילגסקי יזחר מורח רחובות׳ מוםקוביץ 14
 44• בר־רב־האי דוד עודך־דין חיפה׳ הרצל 32

 45• למדן חגה פועלת טקסטיל תל־אביב, גוטליב 1
 46• תבורי אפרים םועל תל־אגיג, טבריה 12

 47• דגגי עמום חקלאי כפר ויתקין
 48• צדוק חיים יוסף עורך־דין תל־אביב׳ יוחנן חופםי 4

 49• טברםקי ג׳גיח עובדת סוציאלית חיפה׳ פלט״ח 5
 50• כלפון אברהם חבר כנסת חיפה׳ צפת 3

 51• גריגשפן ישראל : ננר תל־אביג, צייטלין 29
 52• קמין ברוך פקיד גבעתיים, צה״ל 2

 53• דגציג הלל עתונאי גבעתיים
 54• בגבגשתי דוד מנחל בית ספד ירושלים, עזה 35

 55• ריטוב ישראל. פקיד תל־אביב, רייגס 62
 56• ברגם סופר (יהושע) עורך־דין ירושלים, שיכון רםקו 17

 57• פלדמן ראובן רב תל־אביב, עבודה 28
 58• שרי ראובן חבר הכנסת ירושלים, רשב״א 11
 59• דבורז׳צקי מרק רופא וסופר תל־אביב׳ דיזנגוף 89

 60• שפירא יצחק חקלאי צופית
 61• מועלם שמואל פקיד תל־אביב, שיכון צבא קבע 526

 62« אנקוריון ארי עורך דין תל־אביב,. צייטלין 12
 #63 בדקת ראובן חבר הועח״פ של ההסתדרות חולון, רחוב ארלוזורוב

 64• פינקוס לואים אריה אברהם מנהל כללי ״אל-על״ תל־אביב טאז״ח 76
 65• פתל דוד פקיד תל־אביב נבעת עמל ב׳

 66• מנדל מאיר חקלאי קרית ענבים
 67• זילברברג אברהם חקלאי בית־אלעזדי

 68• שתקאי יוסף רופא תל־אביב, בן־נון 40
 69• לוי יהושע מזכיר כללי הסתדרות הפקידים תל־אביב, הירקון 166

 70• משל ירוחם י טפסן תל־אביב׳ המאספים 6
 71• אגרמוב יחזקאל פקיד תל-אביב, נורדון 68

 72• יזרעאלי יוסף חקלאי אפיקים
 73• הלפרין חיים אנרונום תל־אביב, דמבדנדט 22

 74• ויםברוד אברהם טאיר חבר מזכירות אנד - אש״ד תל־אביב, קורדובה 3
דך תל־אביב, יצחק חילו 22  75• לבאי משה חבר ״

 76• און זאב חקלאי תל־יוםף
 77• אביזמר שמעון מרכז הסברה מרכז טפא״י תל־אביב׳ דיזגגוף 199

 78• אלקיים •מרדכי פקיד יפו׳ רחוב 6 מם׳ 34
 79• דהן חגגיח מנחל מחלקה מרכז מפא״י יפו, רחוב 219 מם׳ 8
 80• פיגברג ישראל - . פקיד פתח־תקוה, תל־גטע

 81• יפה ראובן חקלאי נהלל
 82• ׳ גורמן יוסף חקלאי גבע

 83• קלגטרוג יעקב פקיד תל־אביב, בן־עטד 4
 84• קורלנדר גרשון מזכיר אנודת פועלי בנין שכ׳ בורוכוב, הפסגה 1

 85• זקם יהודה חקלאי גן השומרון
 86• סיטךטוג סימון קצין צבא פקידות תל־אביב׳ בילו 35

 87• פלגי יואל פקיד תל־אביב, שדרות םטטם 19
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 אות הרשימה: א. הכינוי: מפלגת פועלי ארץ־ישדאל ובלתי מפלגתיים

 88• לוריא יהודית אחות ירושלים׳ הרשנברנ 11
 89• 1אלפרט אורי שרברב ופקיד תל־אביב׳ חביבה דייק 3
 90• 'אפטר יעקב מגחל המשכיר המרכזי תל־אביב׳ ארלוזורוב 33

 91• כחן הלל מנחל תל־אביב. לסל 18
 92• שפטל אריה פקיד ראשון־לציון׳ גורמי 74

 93• ירלין ירחמיאל (מיקי) חקלאי קבוץ מפלסים
 94• חסקין יצחק גזבר הוע״חפ של חחסתדרות תל־אביב, מודיליאגי 13

 95• להב נתן' מסגר חיפה; חרצל 80
 96• פרומקין אידה י הגחלת חשבוגות בית־שאן׳ הרצל 32

 97• ליפוב רב מזכיר מפא״י ירושלים ירושלים׳ עזה 35
 98• מנדל מתתיהו פועל רמת־נן, תלפיות 32

 99׳ צ׳יטאיאט דוד עורך דין מעברת קרית־אוגו׳ צריף 609
 100• טל ברוך פקיד תל־אביב׳ אמסטרדם 26

 101• דנוךלוי רבקה עורך דין תל־אביב, תל־בדוך רחוב 808 מם׳ 24
 202• מורד לטיפה רופאה נהריה׳ שיכון ממשלתי 30

 103• קפרא פנחס פקיד רחובות׳ שעדיים ארלוזורוב 86
 104• טוביהו דוד ראש עיריח באר־שבע׳ רחוב אילת

 105• הדפז נטע פקיד חקלאי תל־אביב׳ רחוב מזא״ה 63
 106• גובר רבקה חקלאית כפר־ורבורג י

 107• כהן ישראל עתוגאי סופר תל־אביב׳ דייגס 54
 108• לבדי טרק קומפוזיטור ירושלים׳ שמואל הגגיד בית אלביגד

 109• אגרון גרשון עתונאי ירושלים׳ רשב״א 4
 110• שנהר יצחק הופר ירושלים. עזה 15

 111• רוטנשטרייך נתן מורה באונברסיטח העברית ירושלים׳ רד״ק 14
 112• ד״ר הורביץ יעקב סופר תל־אביב׳ הגשר 31

 113• שדון אריח ארכיטקט• תל־אביב, שייגקין 68
 114• פרופ׳ ד׳יר דוםטרובםקי אריה פרופ׳ באוניברסיטה העברית ירושלים׳ אלחריזי 19
 115• רייכדט ישראל פרופ׳ באוניברסיטה העברית תל־אביב, דיזיגגוף 22

 116• מוקדי משח צייר תל־אביב׳ ליברמן 4 י י י
 117• הלוי משח במאי - תל־אביב׳ רב חוז 9
 118• מםקין אחרון שחקן הבימה תל־אביב׳ פרוג 33

 119• הזז חיים סופר ירושלים׳ עזה 53
 120• דינור. בן־ציון סרופ׳׳ שר החינוך והתרבות ירושלים׳ קרית משה׳ שיכון ותיקים

 אות הרשימה: ב. הכינוי: חזית דתית לאומית
 (הפועל המזרחי, המזרחי, ודתיים בלתי מפלגתיים)

 1• ) שפירא משח חבר כגסת ירושלים׳ רחוב ליגקולין בית אנטוניוס
 2• 'ד״ר בורג יוסף מורח ירושלים׳ בן מימון 6
 3• רפאל יצחק סופד עתוגאי ירושלים, שב׳ מימון
 4• ד׳״ר וורחפטיג זרח' חבר כגסת ירושלים, רחוב סולד

 5• רוזגבדג ישראל שלמה חבר כגסת׳ רב רמת יצחק שיכון' מזרחי
 6• אוגא משח חבר כגסת שדח אליהו דואר נע, עמק בית שאן

 7• גריגברג אהרן יעקב פקיד תל־אביב, רייגס 52
 8• זואריץ פריג׳ח מורח שבות עם מחגה א׳ 73

 9• קלמר משה מורח ת״א׳ זמגהוף 5
 10• גודוק: מרדכי חבר כגסת׳ רב ת״א׳ חגביאים 11

 11• חזגי מיכאל יעקב חקלאי כפר אברהם ליד פ״ת
 12• סגחדראי טובה חברת הועה״פ של חפוחמ״ז ת״א שיכון הפועל המזרחי לואי מרשל 43

 13• בן יעקב אברהם רב ומגהל בית ספר ירושלים, שיכון קרית משח בלוק 6
 14• הכט יצחק מגהל • ת״א מרמרוק 7

 15• גגיחובסקי אליהו משה מו״ל בגי-ברק, גבעת רוקח
י ירושלים, רחוב סולד א ק נ  16• קריב ישראל יצחק ב

 17• פרידמן שמחה טורה טירת צבי, דואר גע עמק בית שאן
 18• רוזגבלום אשר עורך דין רמת גן, הקשת 19
 19• קוסובסקי שחור דוד שלמה . עורך דין ת״א, צבי שפירא 4

 20• אלינר דבורה עובדת סוציאלית ירושלים׳ דוד ילין 24
 21• לנצקרון־פרקשטיין חנה מנהלת ירושלים, בן יהודה 27 יי

 22• אריכא סעדיה מורה ירושלים, כרם
 23• ויננרטן שמואל הכהן פקיד ירושלים נחלת אחים בית אלברט כהן
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 י אות הרשימה: ב. הכינוי: חזית דתית לאומית

 (הפועל המזרחי, המזרחי, ודתיים בלתי מפלגתיים)

 תל־אביב דרך חיפה 5
 חיפה הרצל 72

 חיפה מוהליבר 8
 רחובות שכ׳ מרמרוק רחוב חזית הדרום

 ת״א יד אליהו חנה סגש' 2
 ת״א מאפו 24

 ת״א לואי מרשל 41
 ת״א יונה הנביא 6

 בת ים
 תל-אביב שררות סמטס 20

 חיפה ארלוזורוב 57
 לוד שבון ממשלתי 249

 טירת צבי׳ דואר נע עמק בית שאן
 תקומה

 ת״א נחמני 19
 כפר דרום׳ דואר נע אשדוד

 ת״א שטנד 14
 גבעתיים גגסין 36

 ירושלים רחוב סולד
 הרצליה רחוב הנדיב

' 3  ת״א דיזנגוף 4
 טירת צבי׳ דואר נע עמק בית שאן
 פתח תקוה רחוב לנתי׳ בפר אברהם

 ת״א דרך חיפה 23
 תל אביב צ׳לנוב 29

 תל־אביב לואי מרשל 4
 היפה׳ אפגני 24

 כפר הרואה׳ דואר כפר הרואה
 פ״ת׳ מוסד עליה

 שדה יעקב
 ת״א יהודה האי 83 .׳

 ת״א תיד• 2770
 פתח־תקוה שיכון הפועל המזרחי

 רמלה רחוב בר־אילן 1
 תל־אביב קרית שלום שיכון הפועל המזרחי

 בני ברק שיכון ה׳ יעבץ 5
 ת״א בן יהודה 92

 יכפר פינם
 כפר־םבא בילו 6

 ת״א רח׳ הנשיא ויצמן 13
 קב׳ יבנה׳ דואר נע אשדוד

 בת־ים, שיכון הפועל המזרחי
 ראשון לציון, שיכון הפועל המזרחי

 תל־אביב, שיכון מעונות 56
 רמת גן, רחוב תלפיות

 נתניה שיכון הפועל המזרחי
 בגי ברק שיכון ה׳ רחוב טרומפלדור

 שדה יעקב
 פ״ת שיכון הפועל המזרחי 9

 בני ברק׳ שיכון ה׳ רחוב צירלנםון 8
 ת״א כצנלסון 9

 ת״א׳ ועד ארבע ארצות 6
 מקוד, ישראל

 ת״א נחמני 63
 ת״א דרך חיפה 21

 ת״אירחוב ראב״ד 15
 ת׳׳א אלנבי 99

 בני־ברק מול ציד• רחוב ז׳בוטינסקי
 ת״א דובנוב 24

 רמת־גן מעברה 2 צריף 240
 חיפה הנלעד 8

 24׳ ד״ר רוזנצויג דור צבי פקיד
 25• הכהן ישראל נחי פקיד
 26• שטרן יוסף פקיד
 27• יפת דוד פקיד
 28• שלומאי שמואל פקיד
 29• מגיד משה דב סוחר

 30• אליאש מרים פדל פקידה
 31• בלומברג יעקב עורך דין

 32• מוסרי ויקטור מהנדס טקסטיל
 33• זפט יצחק. .פקיד
 34• שפירא ישראל סוחר

 35׳ פרג׳ון לויתן רב שו״ב ומוהל
 36• גבעון צבי / . חבר קיבוץ

 37• קופלוביץ אהרון חקלאי
 38• אלחנני דינה טובה בעלת בית

 39• וויצים מרדכי חקלאי
 40• רייך יהושע סוחר

 41• משה יהושע .. רב ומוהל
 42• קלבהיים משה מנהל ״עידוד ים״
 43• בלס יוסף סנן ראש המועצה

 44. זילברפרב שלום פקיד
 45• גלזר אריה'• חקלאי
 46• גולררייך קלמן חקלאי

 47• ר״ד זהבי יקותיאליצבי. ., מנהל.בית ספר
 48• פישלר יהושע פקיד.
 49• אליאש יחיאל פקיד
 50• םקורגיק אהרון פקיד

 51• בר־חי שלמה חקלאי
 52• שיפמן יואל מנהל

 53• גולדזק (פז) חיה חקלאית
 54׳ דויטש יהודה רואה חשבון
 55• נם יוסף מזכיר חברה

 56• קראוםמן מרדכי פקיד
 57• פרנקל מנחם מנדל, רב מנהל בית ספר

 58• אבנרי ירחמיאל ,׳ פקיד
 59• טיאר פרג׳ה פקיר
 60• ווגנר קלמן פקיד

 61• . רוטשטין אליהו חקלאי
 62• איגפלר י אברהם מנהל
 63• פישלר אברהם י פקיד

 64• הרץ אברהם חקלאי
 65• דויטש רב פקיד
 66• גריגברג ברוך׳ רב פקיד

 67• גביזון׳ חי רב
 68• טויב יוסף פקיד•
 69• צימרינג ישראל פקיד
 70• זמרוני שלמה פקיד
 71• זק יעקב אבר

 72• נרין יונה פקיד
 73• חדד שלום׳ רב עבודות׳ בצלאל

 74• 'אלפסי יצחק סופר ועורך
 75• רובינשטיין בךציון יצרן

 76• רוזנבליט פנחס מחנך
 77• ליפשיץ' משה בונה מכונות

 78• גנז אנשל פקיד
 79• כהן בךציון מנהל בי״ם

 80• בקון ברוך יצרן
 81• גבאי ג׳ורג׳ יחזקאל רוקח חימי

 82• גורן צביה מורה
 83• זלקה יוסף עורך דין

 84• י קוריגםקי חוה פקידה
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 אות הרשימה : ב. הכינוי: חזית דתית לאומית

 (הפועל המזרחי, המזרחי, ודתיים בלתי מפלגתיים)

 85• רייך יהושע סוחר ת״א רחוב שטגד 14
 86• בן גתן רפאל פקיד מושב חמד

 87• פייגגולד גפתלי מגהל בגק מזרחי ת׳׳יא רחוב תרס״ט 13
 88• זלצר־אליעז יוסף צבי מגהל חברה חיפה אחד העם 13

 89• בזק בצלאל פקיד ירושלים רחוב םולד גן הרים
 90• זבידוביץ יוםף חיים פקיד בגי־ברק רחוב מודיעין

 91• מלמד אברהם חקלאי גיר עציון קב׳ גיר עציון
 92• שוולב משה תעשיין פ״ת רחוב בר־כוכבא 32

 93• יערי יצחק גרשון • חקלאי בפר אברהם ליד פ״ת
 94• ארליך יהודה פקיד ת״א רחוב לואי מרשל 41

 95• הגדל אריח פקיד ת״א רחוב הקליד 13
 96• פרלמאן אליעזר םוחר ת׳׳א רחוב תל־חי 2א׳
 97• לםלוי יעקב פקיד ת״א לואי מרשל 41.

 98• גולדשטין משה פקיד ת״א.רחוב המלך כורש 18
 99• ברגשטיין צבי פקיד ת״א רחוב הגשר 51
 100• אליגםון יהודה, רב פקיד ת׳׳א ברדיצבםקי 8
 101• שחור בגיטין פקיד ת״א לואי מרשל 41

 102• טכורשיכתריאל פישל רב ת״א שכ׳ שפירא
 103• כהן בצלאל רב ירושלים אלפסי 30.

 104• בית־אריה דוד חקלאי , יבגה, דואר גע חוף אשדוד
 105• גייפלד אלימלך רב ת׳׳א אחד העם 118

 106• סירקיס דגיאל מגחל ירושלים רחוב שטראוס

 אות הרשימה : יגד. הכינוי: חזית דתית תורתית

 (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)
 1• לוין יצחק מאיר רב ירושלים׳ המלך דוד 85

 2• מינץ בנימין עתוגאי תל־אביב׳ בלפור 44
 3• לורנץ שלמה רב תל־אביב, גחמגי 55 .

 4• כהן קלמן רב קבוץ חפץ־חיים
 5• ינקלביץ זלמן מפקח חינוך בגי־ברק, אור־חחיים 17

* ! כץ יעקב פקיד חיפה, הרצל 38 6 

 7•* נדום שלמה יעקב סלומון פקיד תל־אביב, יד אליהו, שיכון עממי ג׳ בלוק 5
 8• אבדמוב מרדכי יצחק פקיד תל־אביב, שיכון רסקו בית 500

 9• שצדדוביצקי שמואל רב תל־אביב, ליליגבלום 1
 10• איידלמן ישראל מרדכי פקיד פתח־תקוה, שטמפר 108

 11• למברנר שמואל סוחר תל־אביב, מאפו 10
 12• נדום יצחק חקלאי קיבוץ חפץ־חיים

 13• םורוצקין אלחנן רב ירושלים, דש״י 27
 14• חוכרמן יקותיאל זלמן פקיד תל־אביב, שדרות רוטשילד 90
, בית פםטרגק • ,  15 • ריין אברהם מנחל ישיבה כפר גגים א

 16• כץ שמעיהו פקיד חיפה, מיכאל 16
 17• הרשקוביץ אברהם חיים פקיד בגי־ברק, קרית הישיבה
 18• פרנקל משה יהודה רב עכו, שיכון ממשלתי 3

 19• פרידמן שמואל מנהל חשבונות בגי־ברק, גוה אחיעזר
 20• פרובלסקי זליג מורה בגי־ברק׳ רחוב םוקולוב

 21• דגון אהרן מורח י מעברת גחל שורק, צריף 60
 22• רוזובםקי אליהו פקיד ירושלים׳ מולכו 7

 23• טראובה יצחק פקיד תל־אביב, קורדבירו 11
 24• לוי ישעיהו רופא תל־אביב, דיזגגוף 48

 25• דרוק שלמה זלמן פקיד ירושלים, מזכרת משה, פיגת אגריפס
 26• כהן זליג אביעזדי מנהל בי״ח ירושלים, בין וגן, גוה ״פאגי׳׳

 27• ברויאר מרדכי מנהל בי״ס כפר־אליחו, דאר גדרה
 28• קופרמן אברהם סוחר טבריה, שכ׳ אחות
 29• פורר משח מגחם םוחר רמת־גן. הפרסה 3

 30• וים מקפ משח יעקב סוחר פתח־תקוה׳ אורלגםקי 47
 31• קלייגלרר ישראל מאיר פקיד ירושלים, יעקב מאיר 5

 32• וידקיגד הלל ראש ומנהל ישיבה תל־אביב, ברדצ׳בסקי 3/5
 33• בליטגטל משה פקיד חיפה׳ הפועל 8

 34• אברמוביץ יהודה דוד פוחד ראשון לציון, פינםקר 16
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 אות הרשימה: גד. הכינוי: חזית דתית תורתית

 (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)

 35• בן־חיים מנשה פקיד משמיע שלום, דאר גע, חוף אשרוד
 36• כהן שלמה מנהל בי״ס מנדל אשקלון׳ מעברה בי׳ 332

 37• חיים חיים פועל רעננה׳ בלוקונימ 93
 38• מילצקי משה יוסף בן ישיבה ירושלים׳ שמואל 1

 39• ברקוביץ ישראל חיים מנחל חשבונות צפת׳ כ״ח 37
 40• שטרן גד סוחר צפת׳ י׳יד 22

 41• ברנדוין מנחם פקיד טבריה, קרית שמואל, רחוב 3
 42• נבנצל שמואל פקיד תל־אביב, קרל־נטר 7

 43• קלינר שלמה פקיד כפר אתא׳ רח׳ יהודה הנשיא
 44• פודולסקי שלמה רב תל־אביב׳ יהודה הלוי 85

 45• גיטלר חיים צבי פקיד בני־ברק׳ רחוב אברהם
 46• ארנסטר שמחה סוחר בני־ברק׳ שיכון ויזגיץ

 47• בנדה דוד תלמיד ישיבה תל־אביב׳ בילו 18
 48• זוננפלד שלמה זלמן מנהל בית יתומים ירושלים׳ כנםת ישראל החדשה
 19• שורץ זאב פקיד חיפה׳ קרית אליהו׳ שיכון פא״י

 50• רוזנברג יוסף פקיד תל־אביב׳ פרץ חיות 19
 51• זילברצן ישראל פקיד בני־ברק, זכרון מאיד

 52• קיזלשטיין חיים חקלאי כפר נדעון׳ ע״י עפולה
 53• ולצר דב פקיד בני־ברק׳ נוח אחיעזר

 54• מאיר קרל רופא ירושלים, ישעיהו 4
 55• הוכברג יצחק פקיד מנדיאל, רחוב נצח ישראל

 56• פריי משה יהודה בעל ביח״ר בני־ברק, אור־החיים 17
 57• בלוי יהודה חקלאי בית חילקיה, דאר נע׳ הדי יהודה

 58• פיטרושקה שמריה תעשיין זכרון יעקב׳ בית דוברובםקי
 59• רפפורט יוסף רב נתניה, פרדס שקד, בית לוי

 60• ויין טוביה מנהל בי״ס רחובות, מנוחה ונחלה
 61• קורגבלוי גתן חקלאי בני־ראם, דאר נע, חוף השדוד

 62• ילוז יוסף מורה טבריה, שכ׳ מואריום
 63• לבל מגחם . מורה תל־אביב, שכ׳ מונטיפיורי, הנציב 22

 64• בגצלוביץ עקיבא מנהל כפר־אתא, בית פרטי י•
 65• גדקה אברהם חקלאי מושב זנוח, פרוזדור ירושלים

 66• הרליגג משה חקלאי מושב נמזו, דאר לוד
 67• גולדברג אברהם הלל סוחר פתח־תקוה, אחד־העם 57

 68• יעקב מיכאל, סוחר רמלה, חנה םנש 2
 69• ורשביק דוד סוחר בני־ברק, רח׳ ישעיהו

 70• רוזגבוים חיים רב חקלאי מושב תפרח, דאר נע, הננב
 71• מלמד יוסף חיים מורה ירושלים, בית ישראל, זוננפלד 38

 72• ברויאר אליעזר מנהל מוסד הדר רמתיים, משק נצח־ישראל
 73• םמט יעקב אלחנן מורה פתח־תקוה, כפר־ננים׳ רחוב היבנר

 74• כץ יצחק פקיד נבעתיים, ארלוזורוב 60
 75• באום יהודה סוחר ירושלים, רש״י 39

 76• ריינר משה סיטונאי חדרה, רחוב תדנ״א
 77• רייכנברנ מרדכי חקלאי משק יסודות׳ דאר נע׳ הרי יהודה

 78• פדםטר יודל יהודה שוחט בני־ברק׳ רחוב םוקולוב
 79• ברנט יוסף פקיד חיפה׳ בצלאל 9

 80• שלום שלמה מורה ירושלים, שכ׳ הבוכרים, שלמה 4
 81• איצקוביץ יצחק פקיד פתח־תקוה, רחוב פינםקר, בית דיםקין

 82• אדליסט נח סוחר בני־ברק, עקיבא 124
 83• בירנבוים מנחם סוחר פתח־תקוה, יבנה 11
 84• סטרליץ יוסף פרדסן כפר־םבא׳ הרצל 28

 85• אפשטיין צבי מהנדס עכו׳ בן־עמי 33
 86• נרודיננר צבי חקלאי כפר נדעון, ע״י עפולה
 87• בנט זאב יהלומן בני־ברק, נוה אחיעזר •

 88• קובי טחלוף מורה טבריה, שכ׳ אחוה
 89• נלובינםקי משה צבי פועל בני־ברק, ברויאר 28

 90• נליס יעקב פקיד ירושלים, מאה שערים, רחוב מעירי שחד
 91• רוזנבוים אלימלך פקיד בני־ברק, נוה אחיעזר

 92• קופל אברהם פקיד חיפה, הנזירות 7
 93• פוקס יואל פקיד פתח־תקוח, פניה 49
 94• וישגרודצקי אריח ליב ראובן פקיד בני־ברק, אברהם 19

 95• לוריא אברהם פקיד טבריה, קרית שמואל
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 אות הרשימה: גד. הכינוי: חזית דתית תורתית
 (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)

 96• פולק יואל • רב תל־אביב, גאולה 23
 97• ויגטרטר משה פקיד לוד, הרב קוק 26

 98• שדייבר משה ־ סוחר בגי־ברק, גבעת רוקח
 99• אהרוגוביץ ראובן פקיד בני־בדק, שיכון ה׳, הרב רייגס 15

 100• אברמוביץ יהודה מאיר פקיד תל־אביב, טרומפלדור 24
 101• וידיסלבםקי יהודה פקיד כפר־אתא, רחוב העצמאות

 102• מוגדרי פגחם סוחר תל־אביב, מזרחי ב׳ 17
 103• קרובקה שלמה ראש ישיבה פתח־תקוה, סולומון 3

 104• אדלר גפתלי חיים רב חיפה, זבולון 5
 105• אויארבך משה מורה תל־אביב, רש״י 41

 106• וייס אברהם צבי רב בגי־ברק, גוה אחיעזר
 107• פרידמן אפרים פקיד בגי־ברק, הרצל 45

 108• קצגלבוגן רפאל אליהו יצחק מגהל חיגוך ירושלים׳ שכ׳ מזכרת
 109• יעקבזון בגימין זאב רב ירושלים, סנהדריה׳ שיכון פאג״י

 110• רוזגהיים יעקב פקיד תל־אביב, אחד־העם 75

 אות הרשימה: ח. הכינוי: תנועת החרות

 1• בגין מגחם עתוגאי תל־אביב, רוזגבאוס 1
 2• ד״ר בדד יוחנן עורך דין, עתונאי רמת־גן, הארגים 127

 3• ד״ר אבניאל בגימין פקיד ף § תל־אביב, בילו 64
 4• מרידוד יעקב מנהל חברה רמת־גן, הארגים 129

 5• ד״ר אלטמן אריה כלכלן ירושלים׳ רמבן 33
 6• בךאליעזר אריח עתונאי רמת־גן, מעגל 41

 7• לנדאו חיים מהנדס רמת־גן, הארגים 129
 8• .שוםטק אליעזר פקיד רמת־גן, הרוא״ה 179

 9• ד״ר יוניצ׳מן שמשון פקיד תל־אביב, אבן גבירול 184
 10• רזיאל־נאור אסתר מורה תל־אביב, פטרסון 8

 11• כהךמנורי חיים חקלאי גתגיה, רמת טיומקין
 12• לוין נחום מהנדס תל־אביב, ז׳בוטיגסקי 16

 13• שופמן יוסף _ תעשיין תל־אביב,- גליקםון 6
 14• ארדיטי בנימין פקיד חולון, תל־גבורים רחוב ד/4
 15• אולמרט מרדכי חקלאי בגימיגה, גחלת ז׳בוטינםקי

 16• מרידוד אליהו עורך דין ירושלים, בךמימון 17
 17• קצנלנבונן בן־ציון פקיד תל־אביב, לה־גרדיה 15

 18• צור הלל חקלאי, מורה גתגיה, רמת טיומקין
 19• באקיש מרסל מהנדס חיפה, אבן־סיגא 18

 20• גרום יעקב חקלאי בגימיגה, גחלת ז׳בוטיגסקי
 21• האום מאיר • עתונאי גתגיה, יהודה הלוי 13
 22• זערור מגשה עתונאי כפר ענה בי, צריף 39
 23• ילין יצחק אליעזר פקיד רטת־נן, רחוב ירקוגה

 24• פרימן־דרור אליאל תעשיין ירושלים, עזה 17
 25• לוין הרצליה, פקידה תל־אביב, ז׳בוטינסקי 16

 26• יוגגמן שלמה פקיד חיפה, יוסף 8
 27• ידיד מגחם פקיד תל־אביב, דרך ההגנה 398

 28• שקל חיים חקלאי קרית שטגד
 29• עמגואל יצחק משה מורה חולון, שכונת גדין

 30• ק ולמן דב מהגרם, מודד ושמאי מוסמך תל־אביב, טרוטפלדור 12.
 31• לבגון צבי פקיד י ירושלים, הפורצים 10

 32• ילין ראובן פקיד רמת־גן, אגקוריס 1
 33• ריבלין רחל עובדת סוציאלית ירושלים, אבן־עזרא 26

 34• דיקםל מיכאל חקלאי גורדיה
 35• מילמן רב עורך דין תל־אביב, אבן־גבירול 184

 36• הדלב רב פקיד תל־אביב׳ לה־גרדיה 29
 37• אקםלרוד אברהם פקיד ירושלים, עמוס 29
 38• כץ אביאל אדריכל רטת־גן׳ הגלגל 43

 39• ד״ר שוברט איזידור עודך דין תל־אביב׳ שדרות עמגואל 20
 40• ברדיצ׳בםקי אהרן סוחר דמת־גן, שכוגת הלל

 41• באום יצחק בעל מלאכה תל־אביב׳ דיזגגוף 160
 42• צ׳יטיאד ראוכןיזן פקיד רמת־גן׳ חשמוגאים 38
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 אות הרשימה: ח. הכינוי: תנועת החרות

 תל־אביב׳ קיש 2
 תל־אביב׳ םמולנםקין 9

 רמלה׳ ביאליק 6
 תל־אביב׳ שדרות רוטשילד 65

 רחובות׳ שכונת נוה יוחנה מס׳ 2
 תל־אביב, איתמר בן־אב״י 1

 תל־אביב, נורדון 53
 תל־אביב׳ חובבי ציון 7
 ירושלים׳ רחל אמנו 22
 תל־אביב׳ ריזנגוף 183

 חיפה׳ הדד הכרמל 1
 מבואות בית״ר

 תל־אביב׳ גבורי ישראל 48
 פתח־תקוה׳ שיכון פניה׳ דינוביץ 34

 חיפה׳ אלנבי 43
 תל־אביב׳ החרמון 3

 תל-אביב׳ בנבנישתי 15
 תל־אביב׳ ריינם 31

 משמר הירדן
 תל־אביב׳ רמת יוחנה 32

 חולון׳ מעברה צריף 175
 תל־אביב׳ מצפה 4

 ראשון־לציון, לבונטין 11
 פתח־תקוה, מחנה יהודה האר״י הקדוש

 רעננה׳ אחוזה 41
 רמת־נן׳ רבי 25

 תל־אביב, אלכסנדר ינאי 9
 בני־ברק׳ שיכון צ׳ד• מם׳ 3

 יפו׳ רחוב 73 מס׳ 47
 קרית מוצקין׳ אהרן 32

 נתניה׳ רמת זאב
 באד־שבע׳ רחוב 13 מם׳ 53

 כפר אביאל
 ראשון־לציון׳ םוקולוב 16

 עכו׳ שפת הים 334
 הדרה׳ רח׳ ז׳בוטינםקי

 זכרון יעקב׳ רח׳ הנדיב
 תל־אביב, שדרות קק״ל׳ 65

 ירושלים׳ בן־יהודה 4
 כפר־אתא, שיכון חדש נ/38

 ירושלים׳ אבן שפרוט 19
 חדרה׳ נחליאל

 תל־אביב׳ פרץ חיות 5
 הרצליה׳ רחוב םוקולוב

 תל־אביב׳ אבן־נבירול 158
 פתח תקוה׳ רחוב ה - 93

 בת־ים׳ ארלוזורוב 66
 נם־ציונה׳ רחוב רוטשילד
 מעברת נילעם צריף 324

 תל־אביב׳ מרדכי 16
 בני־ברק׳ תל־נבורים

 תל־אביב׳ ריינס 4
 תל־אביב׳ חובבי ציון 9

 קרית בנימין
 רמת־נן׳ הערמונים 3

 תל־אביב׳ לה נדדיה 15
 תל־אביב׳ שדרות תרם״ט א׳ 14

 תל־אביב׳ רופין 41
 תל־אביב׳ חשמונאים 60

 תל־אביב׳ שדרות רוטשילד 91
 תל־אביב׳ הכרמל 26

 תל־אביב׳גרוזגברג 29
 תל־אביב׳ אבן נבירול 186

 43• ניר משה , פקיד
 44• כהן נסים י פקיד
 45• קרמר אריה פקיד
 46• ד״ר פישר אליהו (אליאם) מו״ל
 47• דרויאן יעקב פקיד

 48• ורדי שבתי • קבלן בנין
 49• ד״ר קנטור צבי רופא

 50• איכילוב חנה עקרת בית
 51• קורפו חיים פקיד
 52• ריטרמן ראובן שאול עו״ד
 53• ד״ר סטרולוביץ זאב רופא

 54• גבעוני בךציון חקלאי
 55• עמידרור צילה פקידה
 56׳ פייגשטיין שלטה פקיד
 57• טיאר אברהם פקיד
 58• תעסה מרים מורה
 59• אלברכט צבי פקיד

 60• גן־צבי יצחק בעל מלאכה
 61• ויסמן מרדכי חקלאי

 62• שרגא יורם גהוראי מתמחה לעו״ד
 63• גורגה גחום פועל
 64• מאירפלד יוסף ננר

 65• לויוס אםפירה עקרת בית
 66• מרחבי זכריה חקלאי
 67• קצין אהרן פקיד
 68• םקוברוגיק יעקב פקיד

 69• לעדן חיים בעל מלאכה
 70• שיטריט אליהו נהג

 71• רובגוב רוברט פקיד
 72• הורביץ יהודה מנהל בית חרושת

 73• אייפדמן יהודה פקיד
 74• ריבק ישראל פקיד

 75• קיםליגגר יעקב חקלאי
 76• בלקיגד איתן קולנועי

 77• יחיאלי מרדכי מנהל בנק
 78• ד״ר רוטמן עזרא טהנדם

 79• ישראלי אדם בעל משרד
 80• טולידגו יצחק אדריכל

 81• ריוים ארגםט עו״ד
 82• שמש צבי פקיד
 83• הל־אור יצחק סוכן

 84• מסורי אבגר מורה
 85• קולומבוס מרדכי רב פקיד

 86• לזר בגימין תעשיין
 87• לוטן אסתר פקידה

 88• זכאי אליהו מנהל חברה לבנין
 89• זמברג אברים םוחר

 90• הרמן מאיר פקיד׳ חקלאי
 91• שרם מרצל עתונאי

 92• בודגיר יוסף פקיד
 93• .לאופר שמואל פקיד

 94• גרמגט גחמה פקידה
 95• קדישאי יחיאל פקיד.
 96• מיגץ יוסף ברוך פקיד

 97• מלמדוביץ דוד מנהל מוסד רפואי
 98• יוטן דוד עובד

 99• יוםיפוף יוסף עורך דין
 100• ווייזר שמואל תעשיין

 101• ד״ר טרלר עמנואל . פקיד
 102• רםלר מתתיהו תעשיין

 103• עצטה יוסף בעל מלאכה
 104• ד״ר צ׳רטוק שמשון רופא

 105• שיכטן שבתי מנהל חברה
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 אות הרשימה : ח. הכינוי: תנועת החרות

 106 םקולסקי שלמה סופר׳ מורה רמת־נן, הערמונים 5
 107• ארבר מנחם תעשיין תל־אביב׳ דיזננוף 83

 108• ד״ר אליהו ישעיהו רופא רמת־נן, סמטת המעלות
 109• רחוב רפאל גכה תל־אביב, חיסץ 21

 110• רפאפורט שושנה עקרת בית רמת־נן׳ יוסף הגלילי 13
 111• אבניאל מרדכי עורך דין . חיפה. בן־יהודה 14

 112• ד״ר בוקשפן דוד סוכן תל־אביב׳ המלך ג׳ורג׳ 34
 113• איכילוב משה סוחר חקלאי תל־אביב, חובבי ציון 7
 114• רובין מאיר אדריכל ירושלים׳ אופישקין 16

 115• טריווש ישראל עורך דין, עתוגאי תל־אביב, גחמגי 22
 116• ד״ר שכטר יעקב עורך דין תל־אביב׳ שיכון בצרון ב; מס׳ 128

 117• קלארמן יוסף לייב מנהל חברה תל־אביב, שררות חן 45
 118• ד״ר רון (פרויליך) יונה רופא תל־אביב, מוגטיפיורי 19

 119• ד״ר בקמן בנימין רופא גתגיה׳ דיזגגוף 1
 120• גפשטיין שלמה אדריכל, עתונאי תל־אביב׳ ז׳בוטינםקי 70

•  אות הרשימה ן יד. הכינוי: הרשימה הדמוקרטית לערביי ארץיישראל ל

 1• אל־זעבי סיף אלדין בעל רכוש גצרת
 2• קםים מסעד חקלאי מעליה

 3• מעדי שיך ג׳אבר חקלאי ירקה ״ י
 4• קאםם אברהים חקלאי טירה
 5• עבדל גגי םאמי מנהל בי״ס נחף

 6• טריף קאמל ־ חקלאי נ׳וליס

 אות הרשימה * יז. הכינוי: איגוד העובד הקשיש בלתי מפלגתי .

 1• רון־אל שבתאי בעל משרד לשירותים ת״א, דיזננוף 292
 2• דיסקין שמעון סוחר ירושלים׳ רמב״ן 57׳ רחביה

 3• וילגד אדמונד, חיים עורך דין ר״ג ב׳׳ גוה יהושע ארנון 3/ד
 4• נולד. ישראל מאיר בעל משרד חיפה׳ אלנבי 23

 5• םנל אברהם עורך דין תל־אביב׳ טשרניחובסקי 63
 6• שמש גג׳י פקיד תל־אביב׳ אחוה 19

 7• פודגורוביץ חיים פנחס טרקטוריסט תל־אביב׳ אוםישקין 8א׳
 8• • בכר עוזיאל חייט תל־אביב׳ שב׳ פלורנטין 12

 9• הלר (זנל) חנה מורה חיפה׳ שרה 10

 אות הרשימה 5 יט. הכינוי: רשימה דתית מקורית, .

 תנועת בני תימן ודתיים בלתי מפלגתיים

 1• יצהרי צדוק רב ועסקן צבורי ראש העין, שיכון ד׳ 42
 2• צפר סלימן מורה ועסקן צבורי ראש העין, שיכון ד׳ 145

 3• מלחי יוסף עסקן צבורי ראש העין׳ שיכון ג׳ 29/א
 4• יפת זכריה • רב כפר שלם׳ רח׳ א׳ 13
 5• כברה שלום . רב בית־דגן׳ רחוב ד׳ 13

 6• מליחי םאלמ חקלאי מושב עזריאל ליד תל־מונד
 7• כהן שמעון עםקן צבורי בית־דגן, רח׳ השוק 2

 8• חמדי אברהם (מאיר) סוחר רמת־גן ב׳ רמת עמידר 4/131
 9• דהרי יחיאל טכנאי חיפה׳ קרית בגימין 37
 10• עדני יחיא פועל ועסקן צבורי ראש העין׳ שיכון ד׳ 32

 11• עודי חיים פועל ועסקן צבורי ראש העין׳ שיכון ד׳ 124
 12• • חסר סלימן פועל ועסקן צבורי ראש העין׳ שיכון ד׳ 92

 13• מזרחי יעקב עסקן צבורי ת״א׳ שיגקין 9
 14• .מזרחי יעקב חקלאי ועסקן צבורי בפר שלם׳ רח׳ ד/1

 15• יצחרי מרדכי . עסקן צבורי ראש העין׳ שיכון ד׳ 42
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 אות הרשימה5 ל. הכינוי: התאחדות,התימנים בישראל

 1• נלוםקא זכריה עסקן צבורי ת״א׳ רח׳ כפר סבא 19
 2• יפת שלום (שרעבי) שוטר בנין בעירית תל־אביב ! ת׳׳א, שב׳ התקוה רחוב מד׳ 57

 3• מנצורה סלם יעיש עסקן ציבורי ראש העין׳ שיכון ד׳ 109
 4• חבשוש שלום חנוני• ירושלים, נחלת צבי

 5• מקוטין משה קבלן לבנין רחובות, ארלחורוב 92
 6• צפרי שלמה חנוני פיית, שיכון חיילים משוחררים

 7• ימיני אליהו סופר םת״ם ירושלים, נחלת צבי בית פרטי
 8• טסה יוסף סוחר חמרי בנין ת״א, התקוה רחוב רח׳ מן׳

 9• כהן יהודה סנדלר ת״א, יחזקאל 10
 10• הנדי זכריה סוחר יי - חדרה, נחליאל, רחוב נ׳

 11• שרעבי שמואל חקלאי אלישיב, עמק־חפר
 12• קאפח ג׳מיל בנאי ! מגדל אשקלון, צפון ב׳ מם׳ 1253

 13• תאגי שלום קבלן בנין מגדיאל שיכון, גיל־עמל 144
 14• סעד יוסף מורה ת״א, מחנה יוסף 30 .

 15• שרעבי יעקב סעדיה חקלאי רחובות, מרמורק, רחוב ברזילי
 16• צאירי דוד יוםף חקלאי זכרון יעקב, רחוב הרצל
 17• שרעבי פגחס םוחר ראש העין, שיכון א׳ 83

 18• גמליאל סעדיה י פועל ראשון לציון, עזרה ובצרון
 19• כמרי יהודה םאלם רב ביתניה הדרומית, בית מם׳ 94

 20• מזרחי אברהם עובדיה חקלאי רחובות, שעדיים, רחוב קפרא 57
 21• כהן שלום פועל | ת״א, לבנדה 25

 22• עחירם יעקב יוסף רב נם ציונה, עמידר 22
 23• גיראפי סאלם מדריך פרדס חנה, שיכון ממשלתי 100

 24• רדה שכר יוסף פועל נדרה, נוח ציון 83
 25• דומן יוסף חקלאי רחובות, שומרי תורה 30

 26• חרפוף מנחם פועל אלישיב, עמק־חפר
 27• יעקב יוסף פועל מגדל אשקלון, צפון ב׳ 1250/183

 28• טביב שלמה עסקן ציבורי פ״ת׳ שעיריה
 29• שרעבי משה סעדיה בנאי רחובות, יהודה הלוי 26

 30• אשרי עמרם פועל שיכון אליכין 182, עמק־חפר
 31• כהן יוסף מנורי חקלאי, מסגר אלישיב, עמק־חפר

 32• פרחי עמרם אברהם בנאי שכיבית אליעזר, 629
 33• כהן חיים פקיד ת״א, התקוה רחוב ל׳ 70

 34• מינם מנשה סוחר ת״א, כפר־סבא 19

 אות הרשימה: מ. הכינוי: מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 1• יערי מאיר חבר כנסת קיבוץ מרחביה, מרכז מפ״ם
 2, חזן יעקב חקלאי משמר־העמק, מרכז מפ״ם

 3• יצחקי יצחק פקיד תל אביב,.רחוב לה־גרדיה 39
 4• בנטוב מרדכי חבר כנסת משמר העמק

 5• רובין חנן עורך דין תל אביב, רחוב ריינפ 60
 6• תלמי אמה מורה משמר העמק

 7• ריפטין יעקב חקלאי עין־שמר
 8• ברזילי ישראל חקלאי ננבה

 9• חיים יהודה פקיד בית דגון׳ רח׳ א1 מם׳ 3/ב י
 10• כמים יוסף פקיד חיפה, רח׳ הואדי 14

 11• אבידן שמעון חקלאי עין־השופט
 12• קושניר יוסף עורך דין חיפה, רח׳ יוסף 3

 13• פרי אליעזר חקלאי מרחביה
 14• נוםבוים יוסף פקיד חיפה, בר־גיורא 41

 15• עמית יעקב משה עורך עתון בית־זרע
 16• בילצקי אליהו פקיד תל אביב, רח׳ ועידת קטוביץ 13

 17• רוזן שלמה חקלאי שריד
 18• ארזי ראובן עורך דין י ירושלים׳ רח׳ המלך ג׳ורג׳ 45ב׳
 19• קנטור לוי פקיד תל אביב, קרית שלום א׳ 34

 20• שם־טוב ויקטור פקיד ירושלים, דח׳ גהמיה 2
 21• קרינםקי אידה אחות תל אביב, רח׳ הגשר 61/15

 22• י קובלנוב אברהם בנאי ירושלים, רה׳ צפגיה '43
 23• רצון מנחם פועל פתח־תקוה, מחגה יהודה

 1014 ילקוט הפרסומים 425, כ׳ בתמוז תשט״ו, 10.7.1955



 אות הרשימה: מ. הכינוי: מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 24• פרמיגגד אליעזר . ״ פקיד תל אביב׳ רחוב הגשר 67
 25• גולן יוגה חקלאית משמר העמק

 26• שחאדי ג׳מיל פועל כפר־יאסיף
 27• זכאי חיים פקיד פתח תקוה׳ רח׳ סלנט 64

 28• פלד גתן חקלאי שריד
 29• זיגגר פגחס צבע רמלה, שיכון גוה דוד 105

 30• סיידא ציון פועל בגין טבריה, רחוב אליאנס
 31• הכהן אליעזר חקלאי בית אלפא

 32• טגום בולוס גגר נצרת׳ רה׳ 204 מס׳ 2
 33• טרגופולר לבש עתוגאי תל. אביב, הבשן 7

 34• תלמי מאיר חקלאי . משמר העמק
 35• בר־גיר רב חקלאי עין החורש׳ מרכז מפ״ם

 36• לוי־גרפינקל אוגגיה מורה תל אביב׳ קרית שלוש ציגזר 23
 37• שמיר ־בוגים חקלאי שער הגולן

 38• פלר נוח רופא פתח־תקוה, רח׳ ברגדה 28
 39• קוסו זאב פקיד חיפה׳ רח׳ מיכאל 15

 40• אפרת אהרן חקלאי - תל אביב׳ רה׳ שפינתה 15
 41• נתנזון צבי פקיד תל אביב, הגשר 61

 42• שניאורזון פנחס פקיד תל אביב, רה׳ זמנהוף 15
 43• יסעור יעקב עתוגאי פקיד חיפה׳ רה׳ א• ל• גורדון 32

 44• אילגית פייגה חקלאית גךשמואל
 45• זריזי זאב פקיד באר שבע׳ רח׳ םמילגסקי 14

 46• גרוסמן חייקה חקלאית קיבוץ עברון
 47• קורצ׳ק תזיק ה חקלאית עין־החורש

 48• כהן שמואל פקיד גבעתיים, מודיעין 141
 49• שוד מתתיהו חקלאי כפר מגחם׳"מרכז מפ״ם

 50• ג׳ברין ג׳מיל פועל אום־אל־פחם
 51• זמלר יצחק י פקיד חולון, רח׳ ארלוזורוב 86

 52• קרן זיגי פקיד גהריה׳ המייסדים
 53• דלמצקי שמואל פקיד חיפה׳ רח׳ הפלמ״ח 6

 54• זילברטל משה חקלאי עין־שמר
 55• בסל מוסא חקלאי כפר יאםץן

 56• בקר יעקב פקיד תל אביב׳ קרית שלום 17
 57• מאיום יעקב חקלאי גת׳ תל אביב, שדרות רוטשילד 60

 58• טיץ צפורה כורכת חיפה׳ גוה שאגן׳ שדרות 4
 59• שושגי יצחק פקיד כפר םבא, אגילביץ 9

 60• באטד, יחזקאל פקיד באר יעקב׳ מחגה טוגים, בלוקוגים 1
 61• צורי רחמים פקיד פתח תקוה, גגי תקוה 44

 62• כהן אברהם מורה בת ים, עמידר 235׳ מרכז מפ״ם
 63• אריאלי משה חקלאי חפצי־בה

 64• רביגוב ברוך חקלאי בית־אלפא
 65• מילגר אברהם פועל־רכבת לוד, נ״ו ד

 66• בךחורין יהודה חקלאי קיבוץ הזורע
 67• אורגשטיין זליג פקיד ראשוךלציון, רח׳ פרץ

 68• גימרי יעקב חקלאי קיבוץ שריד .
 69• בגשאול פנינה מורה מעברות

 70• לומברםקי ישעיהו חקלאי כפר יחזקאל
 71• רצון חוה . מורה כפר מסריק

 72• פייגשטיין זופיה פקיד תל אביב, גחום 6
 73׳v רוגקין יצחק עתונאי כפר מסריק, מרכז מפ״ם

 74• גבאי יצחק פקיד רמלה, גוה דוד 2 (שיכון) -
 75• הרץ ישראל חקלאי עין־שמר

 76• דגן פגחס חקלאי המעפיל, מרכז מפ״ם ,
 77• ־ ליגיק מרדכי בגאי יהוד, בית שמואל 77

 78• מועלם אנואר פקיד שבות־עם 285
 79• מרחב פרץ חקלאי בית־זרע

 80• פנחםי מרדכי פקיד חדרה, רח׳ העליה י י•
 81• י קפלן שבתאי עתוגאי כפר גבתון

 82• וולטפרוינד צבי פקיד גתגיה, שכון הפועלים
 83• שטרכמן נחום פקיד חולון, מרכז מפ״ם
 84• , בלומברנ אריח פקיד גם־ציונה, ריח׳ רמז

 85• ציפמן דוד פקיד רעגגה, רמבם 83
 86• אפרת יעקב חקלאי רוחמה

 ילקוט הפרסומים 425, ב׳ בתמוז תשט״ו, 10.7.1955 1015



 אות הרשימה : מי הכינוי: מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 87• כפרי חיים חקלאי יד־מרדכי
 88• סמולר משה פקיד רמת גן ב׳׳ קרית בורוכוב

 89• זםק שיינדל חקלאית עץ־החורש
 90• שיגגרום ברוך פקיד חיפה״ עבאם 84

 91• בארי אליעזר חקלאי הזורע
 ק ומייסר יעקב פקיד חיפה׳ םוקולוב 17

 כדורי ג׳ מיל
•92 

 פועל הרצליה׳ עמירר. 67
 ק ומייסר יעקב

 93 כדורי ג׳ מיל
 94• טובין יהודה חקלאי בית זרע

 95• עתיר שלמה חקלאי מעגית׳ רמת גן׳ ת• ד• 101
-כהן שאול חקלאי מושב עין־עירון •96 

 97• גצר צבי פועל מתכת תל אביב׳ בעל שם טוב 20
 98• בוני אברהם פקיד גבעת שמואל
 99• כהן אברהם פקיד צפת׳ כ״ג 11

 100• יוסף דוד פקיד תל"אביב׳ אבו כביר צריף 218
 101• לפק נחמן פקיד מגדל אשקלון׳ רח׳ 4 מס׳ 10

 102 •אברמובסקי אברהם פקיד קרית חיים׳ רה׳ ס׳ מש׳ 45
 103• דורי לטיף דוור מעברת חיריה׳ בדון 155 (ב)

 104• ליבליננ אשר פקיד קרית־ים ג׳׳ עמידר 194/2׳ ליד חיפה
 105• שטיינלאוף יצחק פקיד עכו׳ לוחמי הגיטאות 24

 106• רוזנטל יהודה פקיד טבריה׳ רח׳ גצרת
 107• קוריצקי גרשון ספר עפולה׳ שכונת העובדים

 108• מומח נסים חקלאי מושב שדה־יצחק
 109• גבאי עזרא פקיד בגי ברק. תל גבורים 4

 110• חולבסקי שלום חקלאי עין־השופט
 111• פלפן שטחה _ חקלאי גךשמואל

 112• בן־אפרים דב . פקיד תל אביב׳ רח׳ מוצקין 1
 113• וישינםקי (חייקל) צבי פקיד תל אביב. רח׳ גחום 7

 114• אורן רנה מורה מזרע
 115• וינטרוב רישרד חקלאי מרחביה

 116• ׳דרניצקי (יודין) יהודה פקיד תל אביב׳ מיכל 7.
 117• לין ברוך חקלאי משמר העמק

 118• בסתוני רוסתום חבר כנסת חיפה׳ עבאס 47
 119• מאלר רפאל םופר ירושלים׳ רח׳ בר־אילן 1

 120• שלונפקי אברהם סופר תל אביב׳ גורדון 50

 אות הרשימה: נ. הכינוי: הקידמה והעבודה

 1• חגיפם צאלח חקלאי שפרעם
 2• סלימאן צאלח חקלאי אל־רינה

 3• הלאליה עוד חקלאי סכנין
 4• עראידה גמר חקלאי מגאר
 5• זבידאת מחמד חקלאי םכנין

 6• גצראללה פולל חקלאי שפרעם
 7• פילאן קנג׳ חקלאי בית־נ׳ן

 8• שחאדה סלים סוחר כפר־יאסיף
 9• יאסין אחמד חקלאי עראבה
 10• שוסאגי סלים חקלאי מעליה

 11• יוסף גג׳יב חקלאי בית־נ׳ן
 12• חסין חסין מוכתר שפרעם

 13• כיאל םעיד חקלאי מקר
 14• פראג׳ פראג׳ חקלאי ראמה
 15• טריף פרחאן . חקלאי גיוליס
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 אות הרשימה: םצ.
 הכינוי: רשימת ספרדים ועדות המזרח, עולים, ותיקים ובלתי מפלגתיים

 1• אלי שר אליהו מגהל חברות ירושלים, בן מימון 40
 2• שינה םלמן , עורך דין רמת גן, רח׳ יוסף הגלילי 3

 3• .סימון דוד עתוגאי ירושלים, לב מרחביה, רחוב איתמר בן אב״י
 4• גגון יצחק עורך דין חיפה, רח׳ אחד העם 16

 5• מטלון אליעזר פרדםן ומנהל חברות תל אביב, שדרות רוטשילד 125
 6• שחדי נתן חנווני רמת גן, רחוב פני הגבעה 23

 7• בטט יעקב רוקח חימאי ירושלים, בית הכרם
 8• כהן־פריווה מרדכי סוחר תל אביב, רח׳ םאז׳״ה 61

 9ל אלכהא יוסף עורך דין תל אביב, יד אליהו, דחי ודג׳בוד 3
 10• שוישה משח סוחר חיפה, טוריה 102

 גג• מזרחי ישי מנהל חשבונות י תל אביב, דח׳ מפין 33
 12• אלאנ׳ם מרדכי עורך דין תל אביב, דחי יבנה 3א׳

 13• מאחרי עזרא עתונאי תל אביב, מכבי החדשה רח׳ ט״ז 8
 14• בן־יאיר חיים עםקן ציבורי תל אביב, רח׳ גיבורי ישראל 40

 15• קטן אליהו חנווני מחנה דוד, מעברת דוד מט׳ 128 ב׳
 16• מזרחי עמנואל חקלאי כפר היאור״• דואר נע'חוף אשדוד

 17• מוצפי יצחק סוחר תל אביב, דח׳ ז׳בוטיגםקי 42
 18• עזריאל אבינדור בעל בית דפוס ירושלים, רח׳ בצלאל 12
 19• יעיש יצחק עתונאי תל אביב׳ רח׳ פרץ 38

 20• אבולעפיה יעקב סוחר טבריה, רח׳ הגליל
 21• אשכנזי שמואל מרפא שיניים צפת, רח׳ ה׳ 6

 22• מצרי מרדכי בעל מאפיה ירושלים, אבו־טור 19/1
 23• ברוך דוד סוחר כפר טירה 297/676

 24• בן־רוחי רוחי • סוחר ירושלים, ת• ד• 863
 25• עיני יהודה סוחר רחובות, רחוב ארלוזורוב 62

 26• טיבי מורים סוחר חיפה, טירת הכרמל 230
 27• צנוע משה פקיד כפר היאור ת• ד• 70 רחובות

 28• השלום יום־טוב עורך דין חיפה׳ רחוב עבאם 1
 29• כהן מרדכי מרפא שיניים לוד, סכגה. 34/1

 30• לוי נסים סוחר צפת, רח׳ ב״ד 18
 31• בהר משח שמואל פקיד חיפה׳ הכרמל אהוד 5

 32. מצפי גיורי םוחר תל אביב, רח׳ צייטלין 29
 33• לוי יוסף בעל בית חרושת ירושלים, דח׳ יוליאן 5

 34• סלינאם יעקב עתונאי םקיה 253
 35• שמיד שמואל עורך דין ירושלים, רח׳ אלקלעי 6

 36• דוויק אברהם סוחר ירושלים, רח׳ רש״י 14
 37• סיקרון יצחק י חייט ירושלים, אחוה, רח׳ הטבי״ט

 38• טיסונה משה סוחר ירושלים׳ רח׳ אהרן 7
 39• בכר אדוארד ישראל מנהל בית חרושת חיפה, שער פלוטר 3

 40• הדיה משה סוחר ירושלים, מחגה יהודה, בית דבאח
 41• טובל ישעיה קבלן ירושלים, גחלת אחים, רח׳ לוד

 42• עוזיאל שלמה סוכן ירושלים׳ רה׳ •עזה 38
 ״ 43• לוי י אלדד סוחר חיפה, רח׳ מרגלית 57

 44. אלמוסנינו יוסף מנהל חשבונות ת״א־יפו, רחוב 143 מם׳ 9
 45• חסון משה בעל בית חיפה׳ רח׳ אחד העם 16

 46• בנבנישתי יצחק י• במושב זקנים ירושלים, תלפיות, בית מלבן
 47• כתראן ליאון יהודה סוחר חיפה, רח׳ ארלוזורוב 55

 48• משולם נסים סוכן אניות חיפה, הכרמל, שדרות הגדיב 7.

 אות הרשימה: ע. הכינוי: חקלאות ופיתוח

 1• אבו־מוך פארם חמדאן בעל רכוש וחקלאי באקח אל־גרביה
 2• עוביד דיאב חקלאי אל־טייבח

 3• ערפאת חסן ערפאת חקלאי לוד דח׳ מם׳ 1
 4• מצאריה חוני חקלאי טירה
 5• מנצור צוילח חקלאי טירה

 6• סעד פואד חקלאי אוס־אל־פחמ
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 אות הרשימה: פ. הכינוי: המפלגה הפרוגרסיבית

 1• רוזן פנחס עורך דין ירושלים׳ רח׳ ז׳בוטעשקי 38
 2• קול משה חבר הנהלת הסוכנות ירושלים׳ רח׳ ארלוזורוב 142
 3• הררי יזהר עורך דין תל אביב׳.דחי־ בן יהודה 85

 4• פורדר ישעיהו מנהל ״רסקו״ תל אביב׳ רח׳ דופין 15
 5' שוקן נרשום עורך עתון ומו״ל תל אביב׳ רח׳ הגלבוע 14

 6• כהן אידוב חבר כנסת תל אביב׳ רח׳ בזל 40
 7• כהן יוחנן חקלאי תל יצחק׳ ליד ת״א׳ ת• ד• 2167

 8• האוזנר גדעון עורך דין ירושלים׳ רח׳ שמאי 17
 9• ד״ר כנוביץ זיגפריד רופא תל אביב׳ שד׳ בן־ציון 8

 10• עוזיאל ברוך עורך דין תל אביב׳ רחוב ז׳ורז׳ אליוט 15
 11• בכר יהודה חקלאי אבךיהודה׳ רחוב בן־יחודה

 12• ד״ר לינדנשטראוס אלזה ד״ר למשפטים תל אביב׳ רח׳ בן יהודה 83
 13• שטרן מרדכי חיים מנהל חברה תל אביב׳ רח׳ ברגדס 38

 14• זיידל הלל פקיד תל אביב׳ רחוב בודגהימר 47
 15• שוהם זאב עורך דין חיפה׳ רחוב בךיהודה 16

 16• קליר אברהם. תעשיין רמת־גן׳ רח׳ יהלום 13 .
 17• קראום משה • עורך דין תל אביב׳ רח׳ הנביאים 15

 18• בר־לבב יצחק חקלאי שאר ישוב׳ דואר נע׳ גליל עליון
 19• שקד משה קבלן בנין נתניה׳ רח׳ ביאליק

 20• ד״ר קפלינםקי נח רופא חולון׳ ככר סטרומא
 21• אסטריכר זאב פקיד תל אביב׳ רח׳ ארלוזורוב 75
 22• שלומי דוד פקיר תל אביב׳ רה׳ אהבת ציון 9

 23• גליקםמן חנה מזכירה ארגונית תל אביב׳ רח׳ פינסקד 23
 24• פרידלנדר עמנואל חקלאי בית יצחק

 25• אוםטרובםקי ברוך ראש מועצה רעננה׳ רח׳ אחוזה 110
 26• ארצי יצחק עתונאי תל אביב׳ רח׳ דם המכבים 23

 27• הדרי אליעזר , חקלאי קבוצת אושה
 28• בן־טוב אריה פקיד תל אביב׳ רה׳ אהבת ציון 5

 29• הורוביץ מרדכי חקלאי אלוני אבא׳ חיפה׳ ת• ד• 1926
 30• ד״ר לנננס שאול עתונאי תל אביב׳ רה׳ דם המכבים 25

 31• רוזנטל נפתלי עורך דין בני ברק׳ רח׳ גורדון 31
 32• קפל הנם מנהל ״רסקו״ רמת גן׳ רח׳ עמוס 20

 33• מאירי יהושע מנהל בית־ספר תל אביב׳ רח׳ דיזננוף 155
 34• אקמן אריך מנהל חברה תל אגיג׳ רח׳ בךיהודה 43

 35• לוי פרנץ תעשיין חיפה׳ ת• ד• 787
 36• שטראוך זרח עורך דין תל אביב׳ רח׳ דפנה 6 ,

 37• שיקלר זאב פקיד ירושלים׳ ת• ד• 117
 38• תורי אברהם עורך דין תל אביב׳ רח׳ אהבת ציון 9

 39• אהרן יוליאן סוחר רעננה׳ רח׳ אחוזה
 40• בן־משה מאיר מורה פתח תקוה׳ עין ננים 15
 41• ברגמן משה פקיד תל אביב׳ רח׳ רש״י 46

 42• •ד״ר גלבר חיים פקיד תל אביב׳ רח׳ ברנדם 40
 43• רוםטל אדוארד פקיד תל אביב׳ שיכון בצרון 34

 44• ד״ר לוי גסים עורך דין תל אביב החלוצים 5
 45• ד״ר מוזם פריץ יעקב רופא רחובות׳ רח׳ ויצמן 12
 46• וולף יצחק פקיד חיפה׳ רח׳ טבריה 20

 47• אליעד גסים עורך דין יפו׳ שד׳ ירושלים 79
 48• ד״ר רשף חיים עורך דין הרצליה׳ רח׳ החלוץ

 49• רכס יעקב מנהל בסוכנות חיפה׳ שדרות הנדיב 2
 50• אוגיקובםקי פרץ פקיד תל אביב׳ רח׳ דם המכבים 23

 51• כהן אהרון מנהל עבודה י תל אביב׳ שביל הרקפת 2 .
 52• חרמש חיים חקלאי כפר גליקםון׳ פרדס חנה 5
 53• דולברג סמי. עורך דין חולון׳ שכ• פרוגרסיבי 21•

 54• מרקס ריברד מנהל אגודה חקלאית רח׳ הרצל׳ גהריה
 55• לפבר משה חקלאי הרצליה ב׳׳ כביש ראשי

 36• דויטש ברוך חקלאי שורש בפרוזדור ירושלים
 37• אפנקרויט אברהם פקיד מגדל אשקלון׳ רח׳ ג׳ 3

 58• וים עלי פקיד חיפה׳ רח׳ שמריהו לוין 2
 59• פריימן עמום ברנהרד סוחר ירושלים׳ רח׳ אלפסי 33

 60• ד״ר רוזנבליט ליאו רופא ראשון לציון׳ רח׳ הרצל 44
 61• שניצר צבי פקיד קרית ים ג׳ מס׳ 349

 62• אלטמן יהודה חקלאי חדרה׳ רח׳ בוטקובסקי
 63• לוקץ יעקב תעשיין הרצליה׳ רח׳ ויצמן 7
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 אות הרשימה * פ. הכימי: המפלגה הפרוגרסיבית

 64• מלר דוד י פקיד קרית^ים״ג׳ 359
 65• רוזגטל ליאו פקיד גבעת רמב״ם, שייכון בצרון ב/117

 66• הרים לםיאן(אריה) אדמיגיםטרטוד ירושלים׳ רח׳ בר־אילן 18
 67• מעין קלרה מורה תל־יצחק ת״א תיד• 2167

 68• מאלך ישראל פקיד גתגיה, רח׳ אגדרוס 5
 69• רוזגוקם יהודה גהג חולון׳ רח׳ בלום 24
 70• גריגולד שמחה עורך דין רמת גן׳ רח׳ לאן 18

 71• ישי צמח חקלאי פתחיה׳ דואר רמלה 108
 72• מאירסון אדווין אליהו חקלאי בית יצחק

 73• זיגגר שמואל פקיד תל אביב׳ רח׳ םוקולוב 50
 74• מגהים יעקב פקיד ירושלים׳ רח׳ ממילא 61

 75• אילגי שאול חקלאי נצגים׳ דואר גע׳ מגדל אשקלון
 76• גביזון געמי מורה הדר־יוסף׳ שיכון מעונות 56

 77• פריים וילי זאב סוחר ירושלים׳ רח׳ אברבגאל 23
 78• ביין שלמה סוחר חיפה׳ רח׳ דרך הים 57 :

 79• פרויגד דוד סוחר תל אביב׳ רח׳ ביל״ו 55
 80•׳ ד״ר מרקין אהרון רופא וטריגרי כפר סבא׳ רח׳ ירושלים 7

 81• בועז חגוך קבלן גבעתיים׳ rn״ קק״ל 19
 82• י ליכטגטל זאב סוחר בת־ים׳ רה׳ מסריק

 83« לצטר נתן פקיד הדר־רמתיים׳ שיכון הפועלים א׳
 84• רויכברג ישראל מגהל עבודה תל אביב׳ רח׳ החשמונאים 4

 85• בדיאן גוסטב מורה חיפה׳ רח׳ קםל 7
 86• ר״ד רוביגזון שלטה פ• חקלאי פרדס חנה׳ רח׳ מגד

 87• קרגץ זליג פקיד רחובות׳ רח׳ בן־ציון 8
 88• לובובםקי דגיאל חקלאי יסוד המעלה

 89• פוך שאול חקלאי קבוצת עין השלושה
 90• שלוםברג חיים מגהל חברה הרצליה

 91• פרידמן אלפרד חקלאי כפר שמריהו
 92• ויםזגד משה פקיד חיפה׳ רח׳ עובדיה 35

 93• קאופמן ראובן יועץ כלכלי חיפה קרית ביאליק׳ דנניה 11
 94• איזגברג אליהו פקיד חולון׳ שיכון פרונרסיבים 26.

 95• בראון משח פקיד רמת גן׳ רח׳ שילו 7
 96• טאובר שלטה פ• חקלאי שדה ורבורג

 97• ידגר עובדיה חוקר שושגת עמקים שיכון רסקו 43/2
 98• הר־זהב צבי חקלאי גךחיים׳ כפר סבא׳ ת<ד• 3

 99• שמלצר אריה דוקטור למשפטים ירושלים׳ רח׳ הפורצים 8
 100• גגר יצחק עורך דין ירושלים׳ רח׳ בן־יהודה 6

 ~ 101• חריף יחיאל מורה אלוגי.יצחק
 102• בגימיגי צבי ראש מועצה רמת השרון

 103• אילון יצחק מהגרם תל אביב׳ רח׳ בן. יהודה 185
 104• ד״ר גרמן פ• שמעון מגהל חברה תל אביב׳ רח׳ אדם הכהן 8

 105• טילם יוסף מנחם. פקיד פתח תקוה׳ שיכון העובד הציוגי
 106• זקיף שטואל מנהל אוצר לחקלאות תל אביב׳ רח׳ בן יהודה 37
 107• גולן יצחק חקלאי תל יצחק׳ ת״א תיד• 2167
 108• אטיגגן אליעזר בלי מקצוע תל אביב רח׳ בוגרשוב 3

 109• איגל קרל חקלאי רמות השביס
 110• ד״ר אבלם ולטר רופא ירושלים׳ רח׳ רד״ק 24

 111• ד״ר מרטון ארגםט יחזקאל עתונאי תל אביב׳ שד׳ רוטשילד 127
 112• גולדשטיין משה פקיד תל אביב׳ רח׳ צייטלין 4

 113• צימגד דוד פקיד תל אביב׳ רח׳ אהבת ציון 5
 114• ד״ר פיגר לודויג חקלאי תל אביב׳ רח׳ מאפו 1

 115• ברלין אליהו בלי מקצוע תל אביב׳ רח׳ פיגס 30
 116• פרופ• צוגדק שמואל רופא תל אביב׳ רח׳ הם 21

 117• גפך־מוזם חמדה עורכת דין תל אביב׳ שד׳ רוטשילד 76
 118• שעזי יהודה פקיד מוסמך למשפטים תל אביב׳ רח׳ חוגי המעגל 4
 119• הרמן צבי פקיד חבר הנהלת הסוכנות תל אביב׳ רח׳ החשמוגאים 4

 120• ר״ד גרגות אברהם מגהל ירושלים׳ רח׳ רמב״ן 43
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 אות הרשימה : צ. הכינוי: הסתדרות הציונים הכלליים, מפלגת המרכז

 1• ברנשטיין פרץ׳ חבר כנסת תל אביב׳ רה׳ קלישר 38
 2• רוקח ישראל מהנדס ירושלים׳ בתי ביברמן

 3• פרםיץ שושנה מו״ל תל אביב׳ רה׳ בלקיגד' 5
 4• ספיר יוסף חקלאי פתח תקוה׳ רח׳ פיק״א 23
 5• םרלין יוסף עורך דין תל אביב׳ רח׳ אחד העם 68

 6• אריאב חיים חבר כנסת תל אביב׳ שד׳ תרם״ט 9
 7• ד״ר רימלט אלימלך מורה רמת נן׳ רח׳ אורנים 81

 8• בבה שמחה חבר כנסת תל אביב׳ רח׳ ביכורי העתים 17
 9• בז׳רנו שמעון יצרן י רמת נן׳ רה׳ ארלוזורוב 64

 10• םוזייב זלמן סוחר תל אביב, רח׳ יהודה הלוי 101
 11• ד״ר הראל בן־ציון רופא תל אביב׳ רח׳ ז׳בוטינסקי 5

 12• איכילוב עזרא חקלאי פתח תקוה׳ רח׳ חובבי ציון 15
 13• פרלשטיין שלמה סוהר תל אביב, רח׳ בךיהודה 75

 14• קליבנוב יעקב עורך דין חיפה׳ שדרות הנשיא 9־
 15• חת נחום. עורך דין חיפה׳ מוריה 59

 16• כץ מרים עתונאית חיפה׳ שושנת הכרמל
 17• ששון בנימין עורך דין הרצליה׳ פיתוח

 18• וינשטיין ברוך פקיד תל אביב׳ רח׳ עין ורד 4
 19• ד״ר סטופ אברהם מנהל הברות תל אביב׳ רח׳ מהר״ל 21

 20• זיםמן שלום מנהל חברה רמת נן׳ רה׳ המיתר
 21• נורנברנ שמחה פקיד תל אביב׳ יד אליהו

 22• פלש נ׳ורנ׳ חבר כנסת תל אביב, רה׳ ויזל 4
 23• מבורך חיים מנהל תל ברוך

 24• דיסקין שמעון קבלו ירושלים׳ רח׳ רשב״א 12
 25• ד״ר קולברנ יהושע רוקח תל אביב׳ רח׳ חובבי ציון 7

 26• פנחס נתן רוקח היפה׳ רח׳ בךיחודה 30
 27• כץ אברהם סטודנט ירושלים, רח׳ יזרעאל 6

 28• ריבלין יוסף מנהל חברות רמת נן׳ תל בנימין
 29• ר״ד רובינוביץ נטליה רופאה תל אביב׳ שדרות רוטשילד 138

 30• קלימובםקי ארנסט עורך דין תל אביב׳ רח׳ פינםקר 10
 31• ד״ר הרשקוגיץ שרנא פגיאן פקיד רמת חן

 32• עוזיאל יוסף פקיד תל אביב׳ רח׳ לבונטין 17 .
 33• נחמני אבינועם חקלאי רחובות׳ עזרא 10

 34• הצבי רפאל סוחר נבעתיים׳ רה׳ ל״ה
 35• פייגגברג דוד עורך דין תל אביב׳ רה׳ דב הוז 36

 36• רוזן ברוך מנהל חברות רמת נן׳ רה׳ אשל 20
 37• דודזון אבישי גהג ראשון לציון׳ ויצמן 12
 38• דיסגציק שולה עקרת בית רמת נן שיכון ותיקים

 39• ד״ר קאודרם בן־ציון פקיד חיפה ברנדס 6
 40• גרוס שרגא מנהל מאפיה ־ תל אביב׳ רח׳ בונרשוב 100

 41• פלאי משה מהנדס ירושלים׳ רח׳ דורות ראשונים .
 42• וים יצחק מורה ירושלים׳ רח׳ הושע 23

 43• אלון מרדכי חקלאי בנימינה
 44• רייפלד הייגריך חקלאי רמות השבים

 45• גורמן ברוך מורה פתח תקוה׳ רוטשילד 118
 46• מנדלםון דבורה מורה חיפה׳ רח׳ מוריה 117

 47• רוזנשטיין אמנון עורך דין תל אביב׳ רח׳ הס 9
 48• שרייבר חיים חרשתן חיפה׳ קרית ביאליק

 49• אייזנברנ יצחק עתונאי תל אביב׳ רח׳ מרנולין 21
 50• נינצבורג רחל עקרת בית פרדס חנה

 . 51• , שבתאי דוד . פקיד רמלה׳ רח׳ ז׳בוטינסקי 7
 52• ויס יהודה כלכלן. תל אביב׳ רח׳ אחד העם 21

 53• בורנשטיין שלום יצרן רמת נן׳ רח׳ ז׳בוטינםקי 132
 54• עופר שמואל רוקח עכו

 55• פדרמן משה סוכן אניות רמת גן׳ רח׳ יהלום 83
 56• ברק שמואל רוקח רחובות

 57• ויסמן רענן מהנדס חקלאי תלמי אלעזר
 58• בלסבלנ אברהם בעל מסעדה מגדל אשקלון

 59• ספיר הולדה עקרת בית פתח תקוה׳ רח׳ פיק״א 23
 60• הרשטוק משה חקלאי באר שבע׳ משק חיים

 61• ד״ר וילנםקי נחום עתונאי תל אביב׳ רח׳ בוגרשוב 12
 62• בייט קרל חקלאי כפר שמריהו

 63• ד״ר הסגר הוגו רופא גדרה
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 אות הרשימה: צ. הכינוי: הסתדרות הציונים הכלליים׳ מפלגת המרכז

 64• כהן דור כלכלן רמת גן׳ רח׳ ז׳בוטינםקי 58
 65• אלטבוער שמואל בעל מלאכה תל אביב׳ רת׳ זגגויל 17

 66• עפרון יצחק תעשיין תל אביב׳ רח׳ אחד העם 28
 67• ברמן דוד פקיד ירושלים׳ רח׳ שטראום 12

 68• ליטוין דוד מנהל חשבוגות בת־ים
 69• לסמן משה טכנאי טכסטיל בגי בדק׳ רח׳ הראשוגים ־.

 70• לוין שרה עקדת בית ראשון לציון
 .71• קליגגבייל יעקב יצרן חולון

 72• חרל״פ שלמה פרדסן רחובות
 73• טולדו בן־ציון סוחר לוד

 74• ד״ד שיפוש יעקב פקיד דן - קרית אוגו
 75• חלודגיביץ שמואל סוחר נתניה

 76• בורויגו פלורואן רופא שיניים יפו
 77• לפלר יצחק אבר * בית הלל

 78• תעיזי זכריה מזכיר ראש העין
 79• גרושקביץ אריה ראש מועצה קרית מוצקין י

 80• גוראלי יעקב פרדסן מגדיאל ;
 81• בידגברג אלכסגדר פקיד טירה הדרומית .

 82• טליתמן מאיר מהנדס עפולה
 83• שוגר אימרה מנהל עסק אזור

. ן א  84• קוטגובסקי שלמה מכונאי בית ש
 85• טוזם ארגסט חקלאי י בית יצחק

 86• אדלר עזריאל דייג וחקלאי זכרון יעקב
 87• אוירבוך שלמה סוחר כרכור

 88• רביץ פייביש סוכן חדרה שכון אזרחי .
.  89• גייברג יוסןן סוחר טבריה׳ קרית שמואל י

 90• חיון אברהם חקלאי צרופה
 91• גיימן משה אכר עקרון

 92• ד״ר שולדגפריי יוםןז עורך דין חיפה׳ רח׳ ירושלים
 93• ירקוני מאיר צבע תל אביב׳ שדרות גורדאו 44

 94• אלשטיין משה סוחר קצב רמת יצחק
 95• ג׳ורנו פרניי חקלאי הגגב׳ שובל 8

 96• ד״ר סגל שלמה רופא גב ים
 97• בן הדוש אברהם חקלאי מגדים
 98• כתפי שלמה פועל עקיר

 99• ר״ד וקם עמנואל עורך דין חיפה׳ בלפור 35
 100• ד״ר בן עמר חיים אדריכל נתגיה׳ רחוב המלך דוד

 101• מישר משה חקלאי פרדס חנה
 102• ד״ר אילן אפרים מגהל בית ספר תל אביב׳ בר־יוחאי 7

 103• מנדלסון יוםף מהגרם חיפה׳ מוריה 117
 104• ד״ר שליט אלברט רופא ירושלים׳ רח׳ הםולל 3

 105• שניאור יהודה סוחר חיפה׳ רח׳ בן יהודה 11
 106• הובר תיאורוד תעשיין תל אביב׳ רח׳ ריינם 33

 107• ברזילי בן ציון פקיד תל אביב יהודה המכבי 30
 108• ד״ר נלעד חיים עורך דין ירושלים׳ רח׳ רבי עקיבא

 109• קליין משה סוחר תל אביב׳ רח׳ ריינס 55
 110• מגל מתתיהו פקיד תל אביב׳ רח׳ המגיד 10

 111. •ייבין אסתר עקרת בית חיפה׳ הר הכרמל
 112• ד״ר דוכן משה עורך דין ירושלים׳ רח׳ אלחריזי 10
 113• ד״ר אפרון לוי רופא תל אביב׳ רח׳ פרישמן 77

 114• ד״ר פריי מרדכי עורך דין י תל אביב׳ רח׳ אהבת ציון 25
 115• מאירסון שלמה חקלאי חדרה

 116• טוכלר קורט בגקאי תל אביב׳ דח׳ ליליגבלום 41
 117• ד״ר פליקסברודט מרדכי מגהל חברה חיפה׳ רחוב הלל 50

 118• ד״ר פון ויזל זאב סופר ורופא גדרה
 119• זידאב יצחק עתוגאי רמת גן׳ רה׳ שמואלי 3

 120• ד״ר בוגר חיים, חבר כגסת תל אביב׳ מוגטיפיורי 0

 י?קוט הפרסומים 425, ב׳ בתמוז ת^ט״ו, 107.1055



 אות הרשימה: צח. הכינוי: הרשימה הערבית — המרכז

 1• מנצור חסן עבדאללה חקלאי ופוחד אל־טירה
 2• נהלה אליאס נחלה סוחר ואמה
 3• מעדי מרזוק אכר ירקה

 4• עבךו אחמד כליל סוחר עכו העתיקה 12/45
 5• עואד מוחמר אלנאיןן חקלאי תמרה

 6• מרשי איוב יוסף סוחר נצרת. רח׳ 125 מט׳ 1
 7• חיג׳אזי מוחמר תופיק אכר תמרה'
 8• אלעבד אליאם בשרה חקלאי מעליה
 9• דוחה חסיב סמעאן סוחר , ראמה

 אות הרשימה: ק. הכינוי: המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

 1• מיקונים שמואל טחנדס תל אביב׳ רח׳ שמריהו לוין 13
 2• טובי תופיק עתונאי היפה׳ רח׳ קיסריה 18

 3• וילנר מאיר עתונאי תל אביב׳ רח׳ בן־יחודה 126
 4• ד״ר םנח משה רופא ועתונאי תל אביב׳ רחוב בילו 14

 5* וילנסקח אםתד מורח תל אביב׳ קרית שלום 309
 6• חביבי אמיל עתונאי . חיפה׳ רח׳ המרדנות אליזגי 6א׳

 7• ברמן אדולף ד״ר לפסיכו• תל אביב׳ רח׳ בר־כוכבא 11.
 8• ברייטשטין צבי עתונאי תל אביב׳ קרית שלום 309

 9• חינין דוד פועל מתכת תל אביב׳ רמת החיל 14א׳׳ רח׳ ל״ה (י״ג)
 10• נקארה חנא עורך דין חיפה׳ רח׳ כורי 23

 11• לוביץ ברכה הינדה משרטטת תל אביב׳ רח׳ תחכמוני 8
 12• דרוקמן אליהו טפסן חיפה׳ דחי הרצל 9

 13• כמיס סליבה פקיד נצרת 1015/14
 14• קאםם סלים פועל נצרת 1025/15

 15• אירגח יהושע פקיד פתח תקוח׳ שיכון ותיקי ההסתדרות 263
 16• טובין פ נחם בנאי תל אביב. רח׳ זמגהוןש 29

 17• שמלי שלמה ננר רמלה דח׳ ק׳׳ב 7
 18• טוםא ג׳מאל ננר עכו 11/148

 19• פן אלכסנדר טשורר תל אביב׳ רחוב דיזגגוף 211
 20• הרצברג פישל עורך דין תל אביב׳ רח׳ אלנבי 122

 21• נ׳רנ׳ורה מונעם פקיד נצרת רח׳ 720 מם׳ 22
 22• בורשטיין דוד פועל דפוס רמת השרון׳ שיכון ׳׳ארינח״-׳ בלוק 3/6

 23• ליטבק שמואל חרט תל אביב׳ רח׳ המניד 6
 24• חאס מוחטד עתונאי חיפה׳ רח׳ שפירא

 25• בילצקי מרדכי דיר למדעי הטבע תל אביב׳ רח׳ בךיחודח 175
 26• אבין זונדל עתונאי תל אביב׳ דחי החשמונאים 59
 27• ארליך וולפננג (וולף) ד״ר למשפטים תל אביב׳ רח׳ החשמונאים 59

 28• עירם צילה עקרת בית חיפה׳ רח׳ הרצל 109
 29• פרקש־קדמון חיה משוררת ירושלים׳ רח׳ ז׳בוטינםקי 29

 30• קרקבי זהי פקיד חיפה׳ רה׳ ההר 15
 31• קוג׳מן יעקב פועל פתח־תקוה׳ מעברת עמישב׳ צריף 776

 32• גברין מחמד. םנדלר י אום־אל־פחם
 33• סקוטלפקי משה רופא שיניים רמת נן׳ רח׳ ארלוזורוב 36

 34• לוין אריה רתך־מםגר תל אביב, אבו כביד 28/6969
 35• זיאד תופיק פקיד נצרת׳ רח׳ 2/711

 36• רנקושנםקי אריה חרט ראשון לציון׳ רח׳ םמילנסקי
 37• םמו טכאל מדריך יפו־תל אביב׳ רח׳ 72 מם׳ 51 (יפו)
 38• פיילר אליעזר מדריך חקלאי רמת השרון׳ שיכון ״אריגה״ נ/7

 39• נויברגר איזידור טפסן רמת נן׳ רח׳ יהלום 44
 40• אבו־חנא חנא מורח נצרת רינה 110/28
 41• טנקלוביץ אליעזר־לקםו פועל בנין הרצליה גוף־ים 78

 42• גיסים חיים (מונא) מכונאי חיפה׳ רח׳ מוריה 92
 43• הם אברהם פקיד ירושלים׳ רה׳ ישראלים נחלת צדוק 1

 44• אבו־ראש עותמאן פועל טייבה
 45• אקהאום קרול םועל מת5ת חךגן לוד שכון נווה עובד 15

 45• כם&י זילברמךמדדפי עתוגא* פתח תקוה׳ רח׳ רוטשילד 6

 51&וט חפרסומיפ 425׳ כ׳ נתטוז ת׳שמ״ו, 10,7.1055



 אות הרשימה: ק. הכינוי: המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

 47• זהבי ליאון פקיד תל אביב׳ קרית שלום 309
 48• גרבדיאן ג׳ורג׳ תיקון צמיגים חיפה׳ רח׳ ואדי 54

 49• טגדלר יואל נגר ירושלים׳ רח׳ המלך ג׳ורג׳ 50
 ,50• עזרא אליהו חייט מעברת כפר אונו צריך! 208

 51• םמו טאיר עתוגאי תל אביב׳ יפו׳ רח׳ 281 מס׳ 2
 52• יפה דובה מטפלת רמת נן ב1י׳ רח׳ התיכון. 118

 53 • כורי חליל םוחר נצרת רח׳ 28/608 .
 54• ד״ר סנה חנה רופאה תל אביב׳לרח׳ בילו 14

 55• פלנ אלי פקיד בת־ים׳ רח׳ הרצל 48
 56• זריך לוטפי פקיד עילבון

 57• לופטה סוניה טבחית חיפה׳__שדרות הצבי 5
 58• שפיצר יואל בנאי רחובותדישכונת מרמורק׳ בית כהן

 59• כורי רמזי פקיד עכו העתיקה 11/83
 60• רבינוביץ דוד פועל אריג תל אביב, ת• ד• 3095

 61• אבין ברכה מורה תל אביב, רח׳ החשמונאים 59 י־—•-"
 62• בני אלברט , עתוגאי ת״א־יפו, רח׳ 343 מם׳ 26

 63• גורוביץ נניה פועלת תל אביב׳ רח׳ ריק מם׳ 6׳ קרית שלום
 64. מירון רב עתוגאי תל אביב׳ רמת חיל׳ רח׳ ד׳ 12ב׳

 65• לברכט הגס גהג חיפה׳ קרית,חיים׳ רח׳ מ״ב 4
 66• מגחם מיקו טפסן רמלה׳ רח׳ ק״ב 7

 67• גולדברגר־םירץ הדסה אחות חיפה׳ רח׳ םירקין 27
 68• גטאם קמאל פועל אל־ראמה

 69• לוי מרקו חשמלאי פתח תקוה׳ שיכון עמידר 77׳ שכ׳ פניה
 70• ליפםקי יוסף עתוגאי רמת יצחק׳ רח׳ ירושלים 55

 71• כץ רב טפסן חיפה׳ רח׳ יוסף 29.
 72• שטרן יהוגתן טכגאי־שיגיים פררס־כץ׳ רח׳ השניים

 73• פוגל יוסף דוור תל אביב׳ שד׳ וושיננטון 6
 74• שפרוך טרדכי חקלאי נהריה׳ רח׳ נורדוי

 75• יחזקאל סלמן פועל מעברת רמת השרון צריף 490
 76• אםעיד רגא טורה כפר-יאםיף

 77• גגיזדוביץ בנימין פקיד חיפה׳ רח׳ זבולון 5
 78• בראון יעקב טכגאי חולון׳ רח׳ ויצמן 75

 79• חורי סמירה טורה נצרת 1004/8
 80. מיכאל סמי עתונאי חיפה׳ רחוב גודדון 30׳ רמות רמז

 81• ביומי טאהא פועל נצרת׳ רחוב 2/109
 82• עדגיה סולומון פועל בית־דנון׳ רחוב ג׳ 12

 83. לנדאו משה פקיד בת־ים׳ רחוב ירושלים 19
 84. י מור גסרי . גגר עבלין

 85• מוסקוביץ ראובן מכוגאי תל־חנן בית מם׳ 98
 86• מרקוביץ פגיגה עקרת בית כפר עטה, שכון בולנרים 701
 87• טאויל מורים מגהל חשבוגות באר־שבע, שכון צפון 306/1

 88• קורן שמואל חשמלאי ירושלים, שד׳ בן־מימון 9
 89• גורא אברהם פקיד רמלה שכון נוה־דוד 36 ב׳

 90• פרופר גתן פקיד נם־ציונה רחוב ננכה
 91• ביטון ז׳אק יצחק פקיד צפת רחוב ל״א 21

 92• טגדלר אדה תופרת • ירושלים רחוב המלך ג׳ורג׳ 60
 93• גבזה טשה גהג רמלה שד׳ הרצל 3

 94• כץ אליעזר פקיד נתניה שד׳ ויצמן 5
 95• אליהו גג׳י מורה מעברה םקיה ב׳ צריף 44 א׳

 96• אליאם חגא . חוצב בענח
 97• לוי ויטלי׳ אופטייקאי לוד רחוב כ״ח 20

 98• פרד רחל עקרת בית נס־ציונה יד־אליעזר
 99• וקסמן מגחם עורך דין חיפה רמת שאול, ת>ד• 1866, כרמל צרפתי

 100• ריב לביבה . עקרת בית נצרת 7/902
 101• וקסמן צבי גגר רמתיים רחוב עין־חי .

 102• שבתאי קרול טייח נתניה רח׳ נורדון 47
 103• קנאעגה סלים גגר עראבה
 104• םוזין יעקב מכוגאי בן־צור

 105• כנאנה אסעד פועל יאפה-נצרת
 106• לבנבראון אברהם גהג חיפה קרית חיים, רחוב ס׳ 31

 107• פאהום נניב מכוגאי נצרת רח׳ 5/111
 108• ליכטר מרדכי חקלאי יד־חנה דואר נע, השומרון .

 109• בורייה שפוק מורה שפר־עם
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 אות הרשימה: ק. הכינוי: המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים

 110• שלום־כהן רות ציירת כפר־ש מריחו רחוב הזורע
 111• וולף אלף-ארי במאי תל־אביב רחוב יהואש 7
 112• לנדוי מיכאל עורך דין תל־אביב שד׳ בן־ציון 5
 113• נרוםברד יהושע צייר היפה רחוב לבונטץ 33

 114• םתוי יהודה פועל תל־אביב רחוב מלצ׳ט 26
 115• : אירנו מרדכי פועל דפוס רמת השרון שכון ארינה 5/5

 116• וול רוזה סופרת תל־אביב רחוב מאפו
 117 פורטנוי פרידריך פסנתרן תל־אביב רחוב זמגחוף 11

 118• חוריפואד מודה נצרת רחוב 8/1004
 119• זילבר יעקב . עתוגאי - ~ תל־אביב רחוב מזא״ה 66

 120• פיינחוז פנינה פועלת תל־אביב רחוב המגיד 6

 אות הרשימה : רי. הכינוי: רשימת העולה החדש

 1• זילברמן־ירושלטי מוריץ משח עורך דין ירושלים. סנט פאול 18
 2• אלוס אליהו ספרן ירושלים קטמון נ׳ 38
 3• ד״ר ביכלר יעקב עורך דין ירושלים.בקעה 1/103

 4• אוגסקו ארטור . עורך דין חיפה מעברת קרית אליהו 39/96
 5» ויגברגר פאול כלכלן ירושלים, בקעה נדעון 20

 6• ד״ר שמו דודולף עורך דין חיפה אלנסי 95
 7• אליעזרא מחלוף פקיד ירושלים׳ מוסררה 54/48
׳ 115 נ ן  8• בךדוד ראובן(קמלר) פקיד ירושלים קטמו

 9• שטגצלר יעקב עובד תגובה הדר יוסף עטידר 190
 10• רוזגטל יוסף טהגדם תל־אביב ברטגורה 5

 11• ברודםקי זוהר פקיד ירושלים בית המעלות בגיסה 7
 12• מילרד וולף חרט עץ ירושלים גחלת שבעה

 13• זוסמן שלום איכטיולוג ירושלים׳ מעברת תלפיות 6/47
 14• אורגשטיין יחזקאל פועל ירושלים׳ רח׳ המדרגות בית שמעוגי

 15• ישראל אלכםגדר פועל ירושלים קטמון ג׳ 22/1
 16• כהן ארפד פועל ירושלים קטטון ג׳ 69

 17• אזולאי אליהו פקיד ירושלים מוםררה 53/56
 18• אברהם אפו 'פועל ירושלים שפרעם 8

 19• זוטר איזיק פועל ירושלים קטמון ג׳ 4/1

 אות הרשימה 5 ש. הכינוי: ליכוד תנועה כלכלית עממית

 1• גוזמן אפרים מזכיר גבעתיים המעלות 34
 2• רוזגבאום ישראל סוחר חיפה שדרות אדים 43

 3• מורד יחזקאל עורך דין ר״ג אבישי 10
 4• יהלום דוד ספר ת״א דיזגגוף 118
 5• אזיהם יצחק סוחר פ׳׳ת רמב״ם 45

 6• רובגשטיין ברוך סוחר ירושלים׳ הטורים 23׳ מקור ברוך
 7• הלר יואל סוחר פ״ת פיגםקד 22
 8• ויגס גבריאל רואה חשבון ת״א אלחריזי 7
 9• חדד שלום בעל מסעדה ת״א גלוםקא 1
 10• אלהזיל םלמאן שייך חירבת אל הזיל

 11• פרגקל יוסף חגוגי ת״א דיזגגוף 164
 12• ריבלין הלל סוחר ירושלים

 13• ארליך יחזקאל סוחר ת״א השופטים 4
 14• לובוחיגסקי יוסף סוחר דגים ת״א בן־יהודח 52
 15• פוטרמן בגימין סוחר פ׳׳ת חיים כהן 19

 16• זלוטגיק בן־ציון חגות לגעליים כפר־םבא רוטשילד 24
 17• לבקוביץ יעקב בעל קיוסק רמלה ב״ב 9

 &וחר £1 2 ת״א שיגקין 53
^ '  §1• אןגגר אריה ?!׳"ל7
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 אות הרשימה: ש. הכינוי: ליכוד תנועה כלכלית עממית

 19• כ״ץ חיים הירש סוחר אורטופד ת״א בלפור 9
 20• קולקר שמואל יצרן געלים ת״א הקליד 20
 21• אלבין םמואל סוחר, ת״א אלנבי 42
 22• מילשטיין אברהם, אופה ת״א עגתבי 10

 23• יוםיפון אברהם מכוגאי ת״א בן־יהודה 260
 24• גולדשטיין אליעזר חשמלאי רמת יצחק רחוב כגפי גשרים

 25• דוידוביץ אליעזר סוחר בית שאן שאול המלך 72
 26• קרירי יהושע סוחר חיפה פבזנר 28

 27• קמיגיץ יצחק - ־ סוחר ת״א בן יהודה 26
 28• אהובי צבי בעל קיוסק ת״א רש״י 8

 29• פדר ראובן מגהל חברת ״איטם״ ת״א נחלת בנימין 20
 30• פלקוביץ יוסף מהגרם סוחר חיפה הרצל 63
 31• יורן ברל סוחר .. ת״א נא ולה 49

 32• אדלר יעקב קצב ת״א דיזננוף 223
 33• בן־חיימ משה סוחר ת״א ז׳בוטיגםקי 75

 34• פגזרו חיים י סוחר מנדל אשקלון רחוב 113/1246
 35• גריפל אריה סוחר חיפה ארלחורוב 12

 36• מזרחי שלמה בעל קפה ומסעדה ת׳׳א יעבץ 1
 37• גסים דוד רופא רמת־נן ב׳ קרית בורוכוב רח׳ ח׳

 38• גוז׳גסקי אהרון מוכר דגים ת׳׳א שפיר 10
 39• שימל אפרים סוחר ת״א טשרניחובםקי 13

 40• תבורי(סלמון) שמחה פקיד י ת״א לח־נרדיה 46
- ת״א הנדוד העברי 9 •  41• דםה יעקב סוחר

 42• סחייק געים סוחר הרצליה ךח׳ רש׳׳י
 43• כהן יוסף חגוגי כפר יבנה שכ׳ הצריפים 2

 44• גולדברג אברהם חגוגי י רחובות לוין אפשטיין 66
 45• פיגקלשטיין יוסף סוחר י חולון םוקולוב 60

 46• פרצוק אברהם סוחר אזור רח׳ 13
 47• גבון משה סוחר ת״א יחזקאל 24

 48• הרמן ויקטור בעל בית חרושת לגלידה מנדל אשקלון הרצל 82
 49• דוידוביץ אחרון בעל מסגריה מכגית באד־שבע רחוב 10 מם׳ 49

 50• בן־שאול שלום בעל מסעדה רמת־נן שילה 25 .
 51• אלספקטום זישי םוחר בית שאן רחוב 261
 52• פרידמן שמואל יצחק סוחר ירושלים יחזקאל 4

 53• טגגבוים אברהם מסעדה נס־ציונה רחוב ויצמן
 54• וידר שלמה פוחד רמת־נן תלפיות 1

 55• איזיקוביץ אברהם סוחר בית שאן רחוב ו׳ 258
 56• י בזי יצחק סוחר חיפה הרצליה 10

 57• שמש אלביר מבקר חשבוגות רמת־נן ב׳ התיכון 36
 58• גולדבלום יהודה שען חדרה שדרות רוטשילד
 59• גוביגח יוסף סוחר נבעתיים רחוב הפםגה

 60• פיש איזידור סוחר עכו רחוב י״ג 10
 61• גריזימיגםקי בן־ציון חגוגי גבעתיים כצנלםון 128
 62• הלר ירמיהו סוחר כפר סבא רחוב ויצטן

 63• ארקד מרקוס סוחר מגדל אשקלון רחוב ד׳ מם׳ 7
 64• חםגיח עזת בעל מסעדה באר שבע שיכון ג׳ 47/1

 65• כץ דוד אגרוגום גתגיח
 66• גוז ליפה סוחר חדרה׳ רחוב הגשיא

 67• חרצוג יחודו? סוחר בגי־ברק זכרון מאיר ,
 68• איזיק שמדל סוחר , עכו בן־עמי 35

 69• סבו יצחק חגוגי אזור רחוב יד׳ מס׳ 13
 70• בן־מגחם (מיגדלביץ) משה חגוגי בת־ים בלפור 60

 71• אמיתי (ודגיקוב) גחום סוכן רחובות הרצל 165
 72• אגהיבבא יצחק סוחר דמת־יצחק שכ׳ גרץ
 73• לגדם לודויג לואי פקיד תל־אביב דיזגגוף 4
 74• לויגטל שמואל סוחר תל־אביב החלוץ 9

 75• גבון יעקב סוחר תל־אביב מרחביה 7
 76• ארדד משה סוחר תל־אביב הירדן 12

 77• שטרכר שמואל סוחר תל־אביב עמום 7
 78• פריש אלכםגדר בעל מלאכה רמת השרון שכון המועצה

 79• הלר אסיה בעל חגות ירקות רחובות הרצל 210
 80• גירגברג אלעזר סוחר תל־אביב אסתר המלכה 8 י

 81• בן שלום דוד סוחר חיפה לבוגטין 21
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 אות הרשימה : ש. הכינוי: ליכוד תנועה כלכלית עממית

 82• מקובסקי ישראל סוחר רחובות טלו 13
 83• מחט אחרון בעל מלאכה באר שבע הרצל.14

 84• כוכבי פנחס פקיד בפר סבא רוטשילד 48
 85• ברונר ברטה סוחרת באר שבע קק״ל 161
 86• ברון צבי סוחר כפר םבא הרצל 33
 87• רוצ׳יםקי דוד בעל מלאכה באר שבע קק״ל 75

 88• לוי עזרא , כורך תל־אביב אדם הכהן 16
 89• מדקוביץ שלמה שען באר־שבע קק״ל 185 .
 90• וילגםקי.גרשון י סוחר תל־אביב יונה הנביא 6

 91• מושקוביץ משה סוחר באר שבע קק״ל 109
 92• קנריק משח סוחר רמת־גן יהלום 70 .

 93• בר־נד חנוך מזכיר באר־שבע רח׳ 14׳ מם׳
 94• שחיין חיים סוחר עכו מלון ״טירת עכו״

 95• רוזין חיים סוחר חיפה םירקין 38
 96• יוסטמן נרשון יעקב סוחר ת״א פלורנטין 18

 97• נבורי יוסף יצרן ת״א דיזגגוף 78
 98• ירקוני אלישע סוחר ת״א נחלת בניטין.11

 99• שוסטק אשר סוחר חיפה תל־חי 20

 אות הרשימה: תו. הכינוי: מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

 1• טבנקין יצחק מזכיר חקיבוץ־הטאוחד עין חרוד
 2• בר־יהודה ישראל חבר כנסת ינור

 3• גלילי ישראל חקלאי קיבוץ נען
 4• אלון יגאל חקלאי ננוםר׳ דואר טבריה

 5• בן אהרון יצחק חקלאי נבעת חיים
 6• ארם טשה חבר כנסת ת״א שמשון 7

 7• עבאם אברהם עובד הועה״פ ת״א׳ שב׳ הפועלים י״א
 8• לסקוב צפורה • אחות , חיפה שדרות הנשיא 111

 9• צור זאב חקלאי שדה נחום ../
 10• הקטין רות חקלאית עין חדור

 11• גיר רפלקס גחום . עורך דין רמת נן רחוב בר בובבא 15
 12• כרמל משה חקלאי קיבוץ נען

 13• דפטור בדל עובד הועד הפועל של ההסת׳ ת״א ארלוזורוב 149
 14• . חורש שמואל פקיד ת״א׳ יד אליהו רחוב םטרומח

 15• לובטקין צביח חקלאית חיפה׳ לוחמי הניטאות ת׳ד• 520
 16• אםא ירחטיאל מורח חולתא׳ דואר נע׳ חנליל העליון .

 17• ארםט אברהם. פקיד ירושלים רחוב עזה
 18• גרשוני גרשון פקיד ת״א חובבי ציון 40
 19• אלטוזליגו גתן פקיד רטת־נן הזיתים 16 ;

 20• וג׳ים שלום ; פועל בנין חולון סידני 20
 21• תרשיש אברהם עורך עתון עין חדור

 22• צוקרטן יצחק חקלאי לוחמי חגיטאות
 23• מרשק בגימין חקלאי נבעת השלושה

 24• וושצ׳יגא יהושע פועל אפק׳ דואר חיפה
 25• טבצ׳גיק דוד סנן ראש עיר פתה־תקוח׳ רחוב הרצל

 26• שבו יצחק עורך דין ת״א שדרות חן 37
 27• שכטר אברהם חקלאי אשדות יעקב

 28• דורמן טגחם עתונאי נבעת ברנד
 29• חלודגביץ יוסף פקיד ת״א שכ׳ בצרון ב׳
 30• כרמי שרה א־א־ע• ת״א ארלוזורוב 94

 31• בגקובר יוסף חקלאי רמת הכובש
 32• דן שלמה פועל בנין רחובות הרשנזון •35
 33• סכגין אברהם סגן מנהל הטכניון חיפה׳ רחוב צפת 9

א ת״א בן־נון 32 פ י  34• ד״ר ולגרין שמואל חיים ר
 35• בת־רחל יוכבד מחנכת עין חרוד

 36• םולץ אלישע חקלאי מעוז חיים
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 אות הרשימה: תו. הכינוי 1 מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

 37• ארבילי שושנת מרכזת הפועלות רמת־גן רמת עמידר 141
 38• כגעגי אברהם חקלאי גבת

 39• חיאוי יקותיאל חקלאי גבעת עמל רחוב ב׳
 40• חלרשטיין ישעיהו פקיד גבעתיים מודיעין 172
 41• בחן שלמה עורך דין בת ים שיכון עמידר

 42• שריג גחום חקלאי בית השטה
 43• דרך שלמה עתונאי גבעת חיים

 44• מגד אהרון סופר ת״א דיזגנוף 288
 45• , זק שלום מגהל בגק הפועלים גבעת השלושה

 46• שפירא זאב מרכז חקלאי" גוף ים 126
 47• טבצ׳גיק דיבה מזכירת מועצת הפועלות פ״ת רחוב הרצל
 48• יצחקי רחמןם חשמלאי ירושלים שלמה 6

 49• דון חגוך בגאי ת״א הבשן 3
 50• אוםטרובסקי מיכאל מזכיר עובדי חמדיגה גבעתיים מודיעין 141

 51• כצגלסון ישראל בגין רחובות וילקומיץ 4
 52• קליבגוב שולמית מורה ת״א שלמה המלך 91

 53• רבין־יעקב רחל מורה מגרה
 54• ברזילי צבי פקיד חיפה׳ קרית חיים י״ג 10

 55• צרפתי אברהם גגר רגבים י
 56• אשד יעקב חקלאי עין חדור ;
 57• שיפמן צבי פקיד • הדר רמתיים

 58״ אפשטיין יוסף מגהל חשבוגות ! ראשון לציון אהרוגוביץ 6
 59. גבירץ יצחק חקלאי שפייט

 60• ברדיצבםקי אחרון פועל יגור
 61• אחרוגוביץ יחיאל רב חובל ת״א יד אליהו צריפי הימאים,

 62• סגל מרדכי ; מגהל סמינר גבעת חיים
 63• גולן גחום חקלאי כפר סאלד

 64• גורי חיים סופר ירושלים רשב״ס 5
 65• רוזוב זוגדל סגן ראש מועצה הרצליה שיכון גוה עובד
 66• סטולמן עדה מורה ת׳יא שדרות נורדאו 90
 67. , לויתן חיים פקיד ת״א ארבע ארצות 18

 68• דקל־רכטמן ברכה . חקלאית גליל ים׳ הרצליה
 69• אלקון מגוס פקיד ת״א ריינם 15

 70• .סידני־ עדה חקלאית יראון
 71• לוי רפאל חקלאי לוד הרצל 13

 72 טיגר פרומה פקידה חיפה קרית אליעזר בלוק 14
 73• עמרמי דוד פקיד רחובות רחוב שבזי

 74• בר־אבא.יצחק פקיד גתגיה אפרים 27
 75• קאלש אברהם פקיד כפר סבא חצרות חדר 14

 76• לרד גחח עקרת בית יגפ ציוגה
 77• אולגיק משח חקלאי רביבים

 78• ויגשטין(יוסטמן) אלקח עובדת סוציאלית חיפה בר־גיודא 13
 79• הראלי זבולון חקלאי קבוץ פלמחים

 80• בגאי אברהם . חקלאי דפגה
 81• לוקוב־גלילי צפורה חקלאית קיבוץ גען
 82• כצגלסון צביח מורח שדות ים

 83• ינקלביץ יפה פקידה ת׳י׳א טלציט 26
 84• טםמן משח ־ חבר הגחלת םולל בונה חיפה חלל 19

 85• אידלםון צבי . פועל בגין פ״׳ת סלומון 14
 86• טגגבוים גתן מהגרם חיפה׳ בד־גיורא 15

 87• טבגקין יוסף חקלאי עין חדור
 88. וגה יעקב אורז פרדס חנה

 89• כצמן אריח חקלאי רמת הכובש
 90• פייפר אפרים פועל בגין חדרה רחוב ויצמן

 91• ברזילי ישראל פקיד טבריה שכ׳ עובדים : .
 92• שטרן יוסף חקלאי כיסופים

 93• גוטליב ראובן פקיד חולון׳ רחוב שגקר 57 ,
 94• לגר דן חקלאי גאות מרדכי
 95• . דיםטלר משח חקלאי מושב גבתון

 96• דבורה •אריח פקיד מעברת טירה דרומית 869
 97• סימן טוב ששון פקיד ת״א שיכון צבא קבע

 98• שיגקמן זליג פועל בגין רעגגה פרדס משותף 43
 99• פוגט ישראל מרכז המפלגה ירושלים׳ שיכון בית הכרם
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 אות הרשימה: תו. הכינוי 5¡ מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים

 חקלאי . משאבי שדה׳ דואר .באר שבע
 חקלאי רמת הכובש

 רב־חובל מעגן מיכאל׳ דואר חיפה
 חקלאית קבוץ כברי׳ דואר גהריה

 פקיד קרית ימ ג/378
 עתונאי ת״א אבן גבירול 121
 פקיד חולון רחוב אומות 4

 מהנדס מים באר־שבע י
 פחח עפולה החלוץ 1

 פקיד צפת רחוב ג׳ ל6
 פקיד בגי ברק שכ׳ פרדס כץ

 חקלאית מעוז חיים
 פועל רכבת עכו רחוב ג׳ 19

 עתונאי ת״א לה־גרדיה 34
 פקידה פ״ת גוה עוז .

 חקלאי גבעת חיים
 חקלאית יגור

 הנהלת הסוכנות גבע השלושה
 חקלאי עין חרוד

 עתונאי־םופר ת״א פיגסקר 68

 שמעון אגרנט
 שופט בית המשפט העליון

 יו״ר ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת השלישית

 100• זריז יוחנן
 101• קליגר משה

 102• אברבוך ישראל
 103• אידלםון רבקה
 104• בן־אריה םגדד

 105• כהן ירוחם
 106• אלאג׳ים אברהם

 107• אלדד בן־ציון
 108• םוקולובר שמחה

 109• לוביץ וילי
 110• בוגיםקי חיים

 111• יבגאלי־טל אראלה
 112• טשימוביץ גדליה

 113• בן־גור מאיר
 114• דורגאית חיה

 115• גלד ישראל
 116• חיות גחמה

 117• ברגיגםקי יהודה
 118• כהן.ראובן

 119• זרובבל יעקב

 י״ד בתטוז תשט״ו (4 ביולי 1955)
 (חט (13) 22)

, בתמוז תשט״ו, 10.7.1955  ילסוט הפרסומים 425, כ
 הודפס. ע״י המדפיס זזממשלתי
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 המחיר 240 פרוטה.




