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 תשי"ט-1959 לטסת, הכהירותחוק

 הששית לטסת מועמדיםרשימות

,י  שאושרו: בכי הששית לכסת המועממים רשימות בזה מהפרסמות 1, תשי-ט-9"19 לכנסת, דבחירות לדוק 25 לסעיףבהתאם

 ארץ פתלי מפלגת ישראל, ארץ פועלי לאדד1ת המערך רשימת : הנ.נוי את. : הישימהא.הי.ח
1

 מפלגתיים ובלת' ציין פועלי - העבידה אדדות מפלגתישראל

- - - -
-

 .ינן מו,י.סמן,סמקח-יז "לרטי ."שן זען

 44 מ':'ן גן שז''ייעי'ס, ך:סן.1 ושר וןןע,"ריש ,1. אשנו.1.

 2'ייניך";יחי קדיש .וו2.

 ן ריי,ו:;י רח'יריעתי:, ""1,קרת נייזה סניי4.

 וו '"וי קוית רך,ןה,-"נינ, זיןעזיך קבס נמר קיסרית".

ג':יוי",,"י ין,, אבן".-
 ח תנך מייי י"מ::יימנ בושב :ישמע:)

ת עגוןה" "מ ען". ל  ו.ה-1'צמ1הינית, 
'ייוי'ס'י"ינ,.וק,,ן24ל"י עש%11יי"י"1.
 וו נבז שריסה גת-ים,נרן,הקפאי משה נים,11.-

 "ת ך"!. רך.נת,-"ניג,!,יז ;,ינץ נשרין12.

'!זןיק."' ייים רנתיוו.

 1ן הזתוונ ר"וג א!,ה,ה,-אנין, זיןעורך ,ונף חקם נוו;14.

 ;ו אי,1ווי1נך1,1ן, מ!,.פ."י. ק, ךנ,,יןמ~ניי רוקן נרתת"1.

 49 ואזל "דמךחולון,א,דג  ישראל ישעיהו-שרעביסו.

 ו י,,."י:ןג:1:ו:נבנ ייי:7י,י,: ::ע: ::::::)
-

 ויי,."::נ.י "ריין נ,ייי.

 "1 ךון,נ שן."'!:, ג:7ה,נר זין ונהן"י.

 "1 ס, חגקזוזן, טי,י;."," "י לקוי"1
 ו ניא,', רך.ניר1ש,ין,!רויינור זנ נז1"2.
 ו וסך ;ר, רי.נה,-"נינ,נו%י1,וו איי" א,י"נ24.

 ך:ונ ז.ו. תרעם,עמ'ןבז:: ::כביין::)

 ;י מ;:: נ"י-הגיסיוג: בב::.

 114. עמ' השי"ט, 281, ס-חן
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ו
 ארץ פועלי מפלגת ישראל. ארץ PID~' לאח17ת המעדך רשימת : "נ,:~י את. : הרשימהאיהיות1
- העבודה אהדות מפלגת'שראל1  מפלגתיים ובלחי ציין סועל' 

 ומען "שמריןמלויסמולח-ין "פרסי ינשם""סן

ן  שעריםביתחקלאי שמואל שירש29,
 כרמלגבעחקלאי משה סרדינם30.
 7 שמשון רחובהל-אביב,מירה משה ארם31.
 25 לוין שמריהו רהובירושלים,מהל ~אב שרף32.
 ! ,יש ",'יו יו"י-"ג'נ,ט"ו ש"ג נחן"3.

 15 לוין שמריהוירושלים,פקיד מרדכי זר3ב. 3" יימען גן שזרותיר~ש,יס, ויןערך צג. זינשל"ן14.

 ד4 ברלין הרבירושלים,מרצה גבריאל גהז36.

 8 כצנלסון רחובבת-ים,מירה אשר חסין37.

 8 טלביה הגנה ותיקי שכוןירושלים,מירה רחל צברי38.

 איחוד חיים,ננעתמורה כדיך אוניה39.

 "1 טרומפיךור רויי יי7,כ"ישקיו רוי מי49.

 37 גון בן יהושעתל-אביב,נהג אברהם ביטון41.

 71 השדית דרךכפר-שמריהו, דיןעורך שולמיה אלוני42.
 7 קלויזנד רחוברמח-גז'נדג מרדכי עופר43,

 גילתמנשבהקלאי אהרון אונן44.

 21 היפה דרךתל-אביב,מסגר-רתך יוסף פישר41.

 98 כצנלסוןגבעתיים,מקידה שושנה ארבלי46.

 %נ נות-", ריונ"'!ך,מהניר מש" ומטמן47.
 1 קצר רחובישן,";יי אמנון ,ין4%,
 10 הפרחי אשתורי רהוגתל-אביבןכלכלן דוד גולומב49.

 :1 יי.ס,ין ר"ונתי-אניב, ויןעורך איי א:,וייון"ו.

חולחאחקלאי. ירחמיאל אסא51.

 5 אריאל וסכוןירושלים,מורה תרוה איש-ס'לום32.

 1! י.:7;ה,-"ניב, ויןעניך ווו .ןני!"ור"י.

צירתןלי,י יצחק שפילא14.

 ר;" יותן,ו.
 ריתייס ןו"י'רקון,י,,"ין

 הגיטאות לוחמיקבךץהקלאי )אנסק( יצחק צוקרמן56.

 5 אפשטיין רחובתל-אביב,עהונאי יהודה גוטהלף57.

בית-חנזהקלאי יצתק לוי58.

 8 צבור עובדישדרותזפקיד יונתן יפרח59.

 נלערקבוזתקלאית טנטה יוספטל60.

 23 רמבןירושליממורה שלמה לוריא61.

 5 ושינגטורא' רהיבירושלים,פקיד אריאל אריאלי62.

 5 בלפור רחוםירושלים,עתונאי מנחם הכהן63.

 45 ב' עליה רחובבאר-שבע, תינ,כימפקח אורי סבאנ54.

 . 1 עלומים רחובתל-אכיכ,כלכלן א' משה גלביע65.

 39 הנשיץ יהורהבני-ברק,כלכלן עויאל אמוראי66.

 12 הוי דב רתוםבת-ים,טקיד אביגדור רקח67.

 8 סמולנסקין רחובתל-"ביבי דיןעירך שלמה בבודי58.

נהללרב. הרב וכריה, הכהו89.ן
 החקלאי המרכז תל-אביב,נהלל,חקלאית רבקה גרינקר70.
 משאכים רתובהררירמהייס,פקיד צני ,סיפמן71.
 188 הירקון רחובתל-אביב,פקירה אסתר  הרליז2ד.

 15 דרמון רחוםחיפה,מועל אהרון  רורוי73.

 "1 ירושלים רחובהיפה, עיריהראש אבא חושי74.

 2  שטנר רחובהל-אביב,פוטל בימיה  ארליר3?.

קך" נומת קמג"7.
 72 התשביחיפה,פקיד כהן להב9?. 7" ךיש.א ייךג;,-נד7,

 14 קליינמן והזב'רושלים,מזכיר עוזי כרעם80.

 2 פי,טרום רהובהל-אכיכ,פקיד יעקב ונ"81.

 17.103965 תשכ"ו, קשרי כ"א 1222, המרמום.כ"יין114



 ן.
ש ארץ פועלי מפלגת ישראל, ארץ פשלי לאחדות המערך רשימת : הגינוי את. : הרש-מהא,ה'.ת

 מפלגה"ם זבלתי T~'S פועלי - העבודה אסדות מפלגתישראל

 ומען מו1ריביליםמשלח-יז ותרסי והשםהשם

 ,1 נ"ן.ה ר".נ"'יי,יוגיר י?"ק מגילה2".

 סי?,'נ""".
 14 ,ופזחי-(,ג.נ.ח"ן י".%,

 שיינהקריתיפר" זוז מפי"4".
 4 משדו רחוב ע','ת,נוית!קין מרזנ' ",יןו"

 5,%"2 הנשיא שידותוימוג",מסור ,ג'ק( 'ע7ג אמיי"".

 29 2ר, רח,נגאי-שנע, זיןעורך אלינו 1"7,11".

 עירי"רעש יוסף ייי",.
 1 יהמיס ר"גאיית,

 "נ רימוין ז"ונאק717, נ1צ'",'ע1נז אנגר ויעין,".

 5 יפרס י"א יחוגירושיים,!,!דת ימימה סשר11נ',-%ניני",.

יפרהדויה רחי יגין91.

 י" מון-ה רחונת,-אנ.נ,ו"ר 'וסף קירין2,.

 "ושיצן"3ר.
 5ו ירוש,יס רן,נייןה,מתירן

.,4
~Y"tV 

 1! עיגמן ר".גת,-אגיג,גבנון אלינו

 1 הורן רח1נ נוף-ןיס.קרוני,!,'ז ח"ג שפילא"9. " דאור"י "ישמרתי-אנינ,יזה, אנר"ס עופר95.

 19 ,,-י שורותת,-אנין. זיןעייך שמשון יעקג שיייאו9.

 54 ריי1י ר"ונ ת,-אב.:,.נופר , ישיאי נה5,1. " ?.ון שינת ר"ינ יעיון,רעשנןיורר מרוני טביב"ן.

 7 סנש הוה רח.נחית",סורר . י"71: גור,א199.

 י 5 פינםקר רחונייוש,יס,סופר "ייס זורי1"1.

 "25 "יילון רח.נתי-אנ,נ,עתונאי "ייס שירי2"1.

 23 עזן רח1ניר,ש,.ב,סונר קיין צמה193.

סורי '?vle) ש' שלס4"1.
 7 סנש "1ה ר"ונ"פה,

רוס" פר1ע' מרזנ', טויח"ן.
 גי,יוס,ן גי-" עוגן' ייגען!תה-תקו,,

.19"
 הראי

 7 משמרת רח,נת,-אנינ,רופא ו-ר %ריו,

 "2 אכרגנא, יהיניי,ש,.פ,!יופ,סור ויקם שקוס7"ו.

יר1ן.ס1י 7-ר נתיון, נ,"9ו.
 42 נציי ר",נתי-"נ.נ,

 51 שזן .?חק רןונה,-אנ.ג,סיפר ו-י ייקנ, "1י1ני,9"1.

 7 א,,יעי'ר1ש,יס,עהתא. ניי ,וקר"11.

ע'1-"ר71"קיאי י?", סנדקיך111.

 11 א' נרץ רח1ננאר-שנע,מג", רב-איוף מיוני, מקלף!11.

מנהי רנ-אקוד חייב, ין,ונ11%.
 15 ".,שסיין ר".נת,-%ניב,

.114~ITIDN ונעחקלאי יוסף

 "2 "פק.ם רוונן'פה, זיןעורך 717 בי-ינ-וא'ווו.

 15 נר-נונגאר"ח-ישק, 7'ןעורך נסס )ר!,,:( 1'ר"11.

פדופ,טי נן-ציו, ויעוזז1ו.
 4 מש" קי.ת'יוש,ימ,

 2! רמגי1זסת,-%נינ, "!ועלות ייעיתמנירת גנה אי7,סון"11.

 ומוז, "ומה"1,1ן,",ית' א:רהב הרצ!1ז119.

-----

115 5וו1."1.ז1 תקנו, נחשיי נ-א 1222. "!יסוקס"011ס



1
 מפלגתיים זבלתי המורד' הפיעל - המורהי ,א.מית, דתית הוית : ה:':יי ב. : "רש.מ"אית1

 11 ן,נון ,דן.י,ע,.נ,מיי, יע, "י.גע!.ר"1.

 7 ור,.סייוש"ם, זיושיך זעך ור,,ירידיי;ן. י.ךון" גן.רוע,'ס,יזר" י-ר .,יי,יויו2.

 24 "עם ""ןירוש,יס, !,יקי!,לן .ן",רן,,4.

 עתן נ.ת ;:, איינו,עזך",,"' מקהאיש". " ציי" ו1,ריח ן.יך-ויורג ן-י ק,:,, יעוץ, מ".י נןדרגנ.

 12 'ריע,.ןגת-'(, דגרךמ:,, 'צ", פני%,,ו.7.

 ?ו ממטסת,-א:ינ,!,ין ג:.ן.ןשן,ר,.

 4% מרש, ,י,.ת,-אניב,יזין סוגךנ:הוך%יי1.

 י1 ן!,מ."ת,-א:ינ,ע".;,' שנ"ץ' '"'איי1וי.

.12y-XT~".;לרי 
 ?1 ש;ר.ול7ותו.ן,ליי,

 "1 'ענן נך7,גו. גי-7לו,, שנוס %ניהםק",'"1.

ת,-%:'ג,יעצלו מקד7יךר4ן.
 5 .מקוי

 י1 רד.7 גר,,נו.%,יד". וגולוןריר,ו.

 ! וי!" פרןת,-"2.נ,!,.ז ז.ר זוז, רוון-לג."ת.

 ןן11 ,נ.ש נח, 1.ו. יצ",,ךיואית,,,ן' וש,יוק,וגיזוו.

 ן ;אייוה,-%גינ, זיןשיך %גריס .עוג .נין%ו.

ו".נ,ת,'ד.ז"ווו4לווואקזיו'ק.,י.ן,,,","ו.

 ורקינ רחוב "ייס, ;1.י,ע,.ןנקיז יפי%, גרזך ן,נזנני"2.

 "! "ן,נ.משסיס, גי,ן מון,נ:1 "ךר1נרן21.

 41 מרע, ,.אית,-א:ינ,סקירה מר.נא..חע22.

 דיןי,ינלקן ין", ותוי1"2'
.24

;ותן"
 נ,נ ,ךץש1!'ס 'ס,7-'ת זיןעליך %,'"ו

 הד"-ךיקי 'קטךי,; ":י," קיר?.,די1נ2.

 ג,;ך ר ין,.ן,ש,יס,אתיופי .י;"גרן"2.

 "1 ו::.א נתןגני-גר,,ל,יז ,ייס .,יףוג,ן,ג.ז27.

 י;,.,, מרו! ג.נ. ולר" בן:ים וווי,ינ "ורן ל".י "ןננ,,2.

 חרולייענינ שומך ,רבזקר.,2.

 ו רניוונ.,בת"-ת,.ן, עיי יתשנון זוז11'לן,7.

 4 .ו". %,:סוורה,-"גינ,!,ין לוין!רנר11.

 יע7נקוה",.%י "ך': ""ן.,נזיר,.ן"ן. י" 1יןי1 עקרון,,יית",,%י יקאיני?".

 ,1 ה' ןויןי שנוןגזך-גין,!,ין יי.סנימיי4ן.

 17 וו". גןגר'-גר,,יקי %ירן"ן,יונ',"ן. " עיוך,.ןין"-תקור,יין ,":ירוריןו".

 7 ךנ"ן ע,.גו.-גר,,תקין ",,יק.!",וי,נןןן7".

 11 "יש prnלצן-תיוך, גועr:ia' .י", ,רר%?.

 ירדייצגלנויו מציר "'יננ.צ1"?.

 ונ ;רן." ,"ת.-(::ינ,:שיר יעלג יצ",ניניריצר"4.

 (,2 היר,יןת,-ןגיג,לקין יחתי",יולננר;41.

 ."1 "ע'יית 7ן:י1,יייש,ין,ל,.וך ין: "רננ.תשפרגני?4.

 ו,?י2 ע,ינ%,%,רי,יך ען,סנרנך(4. " נינ:נ..ס ורגגו.-נר,,איי "ייךסינוגיןו4.

 ,"ן "ולןת,-ץ:'נ,יו"כ ,":ען':',4. 1" יןנ,ןוןוגעת.יק,יוין, אנר"נ u:rsllג4.

 1,,44 עג.,ן זועגרך-עגן,ךנ 1%'י, דרג,"וין,4. "י ת,-אג'נ"'!ה,!,'ז אהיןנק.ונ',41.

דו", ווןג.סי,נגי.ס,". 9" "ון.' וך ,.,ונרזית,-אנינ, ג.,ו;,ר" ךנקייג",49.
 נה"במושגח,,%' .צפקגנצ,.1נ. (י ון". גןגני-גר,, ין:,וו"

 11 שן.ראח.!ך, ן'::וו,קמן,, יונףמ!י.י2ו.

 ,ני%,נמתח,.%י "ירידעריגתךו".

 , מ.",יגר,י.ת-שןיח,, ן7נ11יתלן,, 'ונףשסיףונ.

 כי,1.,17.1 ת':ן'1. נן:יי נ,א ן:12. ך:.2יט'מ"ווט115



 ",ן( למ.זוילה-יון,, דיןעורך "כרקס ?לי"י. 7 נטר "ייחי-אכ,ג,!ק.זה סייס יו'1!!.

 % ב,1- !,21 א.,ת רחונץשזו1,להגיר !נו" "?.1" אנו1".
% ג %.-ן
 1!::גי:גי::יינ:::: ייי "..ס יקי( :::::ג::)

 "7יא'5 :ה:" :ו::::ן, אכריפדלי הזהית המועצה,ו-ר קלן .שרא, וו,ןר.ך!".
'ן

 ימנ-ס."נז

.ר,ין,.ס,:ב:ונ.גר".ל" י,נ, :: הום::; 3 מי. י' וןיי"י יי"יייי
,7:: 3 

ן ש=ת%) ל  4" היום ויןייוק,.ן, ונוסרתתמת 

 'ן נייש:נן:::::י'י:;גי היגיש":ן:)

 ן4 :יק, י."ןך,:,:ן'תיי', ין,ב::: ייי "ניהם ש::גיייי':::)

 ניי HRv-i -יךיי ::ן "א:יעי :ו:ךבנ::ב:::)
 4 יייי יב, :.:ע נ'

,,, ,,,,,,,, .,ן, ,-,. , , ,,..,..,-,,,,.



 ויען זוגייםימסh~L't-,ן פייסי ,השם"שם

 60 בלמודבת-ים, חברהמנהל אליהו הרברקח109.

 הףא-הכפר ישינהראש צבי משה הרב נריה119. ,ן
 30 אלפסיירושלים,דג בצלאל הרב בהן4.111

 שאן בית עמק ד.ג. חבי,טירתדורה שמחה פרידמן112.ן
 רחביה ראשירושלים, היהודיה הסוכנות של מחלקהראש זלמן שלמה שרגאי113.

 30 צפניהירושלים, ומחנךמורה ד"ר רטאל, יצחק יציון114. .8

 4 עור" תנן'ר,ק,יס, נ.תעלית ער" הרגמת הרוווי11.
 5 חן סר.הל-אביב, דטיפר חרמו"ררב חיים שלמה אדמויר רב פרירמן16[,4

 י103 טרומיים שכדןכפר-יבנה,יב ישראל הרב הצירא אבו8.117
 3 יבנהתל-אביב, ורבסמרן ראובן הרב מרגליות118.

 יי הי".יי"ייית,שוי ,נ"נ "יג ניס,יני.8
88
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- התורה 'הדוה : הניסוי ג. ; הישימהאנת8  מפלגת.ים בלת' ודתיים ישראל אגודת 
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-  ייין מ;,י'סיקיםי~"-'י "ייס' י"עס"שם8
818-]

 28 מלאכיירועליט,רב ר מא צחק זלו

 51 השומי ביק'בנירב שימהלירנק2.~51

 13 יערים מסילתירושלים,פקיר מנהםפרוש888.3

 פ כלזבני-ברק,פקיר יעקב שלמחגרוס818.4

 בי::ון:י:ניי(י8
 יגן:ג;:יי!יי

41,,],.,,11ב"
 21 "?י"י-"י,נ,ק,י העיי מע1)88.12

 4; ע";1 גי""י-"ןיגי ייניהזי ""נ יייוי.8 הניבי:;]::;;:4י ::נ:::י גג::)8

נע, ס :ים ת"י,""ו)8 י2" ישי'"יייישי'ס' ניי.ןי.מ-נ .דיי" יי.ם4י.8
 ה"נ"

 ש1,5,ן ";ע"-"."תוייהקינ"ר .ן :ג"::)8 4" ה,-ננ.ג יה,ני'!",
ששיך,4

:5"ן:ש5,הקש

 1154"171 "שנ.י, נעי. יא מע,"י-:יסיס,ס י1 )888
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 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אמדת - התורה 'הדות : הניבוי ג. : הרשימהאות

 ויען שפריסמקוסמשלח-יו הסיסי ~השסהשם

 *6 הלוי יהודהתל-אביב,סותר  שמואלפלד35.
2וי-גרק,י-וךההייי!2מורה וינכקיי?הק7". ~" ~שמן שזיותנהריה,סוער אנר"ם ;,וי"3
 !12 א' שתןראם-העין,פק.ו שים" עוני"".
 2 ביתרחיפה,פקיד יו"ל רובינשטיי391.
 11 פרזרחובות,סוחר פישל גלובינטקי40.
 4 ייין"תה-תקין,"7'י א,יעוי זו.יש41.
 25 תהלה מנוההרהובות,מזכיר יהודה פולק42.
 !1 ואני".רומיים,סוחר ;המי" נממן!4.
 51 הרו,בת-ים,"ק.ו ירחמי", וייקר44.
 יוסי נגניז"4. " פינספתח-הקוה,מפ," .הושע שקנאי!4.

ספה-תקוה,ימומן
 י1 "ינקןורסי

 14 קרסלי חרגגס-נדק,5ון, אריה נולייך47.

- ---- -----מנהל-- --- --- - - ---------9----ביצלבי,-עקיצא-- 177 הלוי יהודהתל-אביב,מתווך אשר יופף בומבק48. - - - - ' - - -- ----- -- --- -- - ---- -- ---- --------כפר-חת-- 

 משי אניין4!.
 1!1 ת-י 3, קהיי ,11שי ןנ1רק שוןיכו, כפר ייןמנה,

 7 בלוךתל-אביב, שינייםרופא משה לרנר51.

 ~ו,א יחוזהנ",תמוין ינוקא, ?היזק2!.

 9 הרצוג הרברמת-השרון,שוחט יוסף עורמי53.

 23 גהמגיתל-אביב,ס-תר שמחה מונד54.

 9 ורבא אבייבני-ברק,מפקח שמתה שולמן55.

 האר? טבורטבריה,פקיד זישה לוריא56.

 9 רלב"חירושלים,מנהל מרדכי זויטש58.

 3,8 חסכון שכוןטבריה,מנהל יוסף כהן58.

 28 עקיבאחיפה,מנהל זוסף עקיבא וים9מ.

 60 מיכאלתיפה,מורה-מגחל אברהם הוגיגסברג80.

 0 הגובהגבעהיימ,סוחר אריה צבי עציוני61.

 10 גדעקחיפה,סוחר שלום תסיד62.

 "! הנרוים עיליראשון-,?יון,יק.ו שים משה ש;ן,ו4". " י;:.".ר,ק,.ס,מנן, גי;יפ שי"" ק,.ין"".

 23 וכחלה מנוחהררובוח,מנהל טוביה וין63.

 44 יו,1,ונויוליה,מנק, שמואל קפ,1שנ.1"".

 .צחק צישיווק.7".
~nTo

 2 א,יקיסת,-אגיג,
 אפריט שכונתחדרה, טפר ביתמנהל שמואל הירשפרונג68.
 גזתמנה, יצחק היניעסס!".

-DO, 

 זו יאג,זנו.-נר1'
 7 הלנמןת,-אניג, סני נ,תע"י מש" ששון"7.
 8ע השלוםבאר-שבע,פקיד צבי מאיר ויס71.

---רילה,יהקעה"1יינן מנה שנקז72.-
 37 שמא, כנזייתנתניה,מורה ניאפו עור"73.
 41 רמנ-ס קב'נאי-יעקב,מו"ר ;רשין "גיס75. 3י" ת-ו "!, ,.ק הינת,-אניב,תעש.,ן אנינזור קלני74.
 5 אנרהסנ"י-ביק,יקיז ,ונף ררייךיד.
מנטי נהמן זור ניוי77.

 isrrnt, 5ראשון-tr-SSש"י מעזיה גידיי"7. !י ריקה.רושלים, יווז
 11 זקיססה אור.א,תי-אנ,ג, חשנוו.תמנן, יפיוף ",נוים!7.
 5 הנגיפםה,-"ג.נ,ייהר אפרים סנפי,"".
 3 "שמונאים.איור,וננ גנ.מין קימי1".
 ג נהמניהל-אביב,סוחר אברהם יפה82.
 הארץ טבורטבריה,סוחר ישראל גולד'ס83.
 84 בר"גיוראירושליסןמורה שלמה גריגפלד84.
 15 צירלסוןבני-ברק,סופר יוסף כורי85.
 7  נורדוירחובות,שרה דוד אתון86.
 11 רשייבני-גיר עבודןמנהל שמרומריכי87.
 "2 ניידחי-אשג,סחר אייה גיד"".
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י
 מפלגתיים בלת' ודתיים ישראל עודת - התורה יהדות : הבירוי ג. : הרש.מהארת

 ומען מזוריםמוסמקקה-ין הפרטי adn1iהשר

 15 צ,רק,ןדרדקיה,נופר ישעיר ק,.נ:נקיו".

נ"ר-שנעלוי" .חיתי אויש9י.

מצן, ,יוחס קי,וקט.,ן92. י ןו,ונר1ת,-"ניב,בקין %שר ארנינ1".
 25 ",ושנס-נזק, בי-י

 22 בי-%.יןת,-אנינ, המגצןרודה 1!ת,. נין"9.

 11 "גרוןגצי-ברק,בועי נום קן"ה ארנסטר94.

 4 ""נשיםירושייס,סוחר דב "ייס ק;ס:ר!5.

 גר11נ?ק,"9.
 9 ה5:ן,ר .ושןת,-אנינ,שוהם י,נ שי:" אזיר97. ," יעם אפדת,-"נ.ג,נותי ו%נ נחוי

 ,1 ייין שמריהות,-":ינ,יויומן אנרהס שוי,9.

 24 "ס.ןה,-"ג.נ,סותר יוא, נהום ן,ןרןי9.
 לר"תסנריה,סויר משה ש1.?ר,י1.

 פישקרנפר-אחא,יוהד עוור קיוט נתון191. שמורי
 7 ,וו,".פה,סו", ממר וזיניננ,י2"1.
 9 ר%נ-זנצי-נר,,מ:", '1air 7יר,,""1.
 גזית שמזת.יושריי.יזה, ן,, י.גימן194.
 15 עוור י..ם רך,ג .שראי, ניח.רוש,יס, גירושי.ם הדתית הן,1?ה יו-רסין. ישה אן,ר;,1.
 14 ודיי"גף-גהק,בקין היים אגריס "רע,ונ.,""1.
מ:", מאיר שצר,ון,,7"1.

 2 ;ר11:נר;ת,-א:ינ, ,יירטת נמיי
 25 עכסירושתי!,מזן, פ:הס יזין-נצן"י1.
 יש.,ירוש,יס,רג %יתן בור1?,.ן1,5.

 1 "תנויייוש,יס,רנ מתה נ,.7מ1-דיוש119. 4"
 וא;-י שנון ן:הדר,ה,ירוש,יס,רנ וא: ייק1121ן111.

 מפלגתיים בלתי ודשתם ישראל אגודת פועלי התורתי המחנה : הכ.נוי ד. : הרשימהאות
 שען יפורנס מקוס מש,"-יז מרסי אקס"שם

 ח..ס הפ,,נ'רנ קימן )נ"מ(נצן1.

 "3 "ד?,",!", ;השא,פ,י7 .עקב;-,2.

 "1 מצוהת,-אנינ,פקיד אנר"בורזינר3.

 נ' יחנ.ה גןירושיים, ויןעורך הייםקהן4.

בוחרנהן.ובף5.
 .ענו,שינון;'עסרוהי

מור" נסס שיזהאצטיין".
 4 גן-ונ%.נסי-נחק,

ו,1נינ7.
 שמותי

 74 נ' שנוןסגי,ה,רנ חוקיה"ןז8. " ים.%,גני-גר,.5,יז
נצר-Hns!,.ז 'Tnltr1 111שקיני,9.
 53 ב,וקון.םרעען,:הן עוגז.ה "ייס"יים19.
 ן%-י שנון קרית-%,.עצרהיל,בקיז 1"גש11ר,11.
 א,י1 הריי שמש,2ית השנות,לצה, %,נרט ורה12. 1" "השמו:איס,1ז, ,שנמיתמצן, )ברוזון( ש,ןהנפי12.
ננ,עי'ש%רנ-שו.נ %הרן 141111.
 איזון נח, ג.נ. שע,ב.ם,קב.מזריך נפתקי ירה, וי,זבהי,מר15.
 י%.. שנוןגרי-%תא,בו!, שמען נפש"1.
 ",י,7 האורןקי.ת-;ת, ית-[נורר אחיהו יפיח17.
 תורנ'ין נית %,וה, שנ.סנר,",נן-.שינה ?נ. זיוי,1.
 4 כמתארמזה,פקין זוז מינן19.
 ע.רוני !:'ה5תח-תקיה,פקין משה הרייס29.
 ;.,גר; יהובסגרי",!קיז אנרהס ,וריאד22. יי שקמה ש:.חור",9,.1 יונף יורא, שעירא21.
 12,"111 "רצוי רה1גא1!;י!,רב-מורה יע,נ ולצמן"2.
 "2 הוו, .הוזהנפי-%תא,פוי, שמשון !1נ,24.
 י4 נן-~נאינ;.-גר,,פקיד משה "רקחי25.

 17.19.1515 ת,לנ.ו. נהשוי נ,א 1222. י!י?:מ,ןייקנס120
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 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אגודת פועלי התורת' המחנה : הסי:י' ד. ! הנשימהאוה

 ומען דוריסמקיםמש,"-יז "!ריי ו"שכ"שב

 מתקין,קריתנקיז :'Fs ,ע"נ בראון"2.
 9 יששני

 שסיאו"27.
 הייםחפ,",,"י שליא,

 יר?,ארקים,רוע, מקלוף אנוהצירא"2.
 ,19 אר,11ויונת,-%ניב,סיין ישכנע ויצ'ניק29. 1ן"7"

 "8 עזיאננ,-ברק,!,יז-מייה שלמה ורויגרג"ן.

 אגרי31.
 74 ה' שנוןראש-"עין,גן-יש.גה אנתז ,?",,

 "7 ירוש,יסנתינות,סיחי מקליף גן-ימו2י.

 "2 "ששונים 1%,:", צנעהקרן,ייחי ח.%1תו ואגוש"".

 141 ין-יקז"הי-איינ,עינויי "" ,יגביה4".

 חייט חפזקב'נקי יששני ורינמן"". "" פנתרהירה,נקיז ,וסף נרנס!".

 גנירוי %נן%שזון,uniw .הוו" גיסון37.
 י,7"7

 ___ _ - __ _ ןיונטבצ,א,_ "3.....
. 5ראשון-יניון,"ן,"ייס-פועי

___ 

 "4 עזיא רחוגרי1נ1ת,פליז משה מינ,.ית39.

פועי ,וסף שסר.ת"4.
 "1 יניתיחשה,

 14 נטש-טנלי-ברק,סירו וו,סן 5יונטר41.

 ,%. רימון מ,%נ,,קריתנופר מיון נן-פיו42.

 15 הגוריםהדרה,מנואי %נרפס ויוןי4.

קר.ה-:ת,נ:%, משה שושן44.
~Tis 

 19,"ל1
צקיי שמעון מושקינין45.

 ?ה.,חיפה,
 י1 בנימין שן'נתרה, "נרהמנה, שלמה ר,ינ:גיגי4. ו"

 1,א ניויל.הי!",שרנרנ שיום מאיר גנז,47.

 1"",4 רחונתי-אנין-,פו5,יז ,עלג "מר"4.

 :~azsl שמשון שנון%שלגון,מורה ו,ומון ",יוא"5. 2י ירורר"שץ-יייון,פליז שמוא, יערי49.

 נ1נ1נ לרזתבת-ים,פקיו יייף קויץ51.

 זניאי היטמן2,.
 ו פות צו' ריוניאשון-,י.ון,(קיז אפייס נצובי,"5. "" צן-,הירה, "שנויותמיה,

 "1 %י-%ור,",קיצה,פקיז משה שסי1נר:ר54.

 5 הוטע:תנין,פועל יגהק וים55.

 יש" ונוט"5.
 12 :ורזנורבונות,!קין ישיא,

 גן-יש,די.
פקי יעלג אפרים נכס"5. 12י רזית שי'רמצה,ניר מש"

 17 ניציתיהי!",

5תן-הקו" נוערמזריך שמעצן מרייי5.
 "1 ין,ם

 ,ק,תיא, צילן "ונרסן"ן.
פקי

 44 ים מצ1,1תינעתייב,

 "4 עור%רינות,סוחר י"ס נהןוי.

 אנסח ד.נ.נ:'-יאס.חקלאי נתן קורנכ,וי2ן.

 "4 עור%רחובות,פקיז יה11ה 1י,נרברו3ן.

 %נסח ד.:.נוי-ראם",יאי נפתי, !ריימן4".

 84 ":,מות ,תמיהפה,5ק'ד מאיר מקוני,5".

 יסוזותמושביקביי הלי רוס"".

 ו8 עק'נאננ,-ברק,פחז %,ימלך רו~ונאוס7".

 4"1 שלמה זרךה,-%נינ,סוור %,רן יניא, )קן'רי( ונר"".

 שורק עמק ז.נ.'נו17ה,"ק,%. עוייא, שיוי,9".

 יח~קא, רוסשטיין"7.
פקתי

 15 נ-:;נעתייב,

 44 עיי גןענו, בניןקנקן צני אפשטיין71.

 2 קישה,-אנינ,5,ין יוסף נהנא72.

 11 נ-1וגעתיים,פק'ז מנהם מורנ:שסין73.

 שמוטי פריוין74.
 ,2 גייונ.,םבני-נרק'5,יז שימי,

75'י קמן שיי" ירוך75.
 4 ה%ר1יייש,,ס,

 . 2 אי,ווורוב"ת"-תקוה,פקין מיוני ישיא, איז,מן"7.

 היים"ן,"קיאי יציק נדוץ77.

 12 ?ייט,יןת,-%נינ,ח"ז %,'ין יוווגסק'"7.

 " דם"., ניסהגס-נזק,עתונאי יעקי נרונר"7. ,'.
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 בישראל המושה הקומוניסטיה הרשימה הנינ..: 1. הישימד;אות

 ומין י..רי(יקוםישדו-ין ופיסי וישבהקב
ן

 n~TRA 12 ר,1:ת,-אניב,עתוו.וי מאירוגיור1.

.211TU1 ,ייר.ה רהוב"ילק,עתינן' תועיל, 

 115"71:?רת,ערמי אס.,מיני3.

 9 נסיינות יקי:חי-"ג.נ,!ו'י יין"':ין5. " היגיונ, ר"1:ת,-"ני2,משיטטת רות,1נ.ץ4.

 ;2 נורי ר".נריפק,עורך-וין הואנ,איה5.

 1%9 רוטשינו ר"1נפתה-תרה,נקז7ע'מ1'עק:7.

 המשורשט.ינן,!,יז עותכאן אנו-י"ס".

 157 מן-יה71" י".נה,-אנינ,מקרון ,יו,ףן 11,(נננאיירך".
)קיי C1~D קאנס"1.

 "2"1,י1וצרה,
 "2 דב רח1גרמת-זן,ל"ו רוז נורשטיין11.
 711,2שרת,(,יז ופי, ,יאהי1. "" ארייך ז-ר רהונת,-"גינ-ילו,ערך-זין "נרתם מוז12.
 %1 ן' רן11 קר.ת-ה"נ,חיפה,מנון"י אדיהם ,נונר".ן14.
 'י'1יפיעורך-וין דפוס שתאו"15.
 51 שוה 'יתק רי.נ".פה.עוית-נ'ת צ"ן עירס15.
 ",4""1מרתמור" בוש "ור,17.
 13 רוישי,ז ~aTn!תה-תקוה,פקיו יתושע אירה"1.

 9 טוניא, רן1ב"יפה,עתישי ע,, עאשור19.

 5 ונווון יתונ"יכה,פרז נמ:.ן מנן29.

.21'1TU '1 קיסריה רך21הי(,,.עהוו%י ג'ורג, 

 "א' ק.ניי" ז".נהיצן,ל"ז נרנג.וא"יו2. י ;י,-ע.1 ריונת,-"ניב-'tTSתרס' משה ויסר22.

 42 נענוע רךונ :וה-שאנן,היפך,('ן'7,י "ין אתימן24.

יביעלוע, יוצף אסעז נואה,2.

 2ו1א' מוז,עין ר"ונ:נפתיים,ס.ךך משן "ור,"2.

 ",,11 העתי," ענוענו,יקי רמוי חור.27.

 ן2 "(,י" ז"1נ זנינה,ויעד,דואה אס, קייניי"2.

 5% ממז, ריינ גנניי,חיפה,עת1:%י מומו ואי,2.

 הפס קיית 4, מ,נ ריוחהיזה,עהומי הנס ינרגט"3.

 4""1,ונ"י",כורה סיריה הויי1".

 3 ,ק-י ריונקרית-אונו,חיים אתיון ענר"!ו.

 י,י:הרינה, שיןפוע, מךמוז ימן הוסנא%".

(7'י "ייעור נ,4".
 74 ויספן שז'נשיה,

 הישורשא,!-ן,-ןח:,סינן יוצף מותמד שייוי5".

 "2 רמנינוט רה.:ת,-אנינ, קיייינ."' הן וסק7". 2" ןרי,.ן רךוננף-נרD'7?'7 מיש" ג,.!ה"ו.

 י2 ת:-נרן,ה.",,"י מוחמר הזאז"".

 !1 הראשונים רת,גרית-גן,פרו מורו "1"י3.

~DPISנו; קע'ק הוד,"49.

ת.פה, ת;1:ה כן,:תעונו ס,נ:וי כהן41.
 נוה-יוסי

 72א'
 7,1,25וירה,יוהר יוסף נאטינ42.
 1%11%5 רח1נת,-"נינ-יפו,;י!',.וי יויף היגיס ו,רשסייןו4.
 וו11,2 העתיקהענופון, מהמוז שנב אנו44.
 12 ונ.", רק21ת,-אנ.נ,עורך-וין וגי נפיי,4.
נפר-יסיףלקן יוקף שהאוה"4.
 47 ווילון רחובנתו.ה,י"ר .הווה אוכר47.

יגרפון, מהמז נחנכי"4.

.4%i1TU-2 (נעה ר"ג:וינה,מורה ?ויה שרגי" 

 גמאי ות"י",.
בנר-ראמה שיןבון,

 היסקיהנוף-יב,בנ"י ,קני ט;קי2,ץ51.

מוריפ," מוןמז-ענוא,ה ניןי2,.  "משורשסינן,פק'ו רה'ס עיתי 54als1. "" ק,.. רי1נ1נעהייב,ננה אנש, גרישסיי1י5.

 5"י1."17.1 השניו, נתשזי נ,א 1222. י:יל!מ':'ירט122
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 י"?ן מ:ןר.סמקנסמש,"-.ז "ערס, ו"שס"שם

 זון מרוני 5רוי:ז:ו.
-  

עיי,נוןע~על אס.אס יוסף סטייל"ו. 14" ירץ-היים רכובותק-תקיר,
 14 :ירי" ר"גגת-ים,".;, משה דתהל:.
 28 עמנואל שד'תל-אביב, חשבונותמנקר שמואל מנדל58.
 21,14 הרצל רחובעבו,טכנאי ישראל גבעוניפ5,
עראבהרהך מוחמד פדל נעאמ:ה60.
 24 בילו רהובגררה, חקלאיפועל אברהם זליג61.
 727,4נצית,פקיד רס"ן הביב62.
 תל-מונד 46, נ' עובדגוהלבורנט אברהם קצב63.
 המקולשנאקה-אל-גרביה, טייח. אבראהים כיאדסי64.
 720,45נצרת,פועל טהיל נסאר65.
 השקמים רהובהוד-השרון,צייר לוץ חצור68.
בפר-ג'דיידהעתויי מהמד דרוויש67.
 12 מינסקר רחוברהוגות,פקיד. מרד קצב68.
 המשולשאום-אל-פחס/7PW מחמוד אגנריה69.
 3 :~יון רח~נת,-אנינ, "חום, נח2' !נגזהמזה, "ניתם נימן"7.
:יי-יניף!~יך-ן,ן מוחרז א,-הר'71.
 נ הנוציא שד'חיפה,רפד אלתר לזפטה72.
"נ.-שאןצב; נונא חקי, הויי:ל.
 השרין ,נ וו ןואר'ז-":",חקלאי ~אב שעי,4ז.
.75Q,,O 61,114נצרה,רופא רשיך 
 15 מס' ביתניר-ישראלחקלאי מיכאל קונצמן76.
 המשולשטייבה,פקיד חמיר עכדול אבו-עיטא77.
 5,709נצרת, ויןעורך חפיה עגדול דראושה78.
 48 נחמני רחובתל-אביג, מכנימסגר אריה יברק79.
 59 ההסתדרות רחובחולון,טכנאי יעקב בראין80.
בענה מחצנהבעל' חטן בכרי81.
 9נ מיכל רהובתל-אביב,כפרנית גיל" ורדי82.
ירכאפועל אסעד קויקס83,
 4 מריס ספי" ורךיען,סתר ?נדף ":א:,4".
 22 סיני מבצע רחוב רמת-יוסף,בת-ים,פקידה רחל קיש83.
 המשולשאום-אל-מהם,טמטן מחמוד אל-קאסם מהאמיד86.
 תל-אביב-יפו 4ג, א' רתוח ג',טחנהפועל ישראל בגרויה87.
 ,1 ה11 זג רן~ננרי-נרל' משזהגזי "ימן סימן"".
דיר-חנא בניןפועל נימר מהסוד דגש89.  1% ה!?מא,ת ר".נ נור-?:י,איי-ינויה, נ:.ןפו!, י?,נ שיישי"י.
?נוין?נע ראמי :ירמיוי.
 17 המרי תנועת רתותרמה-גן,עתונאי יוסף אלג1י92.
 המשולשטירה,פועל גאזי שביטה93.
 3 ארצות ארבי רחובתל-אביב,מכיסאי דור אשכנזי94.
המרהפלח עלי ~יראני93.
 33;642 ד' שכוןבאר-שבע,גנן מלך בדגר96.
 6 סיוא איבן רחובהל-אניב-יפו, מעליותמרכיב לנסים( גיטן ברכה97.
 7? הגולן רחוב רמת-חייל,תל-אביב,טייח אברהם גדין8פ,
טורעאןטרקטוריסט אסעד אמין סמעאן99.
 44 מלנט רהובפתה-הקוה,רוקה נג' יעקב סייג130.

 ו א,-;ריש ריונהי"",ירקן מינין אנייאןו"1.

:'זיזה מיןפ~;, אליאסף ?גן זיויש102.

 14 גרמתי רן~נרמת-:ן, זן,ססמי ברוך "ק~,"""1.

 המשולוןטירה,פועל גסים העיט104.

 65 המאבק רחובגבעתיים,פועל יעקב מנחם105.

מעליא בניןמועל ראיף עולטה אבו106.

 פרו1':יאק7"1.
 --- וק"ו ק,מוהףס שנןקיית-:ת,::י כזנאי

אין גתןזוע, נגיז זוז""1.

123- "",1."17.1 ח":-1. 1ת"ר' י." 1222. וןרנ.מ'נ"ו,מ
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 בישראל החדשה הקומוניסטית הרשימה : הנפוי 1. : הישימהאוה

 ומען שוריםי,ונמשלח-יז הסיס' ו"שסושם

 16 מוא"ה רחובתל-אביב,לקרת-בית מרים קונסטנטזגובסקה109,
איכסאלפועל עלי אגדהים אלהאדי יבר10ג.
 1% יאלז ה:י.?ה רהונ רמת-יוסף,גה-יי,5,יז ישר%, צנתר111.
 "1 שמעומ רחונ רית-אגיג,ת,-"גינ,פק.ו מרזב' צוקימן113. "!ן,"":?רת,יוסי הלי, "1רי112.
 1ייו,"3 רהונ:גרת, מ:1:י.ת2נן רסן עישה אנו114.
 באוגיברמיטהפרופט.ר הלמות אפשטיין115.

 !21 זיונ:,ף רחונה,-%גינ, נירי;,יןועניית-
 "2:22,72רת,5,.ז יונים נ'רנ'ירה"1ן.
 "11,14 "עתיק"ענונזר :'מא, כוס117%.
 4 "תחיה ר"ונ רמת-יונף,נח-יי,שיו ירזני אירנו"11.
 1,114"1:גרת,;הומי נייח כיס119.
 " נצי%, ר"ההיפה.3.ע,ת בג,:" 5'י:"ו.12,1.

 )גח"ל( בישראל הליברלית ההרות-המפלגה הנועת גוש : הבירי חל. : הרשימהאוה'יה

 יכען ככר.כמקרסמשתה-ין הפרסי והשםהשם

 1 יוו:נא,סת,-אגינ,עהו1ן,נמןמוהם1.

 !2 י.,אפתה-תקוה,המאי יוסףסייר2.

עתו יוה:1נז.רנזר3.
 ין ימזגרמת-גן, עתונאי -

 41 המע;,רכת-:ן,עתי:א, אייה אליעזרגןי. 19 יצרית. שו',עםרכת-:ן,מירה ז,ר איימתךרימוס4.

 !, ןמא?ן שן.תי-אג'נ,עיטי ייסףסיי'1".

 ירקימריזור7.
 5! ןמיררמת-:ן, יגיותמון,

 "! יסוררחת-:ן,מו:זס "יים,:יאו9. ," נרמזיםתל-"נ.נ, דניהמ:,, היים מרזנישסרן".
 6 :י.,סוןהי-אגינ,תעשיין יונף ש51ין11. " "תינו:יס.רושלים,פרו!ניי ":ס יפהק ק,י::הופר"1.
 49 ה.ם זרךהשן,עו.ו צגי צימרמן12.
 האש, רחונ"רצויה,עו,ד שמו%, תייר!ן.
 2 נר-נוננאת,-%גי2,ע.,ן ומן עבשיי אגרמונ14.
 58 הרכסיםרמס-גן,מזכיר אליעזר שוסטק5!.
 11 אליו? ;'1י:'ת,-%ניג,;ועז גריך עוז.","1.
 64 נ.,1ת,-אגינ,5,יז זעי ג:.מ,ן אג:.א,17.
שוי קייה 5ר,קן,יןי1.

 52 יניריי אנןתי-ץנינ, ינרן
.191TS1-,%וו ןענרי שזון,רוש,יס,יזר" אנתר רוי 
.!"1"aP1iu 1 ישואנה נ.תןנ;ת.'ס, ":רהמ:,, ""רן 
 אברהם סתר21.

 אינרט-ראוי
 "5 המקך זוז שז'תי-%ניג,עת~:אי יונף תמיר2!. "" שיהה שאנן נוה".5ה,5,ין

 17 נן-מימון שז..רתקים,T-TU %,ירו מריזור24. " נר:ויסהי-א:ינ,ת"י .ונף קרמרמן"2.

 4 סיומקיןנתניה,חקלאי בארק ר מ, כהוס2י8

 91 ההגנה דרךתל-אביב,פקיד מנהם יריד88,28

 47 מ~א"ההל-אביב,עו"ד  שלמה צידון כהן27,פ
 "1 7יייניןיית,-אניב, "נרותיגן, שנתי שיבמן"!.

 30 ציון חיבתרמת-גן,פקיר צבית שמש29.ש

ן30ש
 4! מוי,וניזלהונות,%:ר "י.יועס נןג:,1".

 ו""1.ן17.1 שעניו, נתיז, ב"א 2ב'12. הנזכ,סיםוווט124



 )גח-ל( בישראל הליגרלית ההרות-המפלגה תניעת גיש : הביני הל. : ששיסהא~תיוה

 ומען יפויסמקםמשלה-יז "!רמי arn1הסס

 גורדיהמושבחקלאי צביחרמוני32.

 15 להגרדיהתל-אביב, נטיעותטוכן בן-ציוןקצנלנבוגן33.
 --------ניתיצחקחקלאי- עמיאל פרידלגדר34.-

 7 אהיתוניןת,-אבע, נפנפןין-ו ערס "ייזוי35.

 4 ארנוןהל-אביב,.עז-ד חמדה נופך-מחס36.

 3 מרדץ סמטתתל-אביב,עו-ד אברהם נאמן37.

 45 פכ,גרחיפה,עו"ד ו"ר סגה אגגל38.
.

 4 הגמד ,ימואלירושלים, דפוסמגחל דוד-ברוך בהן39.

 3 הושעירושלים,מורה יצחק ויים40.

 112 ביאליקרמה-גהמורה יעקב-טיקא אהדני41.

 עקרוןו3 קריתעקרך, רכבמכסאי קעטבייצחק42.

 אל-כרמלדלית ביטוחסוכן חאתס תלבי43.

 6 יהואשתל-אביב,פקיד ד-ר שאוללנגנם44.

 44 זור המקך נ""יירה?ועי זבסיימן45.

ינן".ההקמי בס-במנין שכיסא"4.

 1 אנקוריםרמת-גן,פקיד ראובןילין47.

 12 הן שד'תל-אביב,עו"ד ד"ר זולטןבלקני48.

 1 הנרדום עילירמלה,פקיד אליהולוי49.

 50 ז'בוטינטקיהל-אביב, בגקמנהל מיטהיבנאי53.

 12 י~טץת,-"ניג,פקיו ונריה י"א?מיחס51.

 4 אוליפנטחיפה,סוחר דןובריאלי62.

 "4 שזה יון,ת,-אנ,נ,עו-ו עדנא נכייס,סףו5.
 זכר-דם שורק עמקד.נ.חקלאי אליהוחבושה53. " וטהת,-אמכ,ערו דן שסרא.ז4מ
 י2 ייייעיויי""",מיי" יעי "י."י,שיית"5.
 24 הנגב חטיבתבאר-שבע,עתונאי נסיםטאיטו57.

 3 יהזאלהיש",תייט חייםגדול8פ.

 4 ההסתדרותבת-ים,עו"ד יורםשרגא59.

 16 ב' רוגמא שיכון רמת-אביב,תל-אביב, פרופסור. דורה ליטגי61. " נ1,1יונירוש,יס, גי-ןמנן,ת הינן ק.סני"".

.
 "2 כונרתןת,-"ג.נ,רפא רר .ע,נ י'סמנונין2י.
 "5 ה.ו. גרמן נהיאית, הייריסמזי.ד שמג", מלנר1".
 ן9 ארל1:ורוברחובות, בגיןקבלן משה מקייטין64.
 ,1 11,פיוןיעשון-,?יון,5,'ז נפתקי !,סין55.
 177,21 7'י-ארן א.11,קייהפ7'ן ~יסור שעדנני"".
 האלה ד.נ. בית"רמבואותחקלאי מתתיהו דרובלם67.
 אל'הז יד 21, מדגוליןחי-אביב,עהונאי יצחק איחננרג68.
 12 הגלילרעננה,כלכלן יגאל כהן69.

 12 ויתלתל-אביב,סטודנט פנחס גולדויטיין70.

 4 נור יהודהתל-אביב, רהיטיםנגר יוסף מאירפלווי.

 "1 רניניסרמת-גן,פיז שקוס גה,12.

 מורש" שינוןירוש,.ס, רננותבוזק אלינו אייו,"7.
 "2,י1 גלו,

 112 הלל אמא דרךרמת-גן, ביתעקרת אידה קפלן74.

 11 ז'ן-י'ורסתל-אביב, בלבלי מוסדמגהל משה פרלוךפז.

 5 טמילנמקיןתל-אביב, כלבלןעתונאי מאיר קאהן6י.

 ענוג אהלימבריה,סוחרת קלרה פרידפרטיג77.

 אוסישקין רחובמגדיאל,פקיד בן-עמי זמיר8ן.

 4 האשכול ההשמץ חב' שכ'אשדוד, חברותמנהלי אריה קלוג78.

 3ן,1535 ו' אגוראשדוד, מעכיר -הזן רב מרדכי-מרסל בן-חמו80.

 "1 הויז,סרמת-1ן,מורה שושנה ין17גנו,1".

 5 הצרפתי העם שד'רמת-גן,אדריכל אביאל כץש8.

 15 מאיהת,-אנינ, ניעןמנן, ד-ר אפרינ אין"".

 1 אמשרטייןתל-אביב,פקיד יצחק אפלבום84.

 מישרכפרחקלאי אברהם ביוטנשטיין85.

1T_lO.1DeG 125 תש:-ו, בחשר, כ"א 1222, הפרסומיםילקוט
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 )גת בישראל הליברלית החרות-המפלגה תנועת גויי הכעזי: חל. : הרשימהאותיות1

 ומען מגוריםמקוםמשל,-יד המרטי והשםהשם

 44"' ט"ממה,-"ניע,עה,נ,י 117 יש,",.

 י3 הייינתמה, בית7;ר" הזה גן-אליעזר"". 3" ,",ז" גן,ר,ש,יכ,י"נזס 'HIT ננזפו7".

 8 הונתורותנרי-שנע, נ.תעקרת סוכה נרן",.

 8 %נשס..ןה,-%נינ,סקיי 11י ייסק"ו.

 19 נת1רמת-:ן,מינוס 'וטה איתן91.

 24 ליק היגגת-'ס, ":וו,יון, "עי.ן-ו= ומנינ2".

 "2 עמוסימת-;ן, "נדהמנן, ז.ר ":ס קפ,3".

 4 ;יורא גיירושלים,נ,.ז חגרם %,סטירי4".

 "6 נורזוירישין-,ביין,ינ", %יתן ב,7'נו"". שומרון ד.נ. המשולש ג'תכפרבוחר מותמד חנדקלו93.

 13 הלוי יהודהנהגיה,פקיד אברהם-מאיר האים98. "י יי.םה,-אנ.נ,העניין היאוזכר רוני97.

 11 כהן הייםפתח-תקוה,תעוניין אשר ברלזי09.
 10 הפורציםירושלים,מקיד צבי לבנון100.
 4 ברנדיסחיפה, חברהמגחל אברהם דוהן101.
 "4 רוסש.,זנס-?.1נה,ןקיז מאיי "רין2"1.
 21,2ן שינון העמל,מצן,מוין מדוב, 7ייספ',4"1. "" יוריה שי'י.ס",נודר ישון נהרתן""1.
 אלעזרי ביתמושםתקלדי רחמים גבורי105.
 10 עלומיםרמת-גן,פקיד יצחק קימה105.
 9 העמרוהגוי-ברק,העסיין "מעון ירדגי לנמס107.
 17 ע1".דוש,יס,ה7ש.ין ",יא, זרור""1.
 13 יוסףהיפח, בניןמהגם אברהם אונטריכט109.
 5 ישעיהרמת-חן,רופא אלכמגדר דוידזון113.
 109 ירושלים שד'יפו, ענייםרופא ד"ר ישראל כהן111.
 3 ערמוניםרמת-גן, מוסדמנהל דוד מלמדוביץ112.
 117 מוייההיפה,געת דבורה מנדלסון113.
 73 השלום דרךתל-אביב, מוהלמעיר ד-ר בר אברהם דינר114.
 79 הגשיע שד'תיפה/עו"ד יעקב קליבנוג15ן.
 14 העברי הגדודתל-אביב,מהנדס אברהם שכטרמן116.
 17 אידר אחווההיפה, בי"סמנהל ד"ר ארטור בירם117.
 6 קדימהחיפה,פרופסור ערי ז'בוטינסקי118.
 25 מימון בן שד'ירושלים,עתויה פרץ גרגשנץין119.

 והאחוה השיתוף : הכינקי יא. : הרשימךא.חי~ת

 והמען מ;ורינמקוסמשקן-יד הנרם. והשםהשת

 טייבהגניי,,חי זי"נעוניו1.

.רקאח,,"י ;'נרמעזי2.

 נסי-סייןסחין.",,אי ע.,ןהלאיתי3.

זיקית-הנרן.סיין אם, %,ן.ןנגר4.

 ואד-חמיהשיה,י;,%י מוססיאויא:".

כפר-טייבהחקלאי' לטיף אל עבדג'גארה6.

 אל-גרבייהתליבחקלאי וכיעויטאת8.

 ",-נידםממו :1ע1הר"מ ע,.מנקור9.
ס..נ"ח,,%י אימן משרווה"1. מהיארי,,%' פליז ;'אש11.

 ","1."11.1 ת'ונ.f~Lyn3 ,1 כ.א 1222. ןנונומ,ן.111ט126



 והאחוה השיתוף : הב.1וי 'א. : הרשימהאיתיות

 -- ומען מגוריםמקוםמשלח-יד הפרטי והשםהשם

;'ינ'ו,.הח,,%י יוהמד ;וכה12.
עונביההקיזי רדיאן ר71ין %נו13.
.14'1sp ק,ננוהתקיאי ניים %, ינו
שפיעםהייה נאיף ע,.אן15.
כפר-קרעחקלאי אנרהימ קורני16.
יתמההלקאי ס,ן"ן ן"נ'ר17.
כפר-קרעחקלאי חסן עתמאנה18.
פקיעין מועצהראש טלמאן פדול19.
באקה-אל-גרבייחחקלאי פריר גנאיםי2.
כפר-סמיעעתונאי מלמאן פלאה21.
 עארה דארעתרה בי"סמנהל עבדאללה יונס22.
פקיעיןפועל טאלת סויד23.
באקה-אל-גרבייה בי-םמנהל פריד אחמד חג'24.
המרה-דואר-תמרהחקלאי מחמד עואד23.
ז",,ת-גנזן,תקיא, "אס, ונף"2.
%וט-%,-5,ס75'ן מעמי ן'נראי271.
פ,'!'ןחקרא' ונ"נ ביי"2.
פקידיך!לגיונר .וןף ע,,29.
סירה,ירחי ;תזה עגן, נויי,9".

 טירה זרי
י,'ע'1חקי"' ונ'ינ ענאי1".
אום-אי-עמסיונתאר "ורן יחמ.ז32.
5,';ין"ליאי זעיו ן.ר"ן.
 1,ו2;ג",ק-א,-;רבייהנור ישיז יו.או,ה4".
טייבהחקלאי אחמר באשף35.
 כפר-מיטמיםמוסמיסעצמאי האלד אג'באריה36.
ערערהחקלאי חליל מצארווה37. אנו-סמאןיקביי !אסף משיב"י.
כפר-קאסםחקלאי מוסטפה טחה39.
י.יייייה"ליצי מויסות" ש%1"נה49.
 1%ם-א,-cnc ז,%יו,!ה,"קמאי 7ארף אוננר41.
ניי-%,-סנהחק,", תייס "רוא,יה42.
 נעי-,מה'מה,",יאי "גן ויזין43.
מג'ארחקלאי ראהם אנראהים44.
אום-אל-פחםסותר עבדאללה אג.באריה43.
כפר-מושידפהרקלאי פואר אג'באריה46.
ביר-אלטכהפקיד מאחם חליליה47.
 כפר-טייבהטייבה בנקמנהל מוחמד טיבי48.
"קוא, a~Hi נ,נאייו"4.

מישיי5" בענהחקלאי מאלח בכרי50.
נזר-נ%נ1,חק,%, מיחמו רינןוי.
נפר-סירההקיאי יורמו נצור2ו.
נרי-,%סםחק,%, יחמו עומר"5.
ג"גו,חק,". זיאב טרה54.
נרקן-אי-נרנייהיקי%. ארמז מנאיי55.
תמרה"קראי עיי "ינ'% אי אנו"5.
ניחזה,מונה%ר מוחמז ;'נארין57.

 "ים-%י-!חס ן%1י
.5"

 ניוי
עונפיה!ציא. אסמן

;'ינ'ו,יההקיאי סעיד ;'יוסי59.

 יינ נזיר"5.
!ועי

נזר-קלגס
"בתאן",יא. יר.ח ויאנסיי. סירהוצרתקיאי %חמו !ראלי51.
כיה-גיןחקלאי נטיב סעד63.
נצר-%גהאן",יא. מהמור ראנס54.
וחף",,%י מהמון רהיט %י ענו55.
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1
 והאהיה השיחוף : דגיגי יא. : הישימןאותיות

ן Qsnומען עוייןמקוסמש,"-ין "סרסי וישג 

כפר-טייבהטיחי מאלחנניראת66.

 ננד-'מהשינוןהקיצי נ.נאר אי ?2י ז,"7".

כפר-טירה בי"סמנהל מותמד חיט אבו68.

שכיעס",,,י סעו גנזי(.

שפרעםחקלאי אחמר הטון79.

טירה בי"סמהל אברהי" שביטה71.

 מיג'הכפרמובחר לטיף עבדחל ררזאללה92.

כפר-ערערהרקלאי עארף מלתם73.

כפר-קאסםחקלאי אמין סרסור*7.

כפר-יטיףמורה כאסל מלחם75.

כפר-מרג'ההקלאי עלי עומר8י.

כפר-יסיףנהג אממעיל נטיב77.

נ.ת-;'ן.י,,"י פרה"ן היוויד.

נר.ויס!,יי מזמוז ן"זי א, ענו7%.

בית-;'ןוקמ"י אנעו עמילת"ו.

באקה-אל-גרבייההקלאי עבדאללה חוסין אבו81.

'כפי-ג'לג'וליההקלאי סעיד עודה82.

נפר-מועדון"ייצאי מוזמן אונאי."83.  מוז!"יו-ר QN~g נוננ4".
 12,7 נמס"פריזיס י,1:ית

נפי-,רעקריא, אחמז יחיא5".

עריגה מלשית מווזהראש אקיז יאפיןו".

 ששרון ז.נ.נצר-;'ת ך,י:ית י.7!"ראש עלי מלך7".

בפר-קלנטווה מקומית מועצהראש חסיד אל עבד גאטור88.

כפר-קאטם מקזמיה מורצהראש מחיו עיסא89.

 אום-אל-פחםכפר מקומית מותצהראש וג'יה מהאינה90.

סיד" מגונית מן?!,ראש ים אני" 7חינ91. מז'נר יהירת יו?1"ראש ניר עיאיוהנ%.

 מפלגתיים יבלת' )רפ"'( ישראל פועלי רשימת : ה:.ווי כא. : הרשימהאנתיות

 והיען מעז'סיקלסמע,"-'ז "נרט. 1השס"שם

שזה-בוקי"-נ זיזגן-;וריין1.

 14 מונקוניץ רה1נר"1נ,ת,"-נ יתרי:י,1ן,י2.
 ("1 אי,,~ייוןת,-אנ.ג,".נ שמוןפיסו,
 3 סלוודור רמה-אביב,תל-אביב/ טיצ'אליתעובדת מטילדהגז4.

 יוסיא,י1;י5.
 י12 אי,1~1ר1נתינה,".נ מין

 "1 נן-מימון בז'יר1ש,יס,נקיז .?חקוגון6.

 11 י,אנ?"י",".: יק"זיין7.

 י1 גויסויהלה. הנרהממ, ?נ,צור".

 מרוניסורקיםי.
 2 ברנרננר-ננ", שיןפון,

 7 השנןאור-יןוזה, משיןראק מרזני נן-15ית"1.

 ויתקיןכפרח"ב עמוס דגני11.

 איי7'פדיג,,הקין' אייה נחיר12.

 "" ;רשוןגני-שגע,רפא "ייפ-ין"ל ז1יון13.

 15 דוב:ובתל-אביב,עורך-וין מיכאל כטפי14.

 נ%.:ינרנ.ס"ץן'ןןנט אנרכים ווי!נ~ון15.
 6ו ,וין שןי."1יאשון-,?יון. '

 1 ;וס,ינת,-אניב,ח-: הנה ,מון"1.

 )",1."17.1 תק:-ו, גתשז, נ,א 1222, הנזס,מ.נ',ווט125
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 מפלגתיים ,בלתי )רפ"י( ישראל פועלי רשימת : "נינו. כא. : הישימהאות'.ת

ישקה-יז הפיס, והטסהשם
~1?a

- ומען המאיריס

 17 השושניםגפיה,עורו-וין מש""גינ17.

 5,1 ר1;11יןאשןון,!,יז שטס )שאו,( גן-שמשן1%.

 אייון נ,, ג.נ. .שישמוקנ מושנ.ס ימו' ימ:ייסמג", משה אנציו19.

 11 צירי!וןה,-אנינ,עורך-דין אתון גוין"2.

רמת-י1"1ןת"ץ, סקה נער21.

 י2 התינו:.םירוק,יס, יוציא,ית יענווה ג.-!מון, ,שיא, גן ד-ר!2.. 9 נר,נאר-שנע,".נ :זעון בן-ישירי22.

 12 נן-מימון ריוג,רוש,.ס,היים שיא. ועווי24.

 9 בית י%"1יי enJD רהוברמת-:ן,עתונא. ציון ייני25.

 "3 נ1-יחוזהה,-אנינ,יימא. נ' .ונף יון::וף25.

 גו ע'נלן רמת-אנינ,ה,-אמנ,עתושי קצם שי-אנ,27.

 % יותם,רושפיך,!,יז רפא, גאיווא"2.

 45 הו,,ד.מונה, יניהמגה, עסיס ,רזו2%.

 22 ניא,,,ימת-:ן,נינין רווי גנחי"3.

נפי-וינוי:",,א. ינ%, "1ד2'ז31.

 33 "ארו.ס יפן-:וף,,רושיים,עהו:אי אר' אטר32.

 ,1 אורן"ירה,מורה .צ", .יסיג3י.

,רוע,.ס,הרבבי,.ן6 .מריהנ%.גינרס.ס, רבקה גי-יונף34.

 12 היר, ררת-אבינ,ה,-אנינ, נ.,ימון, ין",-א,,1ן !נרי!3.

ושי-הויוו!ורה ויד קוין5".

 12 מיו1,.ן יו-אליה.,ה.-"גינ,!ק.זה רבקה יגיס7".

 "2 עיימ'ס ח!7ן,ת,-אנינ,יסרן )בומה( אנרהס שגיס3%.

 אישה 7נ' הינני, נפיזוארהלקאי ואנ נן"3.

. 11 משה קיית,רושלים, היקשר 7ואפרטינינ' .י,ג קריר,4.

 ק.,41.
 ,2 ץ:ןע11ון,רוק,יס,,נצן מצקי"

 "1 ה"שמ,:"יםהניון, ,משפס.סמתמדה היים שרון42.

 המרנו, גיה-ת?!1,ה,רופא שמיא, י,,43.

 "4 ,ייימן::;תייס,;ורנת-דין עשה קיום,.44.

 22 המך דוןיוז, ירושת ביתמנן, %,נשזר ,מ.י!4.

 117 ישטום ורךת.-אנינ, זיןעורך משה סר:טו45.

 קעי!47.
 שמורי

 31 י' ןן;ין ןנ'ייי, נזל עוגזי אמוןמוגיר
 י3 פתחיהת,-אניג,ע"ג שמעון שוי"4.
 "א' ויצמקנער-אחא,;פרמת !ופ. גן-מאסא"4.
 8 %מיטרוס רהונה,-אנינ, זיןעורך אהרן מלצר59.

 -- -~- -גפר-ינא,מו,זתי1- - - --רופא.. . ייי!רפא,.51..
גפי-ויתקץ"ליאי תייס נן-?גי52.
 2 אילון אן.1",דיפן, תינוןמויה אגיהם דחי"5.
 !9 "ים %יזה,-אנ.נ, רבא א.א.ג. ימן,ותמורהה "ייעור ויו4!.
 2% ש:,.ןו:עתייס, -א;1.יבר ברוך ,פיוגןלי5!.
 "7 הרצ, שז'ייוק,יס, ירוש,.ם הייייס ";ת' ועזתלום שנום קיצר55.
 העניון הגיי ז.1., ושהראינת",,א. ישיא, שפר57.
 קיי,ןמשב",,אי שמ"ק ערפד"5.
 מאיי אן'תי"6. " ישרא, שנס.:תיבות, ן!,ע,יס מועצתמוב.ר נפתלי יננט,59.

 ציון ,היית ריונעלותה, ושייוהיס וי, תשתנע,
 ,27 ה.רקין רחובת,-אניג,עת,:%י אסליה וסיו5.
 3 משח,היפן, נ.תעקרת !מעה נעמן!ו.
 24 "זיורסניון, חגרותמזה, י;א, קמה.67.
 21,5 אגיג מעוןת,-%ניג, %:והנר שקמה ממיר64.
 22 היגוריםי.לן,!,.ו יושן מייוון55.
 19 מו!קיןה,-אנינ, ז.ןעורגת יאומת יהר55.
גריחלמאי אורי מניע"י. וערגי נ,., ו.1., הויו :שי7נ'הקיאי ציון גיןזן.

 .ח,%,
 % יואשת,-אנינ, ומזיהמרעי אורה שוייצריד. "" נאי.ה,-אברג,סופד' מצ",( גמושן ליבבי"6.
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1
 מ"לגתיים וכלתי )רפ"'( ישראל פיעלי רשימה : "ג,).. כא. . הישימהאוח.ותי י י ןי

 rr~1 משייםמקוסמרה-יז שיטי ו"שנ"שב1

 " גורזכן א.ד.ת,-אניץ,!;ין אורימציר)7.

"!'קיםח,י%' מים ,.ויה72.

 גצי-~va 4ן,המסינ"ן גן-?יוןנין,";.

 השור, עמק ז.).,ס,-שירה,יא' ויקמירע"י74.

לכר" ענהמימי)"7.
 שכשפן ן.1. ?רע,קנ'

 4" ןעש)ר שן' ניאק,,קידתל"ז משקגן)-י,"7.

 "2 ששוי ים,, ין,החין",הש!,%י י!",פריזרר77.

 )1י1:,ה דיירות ")..תמתיר יתן,)תרץ,7%.
 4) יעיןתי-אגיג, ה,-,נ.ננן.!.

 32 בלקינדראשון-לציון ביתעק-ת , עלינה גדמי-טביב79.

 186 הרצלרחובוה,רוהא זאב דים3ת.

 נאר-tQT ז)אר יןנ,עיןה,,%י שי נן-אריגוו".

 "1,י1, שי' י,%:',קי'ת",'וק );י)י( אימה מרר2".

 ""א' ואכלןtlTiirs"'מך אהרן נמין"".

 ) 38א' ר'סיתל-"ביב,פקיו נחום דו84.

 שוש:" נן-יניף5ן.
 ",2 "ירקי)ה,-אניע,פלזה

 ההתכן 1י.י ז.)., א,)מ.תינ'הק,", אוהלן יש.",.

 אשדוד הזף ד.נ,,גן-הדרוםהקראי ראובן אליאס87.

 2',363 תמנון שי'שדרות, חשבונותמנהל יעקב רוזיליו88.

 16 חייט רהוט אפקה,תל-אביב, פי)יוטרפיכטיתאחות משה שריב89.

 18 אמיררמת-גן, ומיהלארגון אברהם פמיר90.

 23 שטראוסירושלים, רבדה של כללימנהל יעקב אליאב91.

 טבריה המשטרה,בניןארות ציונה טריפתן52.

 6,36?5 ג' לכ'באר-שבע,סייד דב המדוריס93.

 4 בהן הרמןתל-אביב,סטודנטית-פקידה טליה לכני94.

 18 מס' א' ציוןמעד, ציון מבוכרת המ.מ.מגן סלים לוי91.

 42 פ.נטקרחיפה,פקיד אורי אנמי96.

 הנגב ד.נ., עוז נחלקב'כלכלן מתנן גלסז97.

 17 הרצזגגבעתייכ,כלכלן אהרן דראון98.

 18 האורנים שמריהוכפרכלכלן אהרן-דב קמחי99.

 ;,נוע , ז.נ מ~יןת ש"ש:"אן1ותדק,,' נחיר "ר-?ין,",).

 1ג היי" זרךת,-אנין,פ,'1 "יים ין;"1").

 י1 ךו.תה,-אניח,מקנז: י?ןק )י,)!'וק2").

 3 ואלישע היים רהובתל-אביב,עהינאי מאיר בראלי133.

 15 הכרמל 17ושנההיזה,היראה שמואל טנקוט104.

 28 סוטיןתל-אביב,ע-רך-וין מאיר תובל103.

 18 לסלהל-אביב,י-יל הלל כהן135.

 15 אלפסיירושלים, תל-אמיב בא.ניברם.טהמיצה גדליהו אלקוווי07נ.

 6 רשב-צירושלים,פרופסור דב השבל108.

 28 מאנהתל-אביב, מיםמהדס שמתה נלאם109.

 1) ןן,:ה אתתיה,-%ניג,;תנאי 1)1 ,'בק',")1.

 131 הירקוןתל-אביב, ביתעקרת מלה ינקו111.

רומא" מרית שפירא?21.
 6 הררי רמה-אביב,תל-:)ביב,

 40 הן שד'תל-אביב,ריפא שמואל סור113.

 לכיש י.נ.,נהורהחק4אית רבקה גיבר114.

 10 מלצ'ט רעוב תל-אביב,.רומא אנדרי כריו דה פרופ'5ג1.

 גבעקב'הקלז,ית-הוראה יהודיה שמהיני116.

 17 המלך דוד שד'תל-אביג, ועחי:אימקיד מרדכי ירבלום117.

 30 נורדאו שד'תל-אביב,סיפר נחן אלהרמן118.

 133א. התשכי"ימה,מהנדס יעקב דדרי113.

ש

 י"י).(1.ז1 ת":-ו. נתשו, :,א 1!). ":תש.ם.י"ס1%

- -



 הנבלום רשימת : הזינוי כנ. : הרשימהאותיות
ש  ומען מגוריםמקרםמשלה-יד הפרסי והשםהשם

ט.יההליאי יזייןמשור1.

ךו"רך,,אי סמ.ה שקאיהאנוי. מועמיאנוחקיתי עוון מועמיחנו2.

נ": ו",,א.מהכתור ונבוז נארז;:אים4.

!נויה",יא. עידצור,5.

 לי;נ"י",,א. נקרמה ינןמני.(.

 !1 ?.אייי,ילידי !תאן א, ענו מחיריקא,7.

נרס;הח,,"י "נ.ן סימונניא".

ט..נהחק.%. נ,ימאן "גןגרשנה%.
מיינהיקיא. מימי ?"זק"1.
ט.ינ"י"א. תופיק קצור א, ענז11. סירהפיע, חנן ו%?י!1.
סיר"חלאי אצמד גשרה"1.  מערבל )גלילתמרה,חקלאי מצטפא היג'א אל אבו4!.
 ,4!1 6נצרת,פקיד אסער יזבק15,
ירכאחקלאי מרווק מעדי16.
טירהטוהר תמיד אל עבד עטלי17.
ס.רה"קראי ענוא,יה הין מנור15.
חמרםזתר מגמא אחמד דיאב19.

- - -- -- - - --- - - - - - - - - - - - -  ------------- -- - -  -  

 העצמאית הליברליה המפלגה : הגינוי לע. : ההשיטהאותיות
 ומען מגוריםמקוםמשלה-יד הפרטי והשםהשם

 "1 רמג-ן ר"1כיר~ש,יס, ה,נע1.ד, פנסןיחן1.

 "1 ו'נ,ט.ניקי ר"21.בשביס, s~llrPההנן, משה2,17.

 נ, גן-.הוזה רהונת,-אנינ,עזרך-זין יזירהייי3.

 6 ברטגורה רחובירושלים,עורך-וין גדעוןהאוזנר4.

 מגני נפי %17ר אוש,,קניסת",,א. ,ירקנונןי. D~1D 5 ר"ונה,-אגיג,;ורן-ז.ןשעיי,יוזה5.

 4 הכרם רהובהל-אביב, ח"כעו"ד, בנוכהן8. י ",הזים ?מ", ר"ג רמת-אגינ,ת,-אנינ,;~רך-יין נניסאליעז7.

 35 א,סישקין ר"וגירושייפ,;חיך-לין pns1גני9.
 31 ברהיט רעובתל-אניב, ומשפטן עתונאי המפלגהמזכיר יצחקארצי10.
 "4 ס.,,לונ ריינהקון,יירא יה יעיקעיינסקי,11.
 4 החשמונאית מרים רהובתל-אביב,מורה קלרהמעין12.
 83 הזורע רחובכפר-שמריהו,עורך-דין אריהבן-טוב13.
 6 חורב רחובתיפה, ביה"דמנהל פרנץלוי14.
 13 מ%!1 רן1נת,-אנינ, הנינת ונעניןמנה, בנימין ד-רסלומון,11.
 השביםרמותהקיאי קרולאיגף16.
 54 הלוי יהווה רתובתל-אביב,מוהר אברהם משהפלורגטל17.
 33 ריקם רתובהל-אביב,עתונאי אדוארדרוטטל18.
 48 ג'ורג' המלך תל-יצחק, קבוץתל-אביב,חקלאי יצחקברקאי19.
 22 התשמונאים רהיבהיפה,פקיו צבישניצר20.
 גאולה100 רחובחיפה, חש'מנהל הייםינקולוביץ21.
 118 הירקון רחובתל-אביב, משרדבעל ולטד זאבשליצר22.
 "!1 א"נ. ,ש1נ, ש"יה,-%גינ,",ירי ירחק גי-ינגנ!.
 12 ניא,.ק ר"~ננת:.ן, גדין 1,ג,ן",יאי משה שקו24.
 4ב הרימון רהובקרית-גת,חקלאי שמעון אלבז25.
דלית-אל-כרמלחקלאי קאסם תאופיק שיך אלשלמי28.

131 17.10.1065 תשכ"י; בתיהר' כ"א 1222, התרס.טים'לקוט



 העצמאית הליברלית הממלגה : הנחיי זע. : הושימהאות'וח1י1

-י  ומען מתויםכקסםמש,"-יז ישי?. והשבהשם1

 44 ירוש,.ס רה.נבת-,ם,רופא אניוס ז-רו,יננ1ך,27.

 23 פינסקר רתובתל-אביב, הפלהרמונית ההזמורהמזכיית הנהגליקטמן29. 2" פיו; ריוגת,-%ניב,מ~-י r-Dיןיננןן,2.

 הנגב ר.ג.עין-השלושה,חקלאי ישעיהוש(30.

 31 ברבדיםתל-אביב,פקיד פרץ אוניקיבסקי32. " אריא, יה.נ נו"-?ה-,,ה,-אניב,פליז א!ר.ם בר-שמוא,:ן.

 5 ורבורג רתועתל-אביב, הברה נ.נהללבזרן, נפתלי ריגר33.
 18,3 תסכון שכוןיבנה,רומא אלפרר ד"ר הרשקוביץ,1'3,
 29 ברלין דדב רחובורושלים,מגדל לזסיאן גריסנ3.
 22 מנדלי רהובתל-אניב, המביתיועצת עליזה שטרוברב35.
 27 די,גגוף רהובתל-אביב, למינהל מדרונהמנהל דב יוהגט39.
 6 הרקטות רחובבפר-שמריהו,פקיד שרגא מילשטיין38.
 CCDS 6"1 רהובתל-אביב,עהו:אי משה קלמהיימ39.
 28א' בן-נוןירועלים,רומא אלמינס ד-ר פרוכטר,49.
 18 גנסין רמב"ם,גבעתפקיד אשר וליקוביץ41.
 13 מינסקרתל-אביב,מורה אליהו ד"ר גל-אור,42.
 רחובות פ,נוה-ויצמןכורה קרולה שנירא43.
 22 אברוןירושלים, השבוטתמנהל יעקב מבהיים44.
 15 עין-גניםמתה-תקוה,מורה מאיר משה בן45.
 נוף-ים 20, האשלהרצליה,מקיד צבי וולף48.
 ור בר-בובבןתל-אביב,רומא ביניש ד"ר קשיפוב47.
 112 טוקולובדולון, השבוגותמנהל אנרהל קלודובטקי48.
 3 אריאל רוממה,ירושלים, טיפתעתינאי, שלום בן-חוריןפ4.
 רמת-חן 158, דודאלוף השכונותמנהל אריה חנרהמיי5.
 38 אחיזהרעננה,פקיר ווליאן אהרון51.

בית-יצחקהקלאי ארנסט מאוטר52.

 תל-יצחק קנו,תל-יגהק.ח;,%י אכנר ונאי53.

 פתחיהמ~שנ פליזהקראי אכי"ר עמעום,4!.

 22 ;ואסלתה,רוש,.ס, ויןעורך %זרי הוחרט!,.

 13 ארניהרמת-גן, דיןעורך יוסף דיר פוסמן,56.

 שמונה קרית 14,4הרצלאסיסטיט שלמה אוחיון57.

 0ג,37 הרצלעכו,רפא מלומה ו"ר הכים,58.

 6 גהשיןהיפה,סוהר אפרים רחנבוש59.

 ;,.7"1גררהמלא' רייס "רמשי6.

 ישראלנירחקלאי צבי שטעון שטינברגר61.

 נ.,ונ"יהמאי ירעע ;1;ר2".

 "32,2 ,ק;?סעמןפק'ז הרמן מבדצ'ה ;מיאן3".

 ! זימרקרית-ביאתי,, קדמיותמזה, משה "תלה1". 1" נר:1.יחן-אנינ, מרהמ:", :'iHIS רניטנ4".

 י1 %ר,111רו2יר~ש,.ס,יטר' שמעון נ..ן"(.

 שא' יר~שי.סגת-ים,ע"ן זוד עיין7".

 !1 פריון"1ז-השרון,הק,"' נתן ,ןטר"".

 21א' הרוןרמת-גן,ב"ז א,'"ו !נסר;,9".

 " אוס.ש,יןירוש,.ס,מן:נת היה ג,,:רום71. ייי QIJc~I 7( ו.ת11ה!פיז מרזני ;ר~גר:"1.
 "2 נותניימת-חן, גי-ןמנה, שמו%, לאיר.72,
 ו4 אי:שןיןרמת-אנ,נ,מך:זס פייזריך אוסטרי"7.
 י2 הוך ש,מ"ה,-%נינ, י,ן:ןג;, אייו ז~נזנני74.
 עא,,1ן ,1,"1ין'ם;;'1 אנרהם אוזק75. :"ר," 5,"1,, ןעש~ר7ר,ה שיןפ,;, .ושזר y-eיד.
 22 ,ו'כוטינס,י;געת.יםפ"ר שהן אג'77.
 14 :מירונרת,-"גינ,פליז עמעון :גיתן"". " ,יין 111נשיה, ;:וזהמ:". יונה ז~:איי"7. " 'י.ש,.ס עז'חוון,פ,'1 ג,נ,-ני:ייז ני:זט"7.

132Dir)t1."17.1 תשנ.1, נתש1' נ,א 1222. ה:1ב:מ,נ,"" 



 העצמאית הליברלית המפלגה : הניתי לע. : הושימהאיתיית

 ומען מגוריםמקוםמשלת-יד הפרטי והשםהשם

 7 הנדיבגבעתיים,שתונאי יעקב. למדן81.

 "; חן שי'נתניה, "נרהמניי . גרשון אי:.2".

 21ן"י1 במזר,ר.ת-ות,הקיאי יעקג אייא,י"".

 8 ההטמונאית מריםתל-אביב,מוחד ברנרד ספיבק15. 1" ת.ז.א!7'סננהי מיזגי אנוטג~ל4".

 9 אלחנןהיפה,אוייגוליסט. פרידה רוזן86.

 24 בלוםחולון,נהג יהודה רותווקס87.

 7"1 השלום זיךה,-אניב,ערך-ז.ן משם קיניה"".

 נ,2 נ1זנ"ייית,-אנוב,גימא, 717 ,ונף מין89.

 13 נהוםתל-אביב,פקידה רות דוברצקה93.

 80 יפוירושלים,רוסאה אליזבט ד"ר פודקמינר,91.

 6 המעגל חוניתל-אביב,-פקיד יצחק וישליצקי2פ.

 18 הרצלתיפה, דיןפורך אפרים ד"ר דויטש,93.

!,יז מסיי ס1יח,גי,54.
 511"7 העמקגנזי

 23 המערבי הכתלבאר-שבע,מורה צבי מיכאלי96. "" ייהקיןיירה,יו"ר אנרופ ש.95.

 10 פנקסתל-אביב, בטותסובן ליטא נוידרסר97.

 40 ברגדיםתל-אביב,כלבלן היים ד"ר גלבר,98.

 4 ירושליםראשון-לציון,פנסיונר זרובבל חביב9פ.
 31 מיריה שד'היפה, דיןעורך שלמה פלאי130.
נבעה-שמואל גמגסיהמנהל ראיבן ד-ר בן-שם,131.
 185 בן-יהודהתל-אביב,מהנדס יצתק אילוןש10.
 5ן ק.ק.י. שז.תי-אגיג, שינייםמירא זוז נר,ננר;-מילוון""1.
 ורבורגשדהפקיד פליקס טאובר104.

 -------א,ינ.אנאהקיאי- - 5"1.ש5ארהיים - --
 "1 ניי.נית,-אניב,יקיר זור זימנו5"1.
 שמנאי טויקונסקי7"1.

 "2 יאןרמת-;ן,א;רו11ס
 16 גן-יהירהחיפה, דיןפורך ,אב שיהם108.
.1"9

 ,2ה,איי;. מויןמניי יחיאי הריי
 6 דופיןרחובות,פיסיקאי אפרים פרופ' פריי,110.
 1' 11,ייון מעונותרן,גון,נימאי 117 פרופ' 51נ,,111.
 54 דוגיאיסירוש,יס,רועאה ",;ה נון112.
 "4 תיון ש.נתרה.נ,ת,נימאי ומיאס ירוע' ט"~ג,"11.
 3מ רופיזרחובות,חוקר יצחק פרופ' ברגבלום,114.
 8 מ.מוןיר~ש,ינ,יוחא "רמן פרופ' צתזק,"11. ו" וים זרךהייה,תעשין י,~תיאי יזרמןנוו.
 41 וגי .ונףרמת-גן,תעשיין אנרהס קריר117.
 9 מילכוירושלים,פנסיונר ויגפריד דיר מחם,118.

133 17.10.1945 השנה, נתשר ג-א 2!12, "ןוסיסיסיין;
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 מפלגתיים ובלתי )מפ"ם( המאוחדת הנועלים נפלגת : הגיעי מ. : הרשימהאות,'

- ~מען הפריסמקסמשהויו "!רם. ןןשם"שן  

שרידהקלוי שלמהרוזן4. י מוהי,י:ר.רולש,ק.ן ף"ץ ס-?עי.ן
 ב' 45 ג'ורג' המלךירושלים,עורך-דין ראובןארזי5.ן

משמר-העמקחקלאית אמההלמי6.ן
 4 מס' 720 רחובנצרת,עתונאי עבדול-עזהרועבי7.

שריד .חקלאי נתןפלד8.ן
 שומרון רע.כין-שמרחקלאי יעקבריפהין9.

 3 יאסף רחובהימהיעורך-ריו יוסף  לישניוסו.ן

 50 ברודצק' רחובתל-אביב,מקדט שזריאנרל דוק-דמקלו11.ן

 20 מסטר לואיהיפה,עורך-דין משה עמאר12.ן

 קיסריה6א'חיפה,רהובמורה חמיסיוסדף13.ן
משמר-העמקעתד:אי מרדכי בנטוב14.

 7 מיבלהל-אביבי5ליי . ןירריייהורה  דרגיצקי15.ן

 השופט עין דג. השופטעיןחקלאי יטמעון אבירן18.

פקיד כנשה זבידה17.
רמת-ג"

 38 הררי רהוב

 61 שדה יצחקהל-אביב, מוכמכתאהדת אידה ויסוצקי-קרינםקי18.ן

 ןלהבותהבטןך.בגליל?ליוןחקלאי זכיןדב19.
משמר-העמקחקלאית יוגה ,ולוס2.ן

 ד. עברוןנהריה,הקלאית תייקה גרוסמן-אורקק21.
 28 הלה יהודהפתח-הקוה,פקיד נסיט מתזה22.ן

משמר-העיקהקלאי מאיר תלמי23.ן  ונגלע וי.נ'ת-"י"אי,.א' ",יעורמין4:.ן
 מסריק כפר ד.נ. מטריקכפרחקלאי יצחקפטיש23.ן

 יסיף כפר דר" יאטיףכפרפקיד סבריחורי26.
 42 גרשק רחובבאר-שבע/פקיד זהבזריץ1.27

 ךיררן עמק ד.משער-המלןהקלאי בזמם ממיר28.

 10 הלבתן רהובהל-אביב,פקיד דיר כהן29.

 7 נחום רהובהל-אביב,פקיד )צבי( הייקל רמות30.ן
 נגב ד.נ, שובלקיבוץהקלאי שורחיים31.ן
 78 כלגט רחובפתה-תקוהפקיד היים זבחי32.ן

 1 הילד שד'רמת-גן,עתונאי' לטיף דורי33.

 43 צפניה רחובירושלים,מאי אברהם קובלמב34.

 ק-שמא, ו.ק-טמוא,י"ן' שמה" 5,!ןיר.

 7 הכשן רחיבתל-אביב,עתודאי לבש טרמפולר8נ.

 6 מלכיישראל כברתל-אביב,פקיר צבי נתמוך37,;.

 23 רש'" רחוב שממהקריתפקיד מיכאל יעקובי38.

 גן-שמוחל ד.גן-שמואלהקלאי אפרים מיער59.

 כרמל אל ד. כרמל אלדליתהקלאי עבד קדור43.

 שמיאל קריתטבריה,מקיד. ביון סיידה41.
 18 תיזל רחובתל-אביב,פקיד יישנייצהק42,

הקלאי יאב  קיפיניז3.43
 דליהקיבוץ'

 15 זמנהוף רףןבתל-אביב, בם:סיהפקיר פבחמ  ש:יאורמז4.44

 14 אהרוגוביץ רחובחולוףפייר יפהלי  בן-מזה45.

.משעטן איגנץ חיסרלס46.
 21 דניאל רהיבבת-ים,

 44 מ"י רהוב היים,קרית ביתעקרת שולמית רק47.

 8 שמהוני אטףרמלה,פקיד פנהט וינגר43.

 גלבוע ד.נ.בית-אלפאחקלאי יעקב איתןפ4.

 גן-שמואל ד.גן-שמואלחקלאית פייוה )אילן1 אילנית50.

 173 מודיעין רהובגבעתיים,פקיד שמואל כהן51.

 רמת-השופם ד.רמח-e~rinהייאי חייט  שסיר52.

 מעיני ייינן ינ'סעי"ון"' וב ע,נו5.

 מ00נ.17.10 תש:"1, בתשר' כ"א 1222, המרםןמים'5ק.ט134



8
 ------ - - מפלגתיים- זבלתי )מפ-ב( המאוחדת הפועלים מפלגת :- הגינוי מ.- : הרשיה אנת - - --- ------

 ומין מגוריםמקוסמשלח-יד הפרטי והשבהשם

 מסריק כפר ל. מסליקבפרעתונאי  יצחקרוגקין55. נן-ת,-"ניניעורך-ן,ן רשלין,54.

 גרביה אלבקהעתונאי מחמידבאיאוסי56.

 15 נוררוי שד'הל-אכיכ,פקידה גיטהאליאב57.

 36 ויצמן רחובנהריה,פקיד זיגיקרן58.

עורך-דין דניאלגן-מאיר59.
 75 ביאליק רחוברמת-גן, -

 18 קפלנסקי רחובתל-אביב,עתונאי יעקבבקר80.

 4 הכהן רות שד'חיפהיפקידה צפורהטיץ61.

 ס,ג.ה נצר ד.אג.וזורח"א. ון ~ישניצי2".

 DS'1 יחיש ;", ז.נ.יתחקיתי יעלג משוי3".

 178 צריף עקרוןקריה חקלאיפועל משה נמדדי64.

 גלבוע ד,ג. :X~fl'-בהקבוצתמורה משה אריאלי65.

 מערכי גליל ד.ג.אילוןחקלאי משה צ'יו,יק6מ.

 קמה כפר ד. קמהכפרעורך-דין סברי ווגדי67.

 2א' אל בית רחיבחיפה,פקיד יהושע ילו,68.

 שורק עמק ד. מנחסכפרחקלאי-גגם מתתיהו שור69.

 86 ארלוזורוב רחובחולון, מתבתטכנאי יצחק ומלר70.

 5 פרץ רהובראשון-לציון,פקיד וליג אורנשטיין71.

 8ג מגע דנה רחובחימה,מקיד שמואל דלמצקי72.

 עובד נוה שכ'הרצליה, .עתונאי יהושע מרקום73.

שרידחקלאי יעקב נמרי74.

 רששן ד,דשסזןחקלאי מאיר בן-שפר75.

 ערה ד.ערערהחקלאי מחמוד יוני76.

 6 יל-ג רחובנתניה,פקיד צבי עמית-וולטפרוינד77.

 15 גולומג רחובבת-ים,פקיד יעקב בק78.

 8. 5 הילד שד'רמת-גןי ויןעורך אפרים אשבר79.

 6 בלוק חסכון ש. הכרמלטירהאח אוני ארבילי80.

 מעביות ד.מעברותמורה פנינה בן-שאול81.

 29 גולומב רהוביפר-סבא חשבונותמנהל מיכאל הלנברג82.

 34א' עממי שבוןצפת,פקיד אברהם כהן83.

 82 רמב-ם רתותרעננה,פקיד דוד ציפמן84.

 52,10 המעפיליםאשדודןמנופאי רן קלאיד83.

 142 שאגן נוה דרךחיפה,מקיד יה~קאל יחזקאל86.

 גן-שמואל ד.גן-שמדאל,מנרה )רבקה( ריקל לב87.

 4 אביטל רחובהל-אביביפקיד חיים טרור88.
-

 צפון לכיש ד.נ.וגגהחקלאי צכי לובלינר89.

 8 סלדואדור רמת-אביבהל.אכיב,עתונאית פליציה מנסקה90.

 גלבוע ד.נ,בית-אלפאחקלאי ברוך רבינוב91.

 ו מוצקיןתל-אביב,פקיד דב בן-אפרים92.

 אשרת ד.נ. המפרץעיןחקלאי לוי צור93.

 3,7 טרומפלדורעבו,הדבש צ'רלי-שלוס גבאי94.
 ;;ן ה%ש,נ רחבתדמותה, ךת:תשיי "רץ'עקנ""'
 4 רשי רחובתל-אביב, עצביםרופא יצחק-ראיבן רוטנברג96.
 כליון גליל ד.ג. הבשןלהברתחקלאי גוטמןישראל97.
 עליון גליל ד.נ.שמירחקלאית שרה ברורכן98.
 הגליל מעלה ד.נ. )פקיעין(אנצארחקלאית נעים מחול99.
 6 הקליד רחובתל-אביבי דיןפקיד-עורך  משה לויס100.
 19 השופטים רחוב אולגהגבעת כללירופא דיר ויליאם דן101.
 122,2 נצרתנצרת, ועתיגאימורה איברהים שכאס102.
 השופט עין ד. השומםעיןמורה שלום חולבטקי103.
 אילון נחל ד.נ, מצליחמושבחקלאי משה מורר104.
 מר"גיה ד.ק. מרחניתקנס",,אי ר.שרו ,י;טי,ג""ו.
 החורש עין ד. החורשעיןמורה רייזל מרא-קורצ-ק106.
 53 מירע ד.מזרעעתונאי מרדכי אורן107.

35נ "("1."1.ז1 השג-ו, נטשן. נ-א 1222. "!וס,סיס.,ונס



 מפלגתיים ובלחי )מפעם( המפוחדת דפו;ל.ם מפלגת : ה:':יי מ. : הרשימהאות

 ---ן
ז - , פש!"!יסי - - - - - - - ס,יסמעי,"ומע; 

 בארי רהובתל-אביב,טופר-מעך )אברהם( צבי ד"ר זוהר108.,.

 יחיי.-ן, מעינת תי-א"נ מירז',1:7,ק,ן'-;תוו"' 4,ר סי."11.,ן
 ין סנר.ן רן.נת,-א:ינ,סו". מג"" נזר111.ן

 " :גיד[:.:היך:::::יץ ::גגךב-"-:::) תריבי":"ן:גי:::ג. ק"ן :::תי ;ןן:::)
 ששיט י.נ.קל-י,,,. "ך יויי""וו.ן
 "ן "יני" י"ויימת-וו,ייפוייי ת"י ""יי ייון17י.ן

 נוב ,יין, אי עןןיי, ,יענסי,,", יי!" יסייט, ","ןן.

 .מג:ג":דגו"!ןי: בג::בס:::)

ן

 לכנסת נתן אייבי . : ה:.;וי נס. : הרש'מדא.תי.חן

-ן  יו,"..י------
-- 

 יןע1 י;יי.י --יכיס - ---

 7 מנדליתל-אביב, עטק.םתנהל אברהםנתן1.

1
 לאחוה התנגעה רשימת : הנ.;,י עג. : הרשימהאותיוהן

 ומתו יינייםסייסיקי".,י "עיט. וק"ן"וןן

 7 הייי11ריח-גן,יעדין עור" ננסי1.ן

 72 .פו'ר1ע,יס,;1.ן ין", נצןתוויהו'1 י סרוי",זורימיה,נ"ן ח.יסאור!.1

 " 9:"ןוית-;1,נונגן אשרמא'י'4')1
 1! 1'נוסינ!7'גני-גר,,יין י"1,",קא,,5.'(

יחיי"י.ן
 ! !ים ישעירוייוש,יס,נריר עאו,

 1 קעו 1ן שקןיתה-תלו",!1;, "ייסמזע"7.ן

 " יי:יויירי-יי,, ינן7נ,1 ;יי" יקי"אבריי.,.
 "ן,1,.ר,ק,,י, !1?.,,'ת17נזת סריס מנזי,ונ"1. " וננין שמיא,,י'ת-איו,.נ"י %י'"ישמש"'1

"4 
 ! שצו, ו:,ך,רית-"ון,,;נך,י מדיי %,ננ,1.11

 28 ירושליםקרית-אונו, צבורינהג אריה ספוו'ניק12.

 29 הוז דבבני-ברק,קבלן משהכדורי13.!

 11 הלוי יהירהקרית-אונו,פנסיונר מאירצגי14,

 3 ברוריהבני-ברק, בניןפועל יאירשמש15.

 7,10 הלוי יהודהקרית-אונו,פקיד אהרןעינני18.ן
 6 המלך שאולקרית-אונו,כפר עזר רחמים17.ן

 יי., א,,"י,ו.ן
 !" 'יושבי!,י,".אינו,;!י

 !!,ייה-ןו:ו,'רמיןו ינעוןנ;, ינד, ,:ויריש."2.,ן י ןייי ;יד",יית-ץייי'וקץ ייי שסניי1.19

נעי %.יי מהיתאר1!.ן
 !1 ןר";.ן.ןית"-תשן,

1
 IT.le.1~ci תש:"ו, בחשר, כ"א 2ך12. הפרם1ם.ם'יקיט135



ש8  מזרח עדות ובני ספרדים תנועת הצעירה ישראל : הכינוי פש. : הרשימהאית'ות
8

 ומען מגוריםמיוםמשלח-יד הפרטי והשםהשם

הי,.ן,א,ירי,ימגרן משה יון,ען:,א,1.

 105 מס' ד' שכיןראש-העין, צבוריעסקן שלםמנצורת2.
 30 הימית יהורהתל-אביב, לבנין כמויותמהשב יעקבמורהי3,
 7 בלוק עובדים, שכון הידבל, קריתירושלים,פקיד רנההגג4.
 5 בק ישראלתל-אביב, מסעדהבטל צנידחבש5.
 55 הקישוןתל-אביב, קולנוע ביתבעל שלמהאבוטבול6.
 18 העבויהחולון,מורה ג'ורג' יוסףחרר7.
 51,32 שפריגצק קריתהיפה,מהנדס ראובןהנזה8,
 1246,91 הולים קומתאשקלון, פרדסכנהל מיכאלאלמקיים9.
 1 פרישמןלסר-אחא,עצמאי מאירדואק10.
 5פ1 מונסוןגוהפקיד אירן בר-דוווו.
 שמיא, ת"ח.!1.

.ש"ל ",,אי15עי

 ,עיןגן:ענצן::בי בך בנ



 ,ן

 מפלותיים זבלתי הישראליה הקימוניסטית המחלוה ר17ימת : הכ,1.י ק. : הרשייהאות1
 נמעןשיים,-ו
 -- ---------------------------- - --------י

 ין ::::ן:יי'ן:ז:::::):ג:וי"י;"י :ן:יעימי"':)

 ו וי, קרית-שיונת,-ץנינ,ייר" אסתר "ינןקן-נר..סשטיין,.ן

 וו נר-:וננאת,-"ניב,מקין %זוקף נריק4.ן
 !1 גר,"יצג,rD'1 %,."ו זריקמן!.ן

 2 י,!סת,-%:ין,ייחסן שמי", אי.11שס%וס".

 "1 ערן נוהורן,.",ר.ין י;%, %,."י7.ן
 ,י ןקשמונא,םת,-א:.נ,עתון". ,ועז, %נין". .1
 "],,] גיירתןת,-"נינ,עי-ז !יק, ורצנרו".1
או!-ן,-ן,ם?.ן, ןןס!ה "ן1 מיןיז ו'נרין"ו.1
 !2 סמן, ןרניסת,-אניב,;;ר שקמן שן,י11.ן

 """' מ!ר.קנח-ים,יורן ,ומן( .%יר תנן12.ן
 נינ,,"1.ן

 עור"
 ! ?"-, קיית-%,יעזי,"'ין.?;'ן

 ! ש,ין!.ין ן:,:ןת,-"נ.ג,עתותי יעלג ו.,גר14.ן

 !2 ומנן51ת,-"נ.נ,גסי יניס טינין!1.ן

 1]2 זי;יוו,ףה,-ץגינ,נ.!ך א,נננוך י1"ו.

  47 גורדוןותניה,טייח קרול שכהאי19.ן, 98 חרא-הרמת-גן, חקלאינ.דריך )דולף-לייזר( אליעזר פיילר4,18, 4 יצרןה,-אנינ,rs'1 שיו", ,יסנק17.ן

 6 דיק שלום, קריתתל-אביב, דפיםמועל לאדן והבי20.ן

 24 בלום ליאון רמת-הדר,היפה,דרביכקט' חיים תיבון21.

 03 שנקיןתל-אביב,רופא עמניאל טראוב22.ן

4
 30 גבירול אבןבני-ברק,נ-ורה שושנה בז שמואלי23.

 לואיבה-ים,זגרונום- שמואל אמיר24.!

 115 פזזיאלרמח-גן, ביתיקרת דובה יפה8.25'

 64 המלך שלמהתל-אביב,מקיד - אברהם הס26.ן

 20 סמואל הרברטהל-אביב,כורה דניאל פטרוייל8.27

 52 עזראנהגיה,מסגר יצחק אליאם28.

 "שיון ינ ז.נ. יי-"ית'קיייז השגונית 1ן,; ישי". יונשסיי2,1.ן
 52 ירושלים שד,ימו,הרס בז-ציון פ:כי30-נ

 67 קק-ל שד.תל-אביב,גוךיר,די מרדכי כספי31.

 ע גוררזןתל-אביב,רופאה הנה סנה32.

 19 בית ביצרון,ג,ושנהקלאי ניבים גיסימיב33.

 ו"1 ניו, קירנןאיית-ן,;ו,ולתנאי ש"נ !ריזמ41".!
 4 מס' ";י רי.ני!1,יעם,". ",ימך ריינין-רפןג!.

 1!א' כעס %,זת,-אנינ,ל"י "י"ס יי;.י"8.3

 177 זיו;מףה,-אנין,נ"ז שמס יחנחן יי'יגויס7".5

 ;,י,!,ן,תי-אנינ,!,'ז אנרהן יזיין,!.

י8
ף

י  15 ישרים מגילת'רושלים,עז-ד )רולנד( ראובן קמינר40. 'י

ייזל 'יגף מימינ'5.41
~'aa 

 "1 מורתי זון שעדיין, שנ'יריביה,
 3;1 ת.ז."שקיין.:.רה ו'%, ניסוך42.ג

 " ,ע,ה,-"נינ, "קג'),תמון, !,נכור מינחנו!4.
 "2 ננודיסי'!ן',יס "יי שסיייננקי8.44

 14 .%יר רוה-חן.רות-זן,;;ר ייא, סטז'ר!4.

 "2א'1-'דוו"; רה"י יני גיי8.4
 !1 יקר", ננטר.גפי-ניק,קין ,!ן, ;ויברור47.

8.4"l'rTa :יעק 'KIT7V'11 וייייסס:עי" 
 מרזני הנס,4.

 4 ינ' 4"1 רהוניס,, קין!וע,

 35 ירושליטבת-ים,הקלאי חיים בריייר8.50

 3 נס%. ""ז"r-Tiח"י ייעץ, יויי".8

 "! ן"שןונןיסת,-א:ינ,:,ר, נרנן "גין!!.
 " ה.ישנרו'י,ק,ינ,עת.1"י 'שר",-רן.. מ..ס,יץון"!.%

 ן,נ,'רוש,.נ. T,-gעינו )"!ר.ן( "נידן %ושפים4!.
 7] ן:,:"

 וןת]."].17 תשנ.ו. נת"ו' נ,א 1:22. הני11מ'ס"וגס8138י1

8
8
8



ש
 מפלגתיים ובלחי הישראלית הקימוניכטית הממלגה רשימת : הגינוי ק. : הישיכהאנת

,יגח-.ד --השסוהשס"ורס.-
 י,וסמנור.סויע1

:בעביי 'נרנ"קייר שנוס ין,וג',"",
ה:ג:מ:ג:ג:;:. וגב:::)
י:)

 חייי 5לעכ"
:::::גג:::::4:;%'

.5ן"י,"בייי,.'::""1-י %ב1,

1,,ן,1
 "י" !נ:ן;סטין::;.

 7! מורי:מםאית י"יןף'נ,גי.-, יייית:בלית
 24 ינווס.ןי.!ן,י.יי יתושע ורוטניו""1. י ":,ניוח שד' הו,ת,ק'ס, שנ'::ת-גן, ייטוסבנןשרז :::ס:::) "" .רוש,ילגני-נר,,ותן ,ייו ואב שטיחייי"ג. "נ' נסת,. רמות ריח-"ה-,הל-ינתב,עהיןחי א,יעור שןע.ני1"1.

 "ו וג.רו, "ןןן.!ה,עתונאית הנ" )שסרן( שם-ס1נ ו"1.'
ת,-"נינ,"וסיש,ין;תונאי .וחף י.יי,י,"ו. aoi~ ג."..קריח-זן,;הוואי מציר סמווטו.

 מ" 1222. "הש.מ,""
139 נו"1."17.1 שלג'ו. גתשז,



 מפלגת.ימ ובלחי הישראלית הקומוניסטית המפלגה רשימה ) הכתוי ק. ) הישימהאות

 ,;ען תוייםמקום:י"-יי

 12 נורקייתו,עתונאי אלברט בני109.
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