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 תשכ"ט-1969 משולב[, ]נוסח לכנסת הבתירותחוק

 השביעית לכנסת מועמדיםרשימות

 נמ:1שיו:הש:.ע.ה
 יננת nllsTnn רשימות נוה מה!ריי,ח תש:-י-וותרת, משון[, ];ויה ימן ינהיי,ה הי,

 המאוחדת הפועלים מפלגת הישראלית העבודה מפלגת המערך יכינ": "אמת* הרשימה:אותיות
 מפלגתייםובלחי

 ממוריסמקוםמש,"-יו דירן והשבישם

תל-אביבמורה גולדהמאיר1.

ננומרחקלאי יגאלאלוז2.

ירישיים נלשןמועני, חנא-אוניי"בןר.

ת,-אניביקרא, ישהויין1.

מרחניתי"א. מאיריירי".

כפר-סבאשר פנחסספיר6.

ירושליםעורך-דין יעקב-שמעתשפירא7.
ירושליםשר זאבשרף8,
נעןחקלאי ישראלגלילי9.
משמר-העמקחקלאי יעקב-אריהחוז19.
יפעתדקלאי חייםגנתי11.
תל-אביבחבך-ננסה שמעוףפרם12.
חולוןאורג ישראלישעיהו-שרטבי3ן.
חיפהשר יוצף-אהרןאלמוגי14.
ירושליםשר. אליהוששון15.
חולוןמגביר ראובןברקת15.
רמת-השרוןכלכלן גדיעקבי17.
תל-אביבעחוגאי' משהכרמל18.
ירושליםעורך-דין ראובןחרזי19.
תל-אביבמביר אהרןבקר29.
ירושליםמזכיר משהברעם21.
קרית-הייםטווה ישראלקרימן22.
תל-אביבעירך-דין חיים-ייסףצדוק23.
חור-יהודהמשפטן מרדכיבן-פירת24.
גבעת-חיים חקלאי' יצחקבן-אהרן25,
 -להנות-הבשןחקלאי דבונין26.
הצריםתקלאי אהרןידליל21.
תל-אביבמוצ,אולת ' אריהאליאב28.
תל-אביבעכרך-רין צבידינשטיין29.
הל-אביב -פקיו יחםכהן39.
ירושליםמורה יצמקנבון31.
יריןמי" עץובירמימר"
שר.דחקויי - שימהרחן"ו.
חיפהפקיד משהורטמן31.
 -בית-אליעורחקלאי אברהםדלברברנ33.
ירו"לים~nTf דנההרמן"צ.
ניר-עט חקלאי' צביגרשתי37. רמת-עעזרך-וץ מרוניניב."".
גשר-בזיומורה דודקורן39.
ענרץ.חקרנית מיק"ורוססן-א,יקץי4.
יר,שייססדן מידני,ר~ג
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 .אמת- "רסיסן:"יהיות
 המאוחדת הפועלים מפלות הישראלית העבודה מפולת המערך הנ.וו.;

 מפלגתייםובלחי

 מהייוקשי","..י עת, י""עט

כסר-יחזקאלחקלאי טוויפיינרמןנ4.

ימת-י, ~ntsT'"גי מרוניעופר41.

ת,-אנינ נ,?.';:נות מסיקהבז43.

נצרהעהונאי טבדול-עזיזזועבי46.

גבעתייםמורה שושנהארנלי-אלמוזלינו47.

ג:;::;::ך-י'ן :ה;::~יי:נ)
 י,ין.ת מיי?"ג גךג:11::)

כו:ג'נ
"יי",י". גן-י.ין "ידיויי. ניגנ::ץ, בצג! :ן:ג::)
ת,-"גיג דג'מ:", אנר"פ עופר11.
תל-אביביירך-ריו יזהר הררי55.

מיש:ו:: י:נ::)
שריופלי ,תן %ווו.
רוו,,.ויו.

בנריסוד" זניאי

ייושליםהורצה רחלצברי82.

נפי-עמר,הועוגנת-וין שוימיה :.:::)
רמת-1ן גרסתהבי יודפתי51.

שרת-עיית :"fi'alr מ,ן?ה.1-י:,:ן::::,::)
ן,י: שלמהיורשו5.

,
'רושלים

הורגזיל.

-rifi 

חי-"ג.נמ::ו"
גלעדחקלאית סנטהיוספטל71,
ירושליםכלכלן אהרןבידן72.
אורההקלאי יחזקאלזכאי73.
תל-אביב וחוקרמרצה מדיגינמינו74.
אפקחקלאי אברהםגיבלבר75.
תל-אביבעהונאי דבבר-ניר76. צופיתהקלאי יצחקשפיראיי.
תל-אביב הזעיר המסהר אביריו-ר יצחקאימרל78.
תל-אביבפקיר מרדכיאלקיים79.

2ןנ:;:: נ:ם::)
נ?"עץי שמן"מ"שמ. תיפהעהתאית רחלאדיב83.
תל-אביברומא ישראלקודד84.
רמת-השרוןיה:דס ישראלנדנית85.
הל-אביב פקילשרברב, חוריאלמרט88.
רמות-נפתליהקלאי רענןנעים87.
עין-חרוד,מאוחדהקלאי יצחקטבנקין88.
ירושליםטחוגאי ויקטורשם-טוב89.
חיפהפקיד נהן-יעקבלהב90.
ירקונההקלאית רנהמותן91.
עוטפיהפקיי כמאלמנצורפ9.
גשר-הזיומורה משהכרםב9.
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 ן המאוחדת הפועלים מפלנת הישראלית העבודה מפלגת המערך הניניי: -אמת- "רשייה:אנתיות

 מפלגתייםובלת'

 מנוייםמקוסמש,"-ין "ברטי וךשסהשם

צנת יוקרים מויצתכמניר %הרןנחמיאן4".

%!יק'סוקמ"י "ייה2".ר!".

וימונה ענווהמני ,ג'ק( יעקנאמיר"9.

הרן,י"עצמתי יוסףננו97.
 נ.

גרר-שנע ,וו-"ינוי ראוגן",יוקר,9.

 עווינרקיס"".
ירוש,יסמנן,

 5ר?,יו"9"1.
ה,-אגיג5,יז יחי%,

ת,-אניץל"ו יע7נ 1נה1"1.

נגעה,,%'ת .הוז.ת שיחוג,2"1.

נוג"ה;,%י ישרא, נרויתי!"1. מון,-העמק מקישת מועידיו,י יכי א,וורס.4"1.

תי-%ניבפקיו מאיר 5,סו"1.

הל-אניבעזיך-זין נזעון סינריה"19.

נח-יםפקיו חננ.ה ד"1ו19.

ת,-%ני2יקי ששנן ס.מן-סוג,9ו.

.1"9
 גרומי

ירושי,פג.יאי-פר1פ. ארנסס-זיו
ישמר-העמקהקיא'ת אמה ת,מ.119.
ה,-אכ,נמויה ונורה 1!ר111.
תי-%ני2עתונאי. ,הווה נוסן,ף112.
 %יהוו הייםונעתמורה הרוך אוניהיסו.
רחוג,חמזען אריים קצ'יסקי111.
משמר-הערקעהוו%י מרזני ננטונ115.
 ך"והד יריועי1ד,,%ית יות ",סי1"11.

ניר-שמרירו הנינות הנך,ת'ו-ר ,וא,-ארי" פנ,ון117.י
"ירהמווזס יעקץ זורי"11.
ירוש,.ם וותרנות כהינסךשר אר1ו,מן,11.
 3'זוני"הקיאי קן,ש ,וו"!1.

 ליברלים חרות ווש גח-ל ד:ינוי: .חל- הישייר:אפתיות 1111

 מגיריםמקוםמע,"-יז שרבי avn1iהשם

ת,-אגיבעהונאי מוחסגויס1.

צתה-חקיההןיא' .יגףספיר2.

רמח-זן עה.1איע1.ו, יידון גזייר'י.

רמת-גןמויה שמעין א,.מ,ד ר,מ,טוא'4. ירוש,יפממתין גנימין הלויור.י.

ת,-"גינעורך-זין ,ונףמריין5.

 איי"ג1-אליעזר7.
רמת-נןעהונא,

יר,ש,.ס!יש:נ%ומנרסיסה הנס יןה, היןי קוים,נזפו5)
חיקהעייך-ז.ן צגייימרמן"1.
ירוש,יסמורה %סתרריין,-נשי11.
 קן"ק%"רריך12.

מותי
ת,-אניג

ת,-אניב "נייח::::,ורן,לוט,;:יין::)

 .ה,-אניב5,יו.זיזמשס!1.

ת,-אניבעהוש יוסףהמיר"1.

תי-"ניגמוזי אכרוםשנסיין17.
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-י  ליברלים חרות ביש :חיל ה:י;1.: .תל. "רשימה:אית.ותן ן ןןיי

1
--  מנוריםמקוס :,ה-יזכ ופיסי יהשםהשםן 

ת,-אגיבבורך-זין וין שניאוראנרמ,ג"1.ן1 ת,-א:ינעורך-זין יורפאר.זורגן.ן .רוש,יסבק.ן חייםקייצי21.ן .יר,ש,יסמירה %נרגםנן"2.ן
.ר,ש,יסעייך-וין נ:,:יו משהונד1.22
ת,-אגיג נן.;.תבתן נן-ציון7?ו,נוון1.21

 שחןגיתבקיז זודיוי24.
 נ."רצ,.הירך-ז.1 דבמ',:ן!1.2
יר,ש,.סעירך-ן.ן . יעקגיהושתן1.25

ננ,יןגינון וזעוןבת27.

 בית-רכנואותה;,". ):סיס( בתת'ה.זרונין"2.

 ין",גנתהק.". עי:ו%ליר.זינזר"". .ת,-":.געירך-ן.ן רי%,ק,סיוג.ן29.

ת,-":.גערך-זין ,ן.ן.הבאיין1.

ר"ת-זןיקי ינישיש22.

ת,-אגיבעניך-וין אבריםנטן!!.

ה,-א"נעזיך-ז.ן המזהנתך-מווי14.

ת.-אנ.נD?'1 איתן,2ני5!.

ת,-Sf1Hנהר יהושעטרי5!.

בתן-תקוהיצרן חי.סקאיפמן7!.

נהליהירה אלי",יקורנן"2.

חייהייטמן אריךלגלן.

lelib'י4.
 יה71אי

רמת-השיין יועד דשתן,רומז טיחן
רית-ון ת.גיןמנרה יעוג-ביל%אירוני41.
ת,-א:יגעלמי טוי.,:נוס42.
 נרם, ",זקית ניריתנינן האתםהיני"4.
פתה-תקוהבק'ז" אנינה.י,וננ,י44.
ת,-%ניגבין, פההיהשמיר!4.
חשדיזן~", אריה"וו!4.
נאר-שנעw:Tri~ ניסיםירין,47.
ה.!הנ"ר זןוגר,איי"4.
 )ימת-הן(רמת-נןעורך-ן.ן זגשי,ננקי49.
פת"-תקוהעניך-זין יג"קגר%.1"!,
ת,-"7.ניציד ),"יא( .",א,עמרתי51.
רמת-;ןיךנזן יונהאיתן52.
 הותג גיתעקרת ":הגן-אליעזר57.
 גרןגניהכשיין כמוואל ןןןון )לוקס(ירדני54.
רמח-ון,רמת-"ן(ערך-ויןטהירבשהי5.
הי-"ניביו-ר,רואתהיכ.1רו~נשייייאמנון55.
ת,-"מגעירך-זין איסרלוגזן7.ז5.
חינהכויר יה.זה י'%וןגתראן5!.
ה,-אנ'נעתוי%, ויעוןיורמן59.
ת,-אגילרפא ,עקי,יטינונ,,"6.
%שיוד יפתקייח יונףאגיסן51.
רמת-נן גיתיזר" גת-שגיזי7ניז52.
 מיאביקריתכייר נמותןאלון!4.
חי-יכיןיזהר יומסלוי54.
הולוופייר שלמהרוגיו55.
רמת-וןיו"ררייי7יודגכייאל5ן.
ת,-א:ינ ניתעקרת צירהעמיזרייזן.
יייש,יםמל:זס ענהגנן,ר5".
 ,"וזה%ירפק'ז שרמהנופר9".
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 ליברלים הרות ;הס גת,ל הני..: .תל. הינייה:"יתיות

 מגוריםמקדםמשלה-יד הפרטי והשםהשם

מנה, נממ.1 אוסטיוג"7.
ת,-%ביי בת-יםעורך-זין נהויאי ,~רםסרנאוו.

נהריההכלא' "1pPלאון12.

רמת-;ןעורך-רן ונוווןשליש13.

רמח-גן 'מהגרם הרמןאנרהם74.

נתניהחקלאי מיכאלדייקסל75.

באר-שבע ביתעקרת טךבהברז76.

דימתה -אחזקה אליהובן-קסום77.

עע":~:-ין :;חייי::) ח,-א"נתעשיין רפא, %יו"שוי,י"".
רמת-;ןעזיך-וין מנשה שוער8.
ת,-%ניגעהונאי יצחקאי,וינר,2". ת,-אניגנזי ,וסר פיזמחיר"".
ת,-אג':נרנין ע,נז'הי%,ו4".
גת-'םפ"י שייהש'סנונ'?רו".
נפר-שנעירי 'aNrגין",.
ירושליםיקד משרדקי7".
ת,-אנ'נקנקן ,?חקדאויטש"".
"7'י איעתרנין%,.

 "עמקמרו,
אש,יוןפקי אנר"סביסנ,:"5.
רתת-;ןמורה איו"7!ין51.
רמת-;ןמ;ו1 ,המע%ירבך2".
ת,-אניבעהונ"י וווישי3".
נתניה ?ינניימי מיבא,זונקתכן4".
חולוןפקיו עוריא,ויומן5י. ה,-אניבעורך-ן.ן עינא,מינן,ונסק,"".
סח"-חלוהעילו זיא, :מ.ייר::)

ירוש,יס היסט,מיתח ?גי נעיין"ן.
הויתמנגר שימה שינוני""1.
o?.~%וריני-מהנוי משה חוייל גן1"1. ת,-אנ.ג ניחעורת ד.טה י.נ,ר2"1.
 "עתיקהייושייספ"ו משה סג, הינו"1.
הורןרופא צג, פרגד4"1.
נת-.ם יתרוהמנן, אפריס ומנר;5"ו.
ה,-אנינעויך-וין רוברטו אחרון""1,
;תני"סויה ה,, ?ור7"1. היפהמצי גן-ציון קאוזרס""~.
חיפהעורך-דין בביהדמי109.
ירושליםמורה הנהכהנוב110,
ירושליםתעשיין אליאלדרדר111.
 'חיפהבננת דבורהמנדלסון112.

ירושליםמורה יואל יוסרריבלי1137.
גבעתיים ביתעקרת מרים גולדשטייז114,
נתיביתהקלאי חייםכהן-מגורי115.
תל-אביבמנהל שלמהפרלשטיין116.
תל-אביבמשפטן יוסףשופמ1171.
תל-אביב חקלאימהנדס חייםלבנון118.
תי-אביב חברותמנהל יעקבמרידוד119.
ירושליםעהתאי פרץברנשטיין120.
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 הצצמאית הליברלית ובמפלגה הכינוי: -לע- הרשימה:אוהיותןין

 מ;.ר,םמקו!יש,"-יד "!רמי ותשן"סם1

ירושליםמחנך משהקול1.ן
ירושליםעו"ד גדעוןבתו!2.ן
תל-אביבער'ד יהירהשטרי8.3
 חושהקבוצתחקלאי יצחקגולן4.ן
תל-אביבעז-ד נסיםאליעד5'8
תל-אביבעו"ד יצחקארצי6,ן
יז'ושליםעו"ד יצמקננס1.7
תל-אביב וכלכלןמשפגן חתםטייכמן8.ן
תל-אביבמורה קלרהכעיף9. ,ן חי,עיונא נ" דעי,!,,מניל"1.ן
חי-אנ,נ;ר.ן .ויף;נר-נגן12.ן שאי-,שובי"ן' יפהקנר-ינ11.ן ת,-"ג,גנ.:,ן ננימ.ןנטמון14.ן
תל-אביבסוחר משה-אברהםפלורנטל8.15
תי-אנ.נ;הסנני אזוארורוסי"1.1
ה,-אמגמ,;.דה "נחנ,,,יין1.17
חיצהעזן גרוך ז-רמיקיי"1.1
ת,-יצק;",ית' יוחקנרקא'1.19
.ריש..םנ,:,ן ינןנוזיי1.29
נתעה"ק,ח'-,:,ן מש"שקו1.21
ט%וסינ1.22

 מינאי
רמת-:ן!סוזנט

ותעיה",.א' אכי"רשמעני1.23
ת,-אג.נדויה איירוגלאור1.21
ת,-אג.גפ,.ז %רירש,1.21
 ;,מרמושג נ.סיה;יין "יוםברוש1.25

ירושליםמ':,,ן ,וסיען"ריי27.

רמה-דן מ,,,המ:7, !ניאן ו-רהרשקוג.ן21.
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 נרן, "יזקיתסו-ה נעים נ, ;,.נירתיוי.
דד,בזת ניחסקרה קיללהשפירא32.
עילוטפקיד ריב יוסףאבו-ראם33.
רמת-גן בי-םמנהל שלמהאופיר34.
.רושליםרוצן "נרי ז.רשיחמן35.
רמת-גןמנה-ח אריהאכרהמי35.
תל-אביברופא ביגיעו ד"רקשיפוב37.
 גליקטון כפרקב'חקלאי הייםחרמש38.
 יבנהבפררומא אלפרד ד"רהרשקוביץ39.
תל-אביגמףגכת עלזהשטרנברג49.
תל-אביבעהונאי. משהקלכהים1*.
 השלשהטיןהפלאי אריאלקרמסקי"4.
ירושליםרופא אלפונם ד"רטרוכטר43.
תל-אביבפיידה רותדוברצקה44.
גבעתייםפרוד אשרזליקוביץ43.
הל-אביב בי"סמנהל אברהםאלוני45.
ירושליםפקיד יצחקמיכל47.
פתה-תקוההילאי אשרסמובסקי48.
הרצליהפקיד צביוולף49.
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 העצמאית הליברלית המפלגה כמינוי: ,לע" הרשימה:אותיות

 מוריםמקםיל,-ין עץ. משםגש

ימת-1ןנין א,.הוננסרנ,14.

בת-יםבנקאי דודשיין53.

תל-אביב מלאנהבעל מרקואנסלר56.

הל-יצחקחקלאי אבגרזכאי57.

 שמואלכפרחקלאי פרומעדון58.

 ניאייקקרית גוהנקית וורהקא,נמןי5.

עתליתכגה"ח ברגךליבה60.

 יהודהאבןהקלאי נוסיהכלפרמן61.

באי-שנע כלבלייועץ דבבלונדר62.

תל-יצחקהקלאי משהזהבי63.

ערד עבודהכנהל יוסףאשרות64.

תל-אביבפקיד מרדכיאריאלי65.

 בילוכפרחקלאי משהוסיין68.
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נהריה גגיןפועל יששכרפרץ72.
תל-אביבפקיד- מנחםהירט73,
 כמקץקיית - -"עיי ~ גנימיןיירמ,74.
אשקלוןפקיד אברהםאופק75.
נהריה--פקיד שמואלעינב6ן.
תל-אביבמ:כיר יצחקוישליצקי77.
גבעתייםפקיר יוסףטייב78.
תל-אביבכימאי דור יוסףגורן79.
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בת-יםפקיד הרמן מיעצהמטליאן81.
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תל-אביב ביתעקרת חוהגינמלד84.
גבעתייםפקיד משהטראוב85.
הל-אביבסטודנטית נוריתדיקרט85,
הילדןפקיד צביברגמן87.
ה,-אניב ש,:,נ"::: ,י" הה-י".יי:.::; ה,-אנינמי:ן,ן ןנ יו"ש"י.
היפהמנה-ח חייםיגקולוביץ91.
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ייישי,םב,.י ש:11,
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 העצמא.ת הליברלית המפלגה הנרוי: .לע- הרש.מק:"ותיזת

 שוריםמקוסמן,ן-יז "פרת' וךשסהשםן

רחובותכימאי דיןיירטי8.107
ח.נהע1.ז ~אבשוס""1.
.י.ש,יסנשאי :גר.א, !רין'שסיין9"1.
 ש:י'"ונ"ידאשךיונה ,שרא,זו;סק,119.
.רושלם11(א "הין )רוע'יונפק111.
 שמיינונזרז:רו:ונ יוזוי: ן,רפיטר112.
ח.פה ינרקי;ז, ?ניהימןנ11.
רמת-:ן נירא.ךן:7ס אגיהםקליר114.
תל-אביבכנהל מיכאל ד"רלנדאו115.
ירושליםרופט ולטד ד-ראבלם118.
חיפה ביתעקרת רחלבגן117.
ירושלים .כרצה זיגפריד ד"רמוזם118.
תל-אביבפק-ד הללויידל119.
ירושליםעז-י פנחסווין129.

nT1nTK:מפלגתיים ובלחי המזרתי הפועל - המזדהי לאנמית דתית הזית מכימי: "ב* הרשימה 

 . מגוריםמקוםמשלח-יד הפרסי והשםהשם

.ר1ש,.סיורה משה הייםשפירא1.

יייוי.סיניה יויף 1.רגורג2.
'חושייםע..ד פרח ז-רורדויים".ן

.רושלים 11,.:,ינ.!ר ,?חק ז-ררפאל4.

 ו-ר היגגן-מאיר5.
רמת-:ן 1ע1.זינ שים" ישראי

 הרא-הכפרר"מ צבי משה הרביריה8,
 מינאיחפני7.

ת.-אניגדן,אי יעקג
גת-ים ישמ:יתממי ידחק זוש,,וי".
נ;,-נד1י.ז" ~1,12ןדמי9.
סירת-צגיהב"י שיההפר.זמן19.
ירושליםמורה טובהטנהדראי!!.
תל-אביבפקיד בנימיןויכדר12.
ירושליםמהנך יוסףגולוומידט13,
 עציוןגירעו"ד אברהטמלמד14.
ת,-אגיג גניי ירוהי7!:ן ח' אשי 7.רשאקי11.
לג'ון בנירדרן" יהודה ז.ירווננרנ"1,
נ"י-ברקישך al~Ti אגריסשאלי17.
 ?יווהויי;'1 משהיויי1.
ים,"ך,ה אפרן "?.י"אנו19. :נייר:::: ::!ינ:ס)
ת,-ארבכ7יה מריסייאש22.
ת,-אנינ)ויד 711 ז-ר ?נ,רווןי2. :י.

ידייתייך"..י,, .היישיקי"
נ:.-נרקנקיז פי.;'"ואר"2.
פת"-תקוהמשיין 7.זאוימן27.
ירושליםערומי יוד"ניןי2.
 עצמןניר",,ן' מרזב, רן,י". דרא-הכפררב אברהם הרבצוקרמן29,

 1,,1.י1.י! הן... גישת "' 1(,1, וון:י:.ני,;.ן214
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 ן ספרותיים ובלת' המ,רהי הפועל - המזרחי לאומית דתית הזית "נ.:~.: .ב. "רוית":אות'~ה

 קוייםמיסמשקן-ין וסרס ומסושן

 אניתםנסרידיד ורקוןיורי11.

 טנאננדפקין סייס נגמזיגי.

 צניסירת",,אי אייה מייו".

 פרא-הנפרהמאי ש,מ"ני-"י4".

 עדנאאור מיעצהיאש עמוסנמןין.

 י:,י,ית"צורמודה שמנא,ן:'~ו!".

נאר-שנ"פיד אביקו הרגוא.אנהל".  מעןקב.",,"י ייצאאסרתי%".

פתת-תקוהפקיד זאבברוורמןפ3.

 עקרוןקריתס,יז משהליבי"4.

ת,-אניבמנו, אייןגער41.

 מ.צקיןקריתמן:זס מחסאיין41.

אשדודפקיד פנהטאבוחצירא43.

רחובותרב שמחה הרבירושלמי44.

 דרוםכפרחקלאי אליעזרביננפלד45.

אופקיםפקיד משהמייבטקי46.

גז-יבנהפקיד שמואלאוחיון47.

נתניתמורה אריהמורגנשטיין48.

 דרוםבגיחקלאי אברהםדנינו49.

רמת-גןפקיד אברהםהלפריז50.

רהובוהפקיד סעדיהשירווי51.

רמלהמורה שלוםעמרדני2ם.

רמת-גןפקידה יהודיתפולק53.

תל-אביבפקיד נסיםבן-ברוך54.

בני-ברקפקיד אברהםסנוכין55.

רחובותפקיד יעקב ד-ריוליס56.

.יורה -- יהודהארינא57. נתמה . ..

אשקלוןרב ראובן בן-זוד,!.

בבי-ברקפקידה מריםקוליב60. חני פרדס-מורה. דודפרוי:ד59.

 . רעב-םידרב יצחקבן-נורי61.

הל-אביבפקידה חג"מיכאל62.

גבעתיים .עו-ד מיכהינון63.

נט-ציונהגגי . - יצהקצורף64.

"מזפיז ל."ו ש,( ~rDיתקפ.

 שמיאלקריתפועל יוסףשטרן66.

סעדהקלחי יעקבדרורי67.

 ייוןמגשרת!,.ד אשר י:ימ.%".
 רמב"םידחקלאי בה חפציאלקסלסיפ6.ן

רמת-גןפקיד אברהםפומרנץ70.
 הראכפרחקלאי חייםליבטנד,-

ירושלים ביתעמת. ברבהקאפח72.

 אברהםכפרמנהל שמיאלאמיהי73.

סירהצנ,ה,,"' -"ירשנר:ירזגי74.

אשפוזממ, משה נפןשאולי"7. הותי "נוערנפרמגן, אניתם ז-רמינ",.ס!1.

באר-שבעפקיד יוסףמימון77.

-. . זמרה בןכרם בי"םמנהל יהודה מאיר הרבגץ78.

 שפיראמרבור-מ _ היים הרבדרוקין9ן.

נתניהפקיד שלמהמבלוף80.

ירושלים.פקיד דודבן-נאה81.

תל-אביבפקיר יעקם יצחקביסטריצרש8.
תל-אביבממדם שמעוןומרמן83,
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 מפלגתיים ובלחי המורהי הפועל - המורחי לאומית דתית הזנת הגינוי: .ב. ורשים":אנתיות

arnarnl 'מי,י'םמליסמשי"-'י "!ית 

הל-אביבמק.וה לאהתירושג8.

רעננהר-מ ישראלדם83.

תל-אביבערל שמיוןמייזל88.

רמת-גןפיופיסיר צבי מנהם פרופ'קדרי89.

בת-יםתעשיין אליהו הרברקח88.

הל-אכינפק-ד פנחסשיינמן89.

 ושינגטוןגבעתר-מ רניאל  הרבשילה90.

הל-אביברב יהודה הרבא:סבכר91.

הל-אביבפקיד יעקבלמלוי92.

תל-אביבפקיד נמחליפיינגולי93.

תל-אביבעו"ד שלמה דוד הרב שחורקוסובםקי91.

 1ר,נ'ה ניד::)
2המביז'

 ,יה
 אבהושזהח;,א' משהאונא7".
,ירושלים ליהעקרת שרה הרבניתהרצוג96.

ן -  

 :, יצחקבארותתקלאי שלמהלוי99.
:ממ: כ:::ן:::) גי-י ::ו:מ:::נע:::.

"י-דג
מ אןא~. חמותמוך קג 

 הרשימה:אותיוה
 "ג-

 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראי אגודת - התורה יהדות "מינוי:

 מ;ור.סמעםמיי-'ו "פרטי ואשםהשם

,ר,ש,.סעתוו"' משםמרוש".

]:::1ךי ס,, נ::;י:) מצג":ן:: ::ן:גנש:. ך-מ,ק.י ייי ען י.יייי"ן.

:::ג::י ייי' יגנב"::)
 ;גיקנ;יק,י יייני המח"י יזק,ן,
נ;.-נר,::ך משה א,רנשט,עור)

ם:::ג":ב::יבר::)
ירושליםעתונאי ישראלשפיגל19.
גני-ברקסיחר נהוםבררה20,

ם:1יין:::ך ס:ת::ך:)
ת,-אניבסיחר שומהקסאייר23.

 י,ין."ן.נ1 הש.י. נין,ו ,' נ!,1. וויוימ.סייון216
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 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אמדת - התורה יהדות "ירוי: .1. ורששן:אותיות

 מגוייסמקסמשי-יז "נימי .השם"שם

הי-אגינסרחי יהווהןקר.יור21.

ירושלים בי-סממל שמואלשמעון23.

הל-אביבכזהר טמואלפלרט2.

בני-ברקמחנך יצחקזייבסקי27.

פתח-תקוהפקיל אליעזרדויסש28.

'ר,ש,יםנייי חייהייטמן"ו)
וינקי1".

גת-יםנקיז יר"מי%,
בני-ברקפקיד יעקבויבלדר32.
תל-אביצסוחר אשר יוסףבומבך33.
 אחאכפרפקיד עקיבאבנצלביץ34.
הל-אביבפקיד יצחקקלוגמז35.
בני-ברק ישיבהבן יוסף אברהםליזרזין33.
 יהודהנהלהמורה יחזקאלצהייק87.

::פגי:ך :י:צ::)
טבריהפקיד ,ומיהלוריא"4.
טבריהמורה יוסףכהן41.
ירושליםסוחר בחם ש.קלחן42.

הרצליהפקיד וכמואלקפלושגיק 43..
תל-אביבמיהר יעקב שמואלאידליס44.
הזרהמייה שמו%,היר?!רינו41.
תל-אביבמורה משהששון43.
רמלהסוחר מנהםשינמלד47.
נתניהמורה עזראכלאפו45.

:ה;ן מטי::)
ירושייסמשך חין יוד נלוי1!.
תל-אביב השגוגוהמנהל יהודהאלבויםג5.

נ:י2::י :ע ;:::ן::)

 מריני שייו"י)
 בי

תל-%ננ"י
הל-אביבסויר ארי בכר57.
תל-אביבסוהר אשר ארבוס58.
2נ,-ברק נך נקתל ,תה ע,המק"5.

:;ך ייי :בג;ינ::)
 מש" אונסי1". ם,נ 'נ ע""ת'ייי

-nTD

ת,-אג,ג נייע"2 הלגגן:.
ת,-אניעסויר אניעםהנו,"".
ה.-%גינ,נגן נרוםהיפר,7".
ימני".ן.

מעי"ייי קמיעי שישנסמיי "ינסייוע:7.

'רוש,יסרב אלחנןיויוצקת71)
ירושלים העיר ראשסנן משהמרוע73.
ירושליםרב זאביעקכסון96,
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 הרשימה:אותיות
 -לן-

 ההמשי זלמךכז מידי:

 מפורים,יחסמ:,,-יו שרט. והשםושם

הרצליה-פיתית דיןעירך משה שמואל )כצנלמון(תמיר1.

רמת-גןמכיר אליעורו?וסטק2.
חיפהפקיד אברהםטיאר3,
הל-אגיג הברותמ:הל עבתיטיכמן4.
הל-אביב דיןע'רך שלמהכהן-צידון5.
תל-אביב דיןע.רך עקיבאנוף6.

1UR::h:ן::ן:ע:;ג:;
מיער9.

 :מואי
ר::,

 'א"ת ן:י"

וויזת"ק.,. ?נ, אי.ה;ור"ו,
נהללתקואי הרצלמזיא11,
רמת-גן השנונותמהל אריהגלומן12.
גבעתיים השכוןרואה יעקבודקר13,
הל-אביבטטידגט אהודאולמרט14.
חיפהביו-כימאית ואבה קרניז'בוטינסקי15.
מגדיאלחקלאי עמי בןומור10.
נהללחקלאי אהרןשפריר17.
 ערערהבפר מסיםיועץ טאהר מחמוד סייףדאר18.
 דנןכיהכ?ודנט אליהוכהן19.
הל-אביבכשסטן יוסף שמעוןויצפרכס20.
הל-אביב הניבוןרואה יוסףמלומד21.
תל-אביב אדם כוחמנהל יחיאל הייםליפשיץ22.
תל-אביב ריןעורך יהודה זאבבן23.
 גןרמה ר5.סבתל ברוךגולובסקי*2.
 ירינץלים מוצארמתמהל יאירגורן25.
 ה"מ,נ;1,נקז אייו "זמניי2.
 גתכפרחקלאי סלחגרה27.
מעמר"2.

פי-תעה וץעורך שמשי
תל-אטיב דץעירך אדגר דר'קנר29.
תל-אביבכקיד יצחקאפלכוס30.
נתניה )טיעיתכוכן יהודהארנון31.
ה,-אציג .ון-דבר ברוךריר2".
גורדיהחקלאי חיםאמסטרדט33.
רחובותמקיר יוגל'טקולניק34.
הל-אביב דקעירך נהמןגולדברג35.
פתח-תקוה דיזעורך חייםגלעד36.
 חשההקמי וץשרך 's~TRש?רחמ,וו.
 מגןנוה הכרותמנהל טירל דודגלומברג88.
ירושליםכקיד גרשוןאברמובי?89.
 צגי:ו,וג

 מא-

רמת-ק זץ:ןך
נתיבותבהנך ברוךמזוז41.
תל-אביב דיןיורך ואבקובלר42.
תליאביב דיןשורך טוביה משה דר'הורביץ43,
טולוןצרכיאולונ יריב1?פירא44.
ירי21לימלהוואי נותמגולוני45.
גבעתייםבנקאי דובפינקלשם"ן46.
תל-אביבפקידצ,נטקייעקב47.
רמת-גןהקיד אלימלךשהורי48.
קרית-אחאכקיד יחיאלצימט49.
 שמשביתמועל אליאס קמוטבן50.
 יהודהנתלתכקידדשבטקיישראל51.
תל-אביבכקיד מאירבקלצ,ק52,
ראשון-לציוןמורה משהנס-אל53.
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 החפשי המרכז הכינךי: "ט" הרשימה:אותיות

 מוריםמקוסמ:,,-.ו פרסי וישםהש!

בת-יםס:ודגט דודממיקה54.

יוזנ"; בממיןפיננ,"55.

.ר~ש,ינייצא מקס וא' 111,"5.

ימת-גןפ1י מאיר י),1מן57.

י!1 ויןעירך מרוב, אשי"!.

פתח-תקוהפקד ידידיהמכנס59.

אקיםעהונא, %יי פרץ"(.

ה,-אגינמקן)%. ,הוזה יון ),:.נר(אב;,1(.
ך:ג-:; ה"קהג:נז,:עי"י::)
קרית-ענע1ןפקין רעיםיוי4ן.
היעיה הג'יפ נ,1:תמני,נרנןן?ן,!י.

ירוש,יפמ11ה נחוםמזז7".

 גי,.;נעת",,אי זןשוהי(.

ירוש"סישנו;אי נחוססנפירי"(.

יימונהפקידקנפ1111"7.

 .ויע דיריי"7)
-,%ייר

 זבמיננ
הי-אגיננ,:,ן. יעקב יייוי"1.
רמת-;ןע"ד ניוך ורנינק,74.
 1'כוסינס,.נן,תח,,%. מיזג. נו-יי,נ75.
הוווןת::'תן מן.ר ;זוח"7.
רמת-"שיון!,יי מרזנייוי77.
 ר~יא,רמתי,,%י יעקגנריננר;"7.
ה,-אגינ "שת,מויותרני אנרהסטנא"7.
רמת-,ןפליז אוגרסשסיע"".
ירושליםפקיד משהלייבזון81.
היפהפקיד חנןנדן82.
רמת-גןפרמימאי אליהורוזן83.
ירושליםפקיד יוסףאנקורי84.
הל-%כ,נ בניןקנקן ."11האפש(י.ן5".
יבנהפקיד יעקבכהן86.
רמת-גן מלאכהבעל משהגולדברג87.
כופיהחקלאי ישראלאלמגור88.
 חנהפרדםנגר שלמהמלכה89.
רמת-נןרומא אל::נזר 1-ר ז1.ז1ון"ו.
ירושליםפקיד ראובןקשאני91.
תל-אביבמהנדם בנימיןגור92.
כפר-סבאמורה- לאהשנפק93.

סרחי מיוני ריננס,91)
 נ'1

נטייה
,11",יז פוח";וישסיין"9.
רמלה מביריתמנהל דניאלמוזטע9.
;נעהייס נכיןקין שמוא, ריינשט.,ן"9.
רחובותפקיד יעקבדרויאן99. -ITCN-לציןפקין יונף אנייוגי,"י~.
בני-ברק חכרהמנהל בתואל גרובר101.
אשזוזמזניד כגימין שעף102.
עכופקיד הנוך הצק103.
דימונהקם-ג דוד כהן104.
בה-ים רן?יי ליש "י-ינ.%;.
.1"5QTsn 0תניהיקיז מאיר אנרה;
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 החפשי המרכז הנינ-י: -ס- הרשימך:איתיות

 מבוריםמקובמשלח-יד הפרטי והשםהשם

פתח-תקוה דיןעורך יואבמרחבי197.

חיפהסוחר מטהברש105.

ירישלים דיןטורך דניאלינובטקי109.
ג!::;י:;:י ג:ךס:::)
ט'::נ כבג:::)
תליאביב הברהמנהל מחתירוסמואלביץ114.
תל-אביב מנעלמהל שרגאעלים115.
הל-אביבבנקאי משהיזרעאלי116.
רמת-השרון חברותמוהל מרדכירענן117.

 ושק,119)
 .עקב 7'י

ה,-%ניניט'נן,'יקי"'
הימהביילייית אבינה  ו'כוטינסקי20נ.

 מפלגתיים .בלה' )רק,ח( בישראל התרסה  הזיתימרת  הרסיסה הביויי: -ו-  הרשימה:ושיות

ה,-אנינעת11,; בשר ץיור1.

נצרהעתונאי אמיל חביבים.

ן'5ה נויי; %נרחם ,נננר%.ן4.

."'r'1Ti חי-הגיג;תרשית רות

".!וי7'7 נממץ זען9)
יית-זן;7'י )עופי( זור נורשס..ן"1.
ת,-אנינישטן ו~י"ווו %ר,.ד!1. """ יץיריי ג ייכ,:ן.
נתוי"ג,. :גגי::)
 סי :די::)

ג:: ::ג:;:ג היייה"
טדיו ך::.גי::)
חיפה;תונאי ג,רגי טובי21.

::ג::ן" הנגעיי;::)
 ירין שנהגיי.::)

:ן,,
::געשי :):::גע :נקבו::)

המבנ"נ:ג;":יון ."ין" גנוי9!)
גבעתייםכוחי משה חורי33.

:ג:ג:ען ציי :גג:בי'::)
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ן

 ן מפלגתיים ובלתי )רק,ח( בישראל ההדשה הקומוניסטית הרשימה ":'ווי: .1. וישימו:%וה.ות
 מנוייםמקיםמשלח-יו הריסי והשם"שם

נצרתפקיד גטאןהביב33.

 זןרמת זיןעוונת ע,.?יהינגר4".

יפיע5תי אועזנותהנו.

ננ.-נרק!,יד מנשהגלי!""ו.

חיפהעתונאי מתמודדרויש37.
רישין-יצ..ןפ,.ו וי.ו%נר"ם,ו..

ראמהעתונאי ממית חוסייךקאים39.

פק.עץיסר נאיף סו.זי4.

ירושלים סוציאליעובד יחיאלעמית41.

 יאסיףכפרפקיד :ימרמורקוס42.

ה,-מונו,:.ריס אנר"ן7?:41.

חיצה;תנא. a~ROו',ני%ן41.

;נפתיים;;ר אנש,נרנשן.,נ4.

ענין",."' מרימגי"4.

נמיהפעי %,יעורגן47.

%ום-%,-ansעור, מחפיז%מי.ה,4.

געת ז!.ןפויי י1אאייאסי4.

חי-%ניג השנוציתינו, שמו%,ןנן,י5.

!,ין ע.יאינינ11.
חי!" פתח-תקוהנהג חגוךסולודר53.

רינדטסן המןבוטבה53.

ת,-%ניג מניישי אריה ונר,1,.

זרא.ש"נ5.
שית ויןעמיד חצין עגו,

 יםבתכלבלנית המרגזו-נסקי50.

טירהפקיד גאזישביטה57.

עטוהשמלאי כאלחחיתי58.

 ,ם ונף"ילדיה,נשי יקו. ס:ק,וניז"5.

ראמהפיז נלא,נס%נ"(.

ת,-אנ.נתוצרת/ ;י,"ורוי51.

אנו-ינאןא.!, יקי,הירינ5.  מרזניפי,.:דיי.
!ת"-חקיה!וע,

שפרעםכותר שפיקחורזיה64.

חיפה תנובהמעלבת טלבטורכהן65.

רמת-גןעתונאי יוסףאלנזי68.

 מוטמןמאן7".
יי," המאי!וגי חיפהמורה' צפורהשרוני-טיבי68.

ערסנה נ:.ן15;, %נרא"יס שהוט"".

יפו בניןפוסל אהרןבסט70.

 ננהנזר",,א' סמהסחן"71.

ת,-%נ.גינמאי גוזאשנו,,!7.

 %ל-;יניהנקעהמיי, א:יהיסניאזנהנו.

ונעת,,ספודי יע,נמ:הנ74.

%,-ן%:'71.
 .%סיףיפר זיוע1דז מוקמי

 השינן"וו הייימניה ינץילון"7.

 מוזמןנפקע77.
 ;'ןגיח!ופי

ת,-אנינקרס "נרוםנטן"7.

נירת"נ"נ. נ;'יניאהיס"7.

 ישי%,1.ר",,"י מיגעי7י:ן:ן",.

.עויזיז אנעזמלי1".

ח,-אניב וין;,יד ווינעירג".

פתח-חייהעיזה ,,רנפןנ".

מנהפו;, מונספא אגמזנגר,4".

בת-יםןשייא, i'S:Rאיקי;'ו".

221 11,1.!1.,2 "1.י. גיער ", 1111, "!י:י:.ן'ישן



ן
 מפלגתיים ובלת' )רק-ח( בישראל החרשה הקוית'סכ'ת הרשימה י:':וי: -1. ורשיה:אוהיותן

 מזוריםי,.סמשנן-.ן תפרטי crn1השתןי

ה,-אשג7הומ'" 17ת,,,ן"".

סמיהיוע, ~,י['%זניו".

נצר-שנעוזן מלךברור"ו.

א"נ%,סן:ן מוזמם ך"זי ",ינו,,.

חיפה רנתןטבכ".ח ייכברנונן93.

ת,-":.נסמאי %יזה )זקר(יזין1".

זיר-ח:%סמן ו,.יאן"וסי.ן2".

קלנסזאה?כע רחים עבדולג'זאזזי93.
 יםבתכויל משהדיגה54,
סתמןלממן הנוףהנוף93.
רחובותרקיד מרדכיקצב96.
ע.ינוןיון, ,ונף סיייהוו.
נ1'-:יק ניתעקרת יממה סיין"9.
מעריקטן אגמזה'סיב"".
rra-תקוהלנ".תר:?:ן סו,יזריהון.ת""1.
 :עץ::"1"1.

עישהרתך בז,
ת,-א:יגו'" אנר"ם ור,1""1.
יפרכנדלר לייב מלצ,ינסקי103.
סולםפועל ידנאז זועבי104.
 הזהיןך;.א, ו%נ שפזז5"1.
דילהדרני סדקים אגריאן109.
פתה-תקוהיסמיני מיקו י1י1"1.
גה-יםך;.1 .שיאי ris:1יון,
:?רתוגע "מן ע.שה אגו9"1.
חיע"ריו אלתר י,פסה"11. :?רתינחר נ"י נור'111.
ת,-%ניגב"ז מרוב, צ71רמן112.
ענו;קיר נייבל מונן"11.
הל-אביג נאוניברסיסהמרצה הלמוט14l"L'TSXנ.
נצרתכקיד מנעטגרטרה115.
בת-יםהקיד מרדכיאירגו116.
קימה זין?ייך היאדאיה117.
עת"-תדוהידד יתשע%יסה"11.
הימה עהוגאימורהן, אמילתומא119.
תלעלבועלת פנינהפייגהךז120.

 מפלגתיים כלתי ודתיים ישראל אנזדת פסילי התירתי המהנה הכינוי: "ד" הרסיסה:אותיות י ןיי

 חזוייםמדוםיש,,-יז "פרטי ישםהשם

ת,-צ:יב)ן'וורזער%נרהס")
ירוש,יסעירך-זין "יים7"ו".
חימהמקיד וחבומורץ4.
ענויקיזנהןיונף5.
פהק-חק," עיר ר"הנון מרןנ, 'שראלאייוימן". גני-ברק גי-סך1י, נחים שמהןשסיין7.
יייעייםבעז זוזמקנה",
 מרזנינרויאי9.

ייוש,ים נ,.סמכי,
 אח%קריתבעז רוזשיקינ,ץ"1.
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 ן מפלגתיים בלחי ודתיים ישראל א:ודת בועלי ההורתי המתה הנ.ווי: .ך. יישימה:%.תיזת

arnמץי.מ,.סמקקה-יד היין וישם 

 l'isla,ר"תפרז יעוגנך%ון11.

ינווהיראי ",,רוס12.

 .ירושלים נשרות י!,,רג נמסרנ,וינ.,3ו.

בני-ברקפקיר משהארשטר14.

re'n ישישתנג'ז מאיר יקרא,נ-,5ו.

תל-אביבפקיר יששכרויצ'גיק13.

 אליהוכפר בי-סמנהל אליעזרברויאר17.

בבעתיימפקיר יצהר,טראונה18.

באר-שבפפקיו משהחזן19.

ירושליםעתונאי יונתן ישראלקצובר20.

 פרשיויכריך21.
"וקןפ,;,

בני-ברק השבוזותמנהל שמחהמורג:וטרן22.

לודפקיד משה ישיבן23.

ראשון-p'fi!,יז יע,נשפ,רא24.

.25DTJJיהובות!קזז ישרא, משה

חזרהפין שלמהיימס,"2.

קיית-:תפקי אליהו,!יח27.

שיפגיז",,"י שמא,-יםעם:.%,"2.

מיפהפקיד יוסףברגט29.

ה,-%גי2",'י יכנף צוציק"3.

בני-ראםחקלאי גתןקורנבלוי31.

נם-ברקפקן אייייךרוזננא.ס32.

ייז"";,א' אנרהס "בןוי.  הוןביתיקו "יקאצפירה14.

נכי-גרק )!קיז(נ:,%י שמוא,ויני,נאו50י.

ה,-אגינפק'ו ראובן ישעירוי:זוי"ו.

ה,-%ניג"קיז משהקרונקהדי.

:תויהוהר שימהרינתנו:"3.

.3"
~ullia

ת,-אניב"קיז ןוז
ענו ושינהת,ן'ז חניהנין49.
ננ,-נך1פקיו ק"ו%,שורין41.
ה,-אנ'ג"קיד יוןי.נס42.
בני-ברקפקיד בנציוןקמפנר43.
 חייםחפץרקלאי יששכרגרייסמז44.
גבעתייםמקיד ,נביל שמואלכהנא43.
נהגיהפועל יצחקוים48.
תל-אביבפקיד מנהםנומירג47.
נזי-גיקמזיה ,?חק 1.,גר?ן4%.
.49P')Fענו5ן,י ,הווה
 גתקריתיין, משהשושן59.
חיפה ישינהת,ן'ז רנונן!רן11.
ירוש,יס!,יד ,עלגשנירי2!.
נני-ניק",יד 717צימומן2".
נזי-נר, שרהמס, מולשר,.2ר54.
nivlal",,א. עירי%,שור,5,.
נאר-SITפנסיונר ,חן,א,הריסס"5.
רמץ5,יז .הודהרווננרו57.
ישוווהייצאי ברוך!ר.ו"5.
נזי-ניקפקד אריהנעני59.
פ"ע, יינקוריום"".

יה1נ1תפליז וימןהוי:זר1". הנ"!ידי
בני-ברקפקיד דודהכס62.
יסויות"קלאי - מנפםבריקנן3ש.
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פ
 מפלגתיים בלתי ודתיים ישראל אפודת פועלי התורהי המחנה "נ.נוי: .ד. ירש.מן;אותיותן

פתת-תלהפליז שבעתן מציר54.ן מגזריםמקוםמשלח-יד המרטי והשםהסםי
-  

גני-ברקפקיד שלמה גרוסברג1.65
 אחאקריתליעי שמשון עילי"י.ן
 שסרא,ס7".1

 ""סyrn"7,"י שדואי
 העיןראשל,יז אנקז י%",'"ו.1

 ,ציוןראשוןבי;, נג,",פרימט9י.
ינ,זותןל,אי קי,איוייגרור1.79
אק,,,;עליז ש,מ"",',יא1.11
ת,-אניגפ,;, שקב;.ט,י;ז1.72  מיאניקרית ען,גז, בימץ "יןנ,73.י
 ראםבגיחקלאי נפתליפריימן74.ש
עבומהנדם צביאמשטי'ז5י'ש
חיפהפקיר יעקב אפריסבלום76,ן
היפהפקיד 'iSIT משהעטינברגר77.ן
בת-יםפועל יוסףקורץ78.ן
בני-ברקפועל יעקבדמע79.ן
חיפהפקיד יניאלדרטמן80.ן

 ןפתת-הץדהפגיד משההרליננג8.

נתיבותפועל מבלוף המובן82.

חדרהפסיד יוסף ישראלשפירא83.

ונעלביםהגילאי יצחקהילדסהיימר84.

ירושלים גדל-ןמחווך טוביהביר85.

באר-שבעפקיד מנהםיעקובוביץ80.

תל-אביבסוחר יחיאלקסירר87.
פתח-תקוהפקיד יצחקברוורמן88,
ירושליםרב יעקבקצגלגבוגן89.
גביתייםפךיד מנחםמורגנשטרן99.
 חייםהפץחללאי יצחקגרום91,
ירושליםפקיד זלמן שלמהדרוק92.
ירושליםרופא חייםהלברשטט93.
בני-ברקעתונאי יעקבבדוגר94.

 חדש כוח - הזה העולם הגועת הבינוי: "ש' הרשימה:אותיות

 מוש "מ מל"-ו תהי DCnIi "שן

ת,-אנ,נ;הונתי אבייחננרי1.

פת"-תצהעהו:וי קוסנ",2.

ובעתייםעזרך-זין "מון;:רוני".

קרות-מ,צק'ן ,נסעייזיד )י,י,,ף( יאונןקייץ4.

תל-אביב סרטיםמדיק "לכסממיס5.

::י, יייה:י::ני:ן:)
יר,ש,יט נא,!יניניסה גנייליצ" משן-זבגנני,.
רמת-;ן נאונ.נרניס" נגירירוק נ!ימיןיייף9.

ביי:ג:"::בה::)
מיפהמבתאי-ימי חייםנוקר12.
עיז ירזהיון, אור.פי!,"1.
 סננתי,יו,ונ מ.נא,ניפז14.

וילונ"

 141ן.,ן,"2 תל.., ג"קון ". נ,,1. "!ינ.ן,נ,יל,(224



ן

 ןי
 חדש כוה - הזה העולם תנועת הגינוי: -ש. "רשימי:אותיות

 ממוייןמליםמשלן-ין הפיס, וישםהשם

 נרום א,ירומסנר-מיני מצמוד מנאע!1.

היפהמריס ",,הו מת.ונ.ן"1.

 נצ,7צ'ן וניס'~רזן17.
עץ-הוו הנויי

תל-אמיבמורת רחלאבנרי18.

 איגתאןנירהקיאי נימר מוצמד ;'אש!ו.

היפ" א,לירוויק"משזו ,ונף אתור%ן. רמת-עיתותי נעים;,עדי1!.  .ייושייסססוונס זג;פי!י,

:1. ג 242)
 .1; :נ"2וי-%-

;ניתייס יצייןיייי, יי.,,ייס טישוי2.

".,וןמינוס דן יחמן"2.

"ינה "שנוןרוצה א,'עוי עמ.רז2.

בית-שמש מכומתהגדטאות אריה-גורג'עירן28.

חיפהמשירה בלהשרון29.

חיפהפועל סעיד. מוחמדחסן3%.

דימונהמורה-דרך אברהם יהודהאחימרים81.

 הגלילית להםכיחחקלאי משהאתגר32.

נהריה ענודהמנהל אלפרדרולף33.

הולזן בגיןטכנאי שמשוןבן-גל34.

קרית-הייםמתך צביבן-דב33.

טבריה דרךמורה שזראבן-דורי36.

הל-אביבמורה דבגרגשטיין37.

ריפה וטלייזיה רדיוטכנאי זאבגוטסמן38.

"'פה. מגונזהשכנאי "ייגה-גרעיןגלוסטן9צ.

פתח-תקוה סרטיםצלט משהגלילי43.

 ימ':::גלית:2י ::ס:::ייי::)
 אפי,ךראשקלון15ע, 717 דייווין!4,
"ינה נ.טוהיוק איהן "וינד44.
רמת-גןקוסמטיקאית. חגההורביץ45.
חיפהיסוקס-5וע, יון 1.,ן"4.
;נעתייםנקיי אנרהסוקילר47.
תי-אניבפליז זן-זוז~רנה,4.
 אמהייםנפיוין" 7,.םומיי"4,
ת,-אנינמסי מרזניטיק,י"!.
"וקוןמורן ,~יףסמ.י1!.
א"ת תנע שמוינת אבייפ," רםסעי2!.
רמת-1ן המשינוהמנן, ,א,נרט( מפרדספ,ונוף!5.

יריש"ם געינוקמרנאה %,ישנעשס..ני,!י.

חיטהפורך-רין אמנוןשטרגברג56.

ת,-אניבנדנ !בי שלן7!.

ת,-אגיגמשווי נפתני שומי%,.
היפה %,,סר,נ'להמיגזמ :מ?::;;'",::ן

רמת-1ן?ירך-דין שמנא, ננ,1".

זי4  1969.סן.ם2 תה"ל, בתווין ה' 1563, הפרסומיתילקיט



 מפלגתי"ם זבלתי הישראלית הקדמונ.מטית הממלגה - ומק"י דגינוי: -ק" התמימה:אוהיות

 מגוריםמקוםמשלח-יד דפרטי והשםהשם

תל-אביב מהנדס ועורךרופא מסהסנה1.

הל-אביב מק"י של כללימשיר שמואלמיקוניס2.

תל-אביבכורה אסתרויל:םקה-ברייטשט"ין3.

ירושליםעתו:אי ראולסייטלבאום4.

תל-אביבפקיד אדולףברמן5.

חיפהכקיד אליהרדרוקמן6.

 יד-חנהקיגוץחקלאי אליעזרפיילר7.

 מקרכפרכיעל מותמד,איברהים8.

 .תל-אביבעהו:אי וונדלאנין9.

חיפהכקיד עזראבלבול10,
הל-אביבכקיד שמואלליטבק11.
תל-אביבכקיר אברהםלנצצן12.
'חיפהוארכיטקט הייםתיבון13.

תל-אביגעורך-דין משהרודיטי14.

נתניהטייח קרולומבתאי15.

ך:ה3ויינ, משה קמורכן"1.

חיפהסואך שמואלשוורץ17.
ירושליםפיזיקאיקומאי-אליהו18,
גח-יםיהו:אי שלוםפרידמן19.
תל-אביברופאה חנהסיד20.
תל-אביבכקיד אברהםהם21.
 פתם אלאום אפייהבועל אחמדנברון22.
.~בני-ברקרדיד יצחסנויברגר3צ.
רמת-השרוןעורך-דין אברהםמישמן24.
ב:י-מרקנוירה עוונהשמואלי23.
חיפהכקיד הללשמולובכקי26.
בת-יםכקיד משהלנדאו27.
 מידרוןמושבחקלאי יוכףכולומון28,
 חגה ידקיבוץחקלאי מרדכיליכטי29.
ירושליםפקיד אפריםאושנים30.
תל-אביב דרםכועל יהודהדוברם!31.
תל-אביב -כקיד יונתןגרינבוים32.
תל-אביב התבונותמנהל מלבסורמינרבו33.
הזייןעיד ו11בן14.
הל-א2,ניקי ת,,סער,75.
ת,-אניב-יסוילו נינך מסי"ו.
אשקלוןפקיד ;'אקביטון37.
 ין-הנהקיבוזחקלאי ישראללובנשמיין38.
רבנות שיןיזע, יסף מומתי"1.
 ביצרוןמושבחקלאי נסיםנימימוב49.
בה-יםפקיד שמואלבלייכר41.
חולוןפקיך מאירזיורו42.
נט-ציונהמקיר נתןפרופר43.
בני-ברקפקידה. חנהנויברגר44.
בת-יםכקיר יצחקוגושטיין45.
גגעתייםח'סמלאי מנהםלזדן48.
חולוןפקיד נתןפריזר47.
אילת תמת-כוחהמעיל מיפאל-דודפלד48.
חולוןסורג אברהםביימברג49.
תל-אביבמורה כרמיתמירון50.
רחובותמכר ירחמיאלזילכרמן51.
בני-ברקסטורנט יחזקאלכהן52.
"'והוק'וו איתר קיסימ,וע'
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י
 ן מפלגתכם ובלתי הישראלית הקומוניסטית המפלזה - מק,י הנשוי: .ק. ורששן:א",וה
 ממריםמקוסמשקה-.ו ייין' ודשם"שם

ומה-ג, אברהששף54.

.51'DD~,ת,-אניחסלייך מרם

ירישי.ס שמייםמ"א מרמסהופ"".

גבעהיים בנין - ענודהמנהל גדליהטייבלום57.

תל-אביב-יפו טקסטילפועל "באקרני58.

תל-אביבפקיד מרדכינתנוון59.

היפהפקיד יוסףבאומגרטן60.

רמת-גןחשמלאי אלימלךרייכר-רון61.

ת"א-יפו בנייןפועל טרדביחפה62.

נצרת-עיליתמורה מאירבוינגיו-בוימוביטש83.

חולוןפקיר ליאוןויניאבסקי64.

בת-יםפקיד ,'קעוזיאל65.

בת-יםפיעל . פאולשיין66.

בת-ים בשכונותמנהל יצמקדוזגכרג67.

רחונ.ה!,ין קויי נך17גי,"5.

רמת-אליהופקידה אננהשפירא69.

יייסיעי ת"ו וזיקיי"7. 'יוסנדלר שמעון קייש71.

יפו!"י גר.ןשימה"ל.

ה,-אניבא"ת וינה:.י"ר"ו.

:נעתייס9ק.ז יכהןשסרן74.

בת-יםצבעי ... . . . .. מאירלנדח75.

ידושיים סוגיא,,עונן נחןינוןוו.

תל-אביב דפוספועל יוסףאלמשנו77.

תי-אניבנורך שבן רונינשסיין"7.

יר~שייס::ר שמאקיסמן71.

רמת-גן!,ינה קירהנוינרגר"".

"1,.ןי.גיא,ימ י.אוןרחיסקיו".

נהנ.ה י"י.מ.סעוגן יעקבש.~רינד27".

חיפהמכונאי הייםגיטים83.

בני-ברקתפר יעקביורביז84.

בת-יםעתונאי יעקבשלוש85.

תי-"נ'נניי"י ,'איו וייןסגסיניין,י"".

תל-אביבמורה .אביןברכהד8.

ימת-:ן!,יז מינח, ושתרז,".

בת-יםצבעי יגושיורקובמקי89.

ת,-אניבפקד .?", ניורא."9.

הויכן ניחעלית יווהאנרסן91.

נת-,ם זרן!.;י משההירשי9.

גגי-נד1::ן זליג-ואבשסונגרו9.

תי-"ala גיחעקיה :ניהגורוניז94.

חיפהעהונאית חנהשם-טוב95.

ן אלברטבני96. תל-אביב-יפועתונאי 

ירושליםפקיד יהודהרז97. ת,-אניבצתתני עטף י.ססוי:9.

ת,-אגיביידית הין ס,.צק"-7ססין""1.

תל-אביב שינייםרופאת שושנה-ורדהארליך101.

 .מל-אביבעהזזאי יהודהויטלוביץ102.

גבעתייםעתונאית עדינהטיבלום-ילין103.

גבעתייםעהונאי - יצחקבנדיטר104.

תל-אביב דיןעורכת יהודיתלרון105.

חיפהעורך-דין מנרםוקסמן198.

 10.1969,ב2 תש"ל, ברייז ח' 1561, הפרסומיםילקוט 1דרי



 מפל:תיים ובלחי הישראלית הקומו!.סטית המפלזה - מק-י הני~וי: .ק. הישים":אות.יה

 מגוריםמקיםמשלה-יד המרטי והשםהסם

חיפהצייר יהושעגרומברד107.

תל-אביבמירה ליליאגה-לולהשנצר108.

תל-אביג ריועורך מיכאל-ירמיהולנדוי109.

הל-אגיבכאתרן פרדריךסורטנוי110.

בוף-יםמורה יגאלאליהו111.
תל-אביבכלכלן שמואלכהן112,
",-%ב,נ שינייםרופאה זינה מי,,ן,ן-וי,ק,נסק":11.

ת,-%נ,ג7.רך-זין חיש,-איי,י, "רגני;!11. "י-צ.י "ייני- י".י,נ ים:יי.

"י-"מבת"י , ניי"ייי:".

",."נ,גכעי פ."ס סונפו"12.

 ואחוה ש-תוף הכינוי: "'א" הרשימה:אותיות

 מגוריםמקוםמעלח-יד הפרטי והשםהעם

סייג""7,"י זיצנע11יז1. ראמהחקלאי אליאםנחילה2.

 %'תינ'"כג גהג:צע:::':)

("
ה"

 ז%וס
סוימןנ-ךז

טר"ק,%'ה"נמשךא7. טירהחקלאי אבראהימקאתם8.

 רש,דמ1'%זיי"1.
נדיתי

%1י,הא,-מניה
n~lce"ק,א' ר%נ'נ"'זריוו.
ג'תמורה ומריףגירה12,
שפרעםפקיד כלילמשופל13.
 מאהלעיןחקלאי חסן לילאבו14.

ךמצ:;:ס: מן:נ::)
הםגי :ג::גי::)
קימחה"ז,' מקז"יה13.
 חלגגושמגונאי מטאנטשולי20.
טירה בי-סמנהל טארק אלחיעבד21.
 אל-מחםאוםמיהר עבדאללהאג'באריה22,

(::
 יניר-

סגהק,' כחקי
 אלטחםאוםחקלאי חסיןמהאמוד25.
קלנסווהחקלאי עבדאלכריםקאדי26.
 חלבטשחקלאי מטא:ססלימאן27.
גהףחקלאי ג'מאלאיוב28,
סורעאןפקיד מלמאןמלאמה20,
מג-דאלברוםפקיד עפיףכלאילה39.
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ן

 ואחיה שיתוף הניצי: -יא. הרשית":אבהיות

 מלטייפמ,ונמשלח-יז הירטי והשנ"שנ

 ;יניה א,נוקה",,א' יוזמומשארוו"21.

 אלסקהבירסוחר באדיחר,אללהש8.
 קמטםבפרחקלאי עביאללהסרסור83,
 קרעבפרחקלאי אברהיםקורבי34.
ערערהטוחר כלילמצארווה35.
 אל-גבריהביקההקלחי אברהיםעתאמנה36.
 אליגרביהבאקהחקלאי אחמדמואסי37,
גחףחקלאי אחמרקים38.
חיפהטקיד תופיקשולי39.
געתחקלאי מחמודומדס4.
סמרהחקלאי מוחמדחג'אזי41.
מיפהמורה שרדהג'אבר43.
עארהפועל דואםדעייפ43.
ג'תהקלאי ג'לאלותד44.
ערעיהחקלאי עארף מלהםאבו43.
טייבהחקלאי אחמדמצארווה46.
מרג'הענוגי עבדאללטיףחרואללה47.
אבתאןחקלאי פריתג'אגם49.
כאבולתקלאי מחמודטאהא49,
קלנסיוההקלאי אחמדכדיג'הס5.
יקף"קאי מיזמי קאייןוי.
קלנטזוהמקלאי מלמאןקשקוש52.
 קרעבפרחקלאי חסןמסאתה53,
חיפהפקיד פרחאןסעיד54.
קלנסווהחקלאי נליץנאטוי55.
 אלטקהגירהקלאי עבדאללטיףכליליה58,
 קרעכפרחקלאי כאלרמצארווה57.
משהדמורה ג'מילערפאת58,
1',נ'ויי"מיאי PQ'1 עוז"ר!.  קאסםכפרחקלאי ריבבדיר63.
גחףחקלאי מלאמהמטר61.
כפר-קרעהקלאי עבדאלרהמןוחאלקהש6.
 "סד אלדירחקלאי קאסםיוסף63.

 ופיתוח קידמה היי;..: .רא. הישתי;אוהיות

 מררים;משטמש,"-יז ופרט, ,"שםהסס
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