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 ילקדע הפרסומים
 כ״ה בתשרי תשל״ד 1954 21 באוקטובר 1973

ת . . 87 ו ק מימון מפלג ית לכנסת השמינית לפי סעיף 18 לחו  הוראות ועדת הבחירות המרכז
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 חוק מימון מפלגות, תשל״ג-1973

 6. בקווי התחבורה המופעלים גם בידי רבבת ישראל וגם בידי «גד
 . הברירה בידי הבוחר; רוצה - נוסע בקו הרכבת׳ רוצה — נוסע

 בקו אגד.

 7. כרטיס ההסעה יאפשר לבוחר להשתמש בקווי תחבורה אחדים׳
 במידה שיש בכך צורף להניע ממקום הימצאו למקום הישוב שבו
 רשאי ז־־א לבה״—, יכן יאפג— לי כדהיכ ־־בער ייהזור ממי־יב

 חישוב שבו רשאי הוא לבחור למקומ אשר ממנו יצא.

 8. בוחר הנמצא באילת ורשאי לבחור במקום אחר ובוחר הנמצא
 בישוב אחר והזכאי לברור באילת זכאי לכרטיס הטעה המאפשר
 לו לבםע בכיוון אחד ביוט שלפני יום הבחירות ובחזרה ביום
 שלאחר יום הבחירות׳ ובלבד שיירשם להסעה כאמור באתת
 מלשכות המודיעין של ועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מאשר

 יומיים לפני יומ הבחירות.

 ד׳ בתשרי תשל״ד (30 בספטמבר 1973)
 (חמ 78373)

 חיים כהן
 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמינית

 1 ס״ח תשל״ג׳ עמ׳ 52.

 הוראות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמינית
 לפי סעיף 18

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 18 לחוק מימון מפלגות׳ תשל־״ג—
 11973׳ מורה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמינית הוראות

 אלת:

 1. הוראות אלה יחולו על הסעת בעלי זכות הצבעה׳ לשם הצבעה
 בבחירות לכנסת השמינית (להלן — הסעה).

 2, הסעה תהיה בכל קווי התחבירה של רבבת ישראל ושל אגד
 בע״מ — אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית (להלן — אגד).

 3. לא תהא הסעה אלא מתחום גבולותיו של ישוב אחד למשנהו׳
 כששני הישובים מרותקים זה מזה 80 >ך& או יותר.

 4, יוקמו לשכות הסעה לשפ חלוקת כרטיסי הסעה, ויפורסמו מודעות
 מיקומן של לשכוח אלה באותן תחנות הרכבת ותזזגות אגד שייקבעו

 לכך וטתוץ למקומות הקלפי.

 3. בותר המבקש כרטיס הסעה יתייצב באחת הלשכות האמורות
 ויוכיח להנחת דעתו של הלשכן על פי תעודת הזהות שבידו כי

 הוא רשאי לבחור במקום ישוב אחר.
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 חוק הבחירות לכגסת [נוסח משולב], תשכ״ט-1969

 רשימות המועמדים לכנסת השמירה

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]׳ תשכ״ט—A 1969 מתפרסמות בזה רשימות המועמדים לכנסת השמינית
 גפי שאושרו:

 אותיות הרמיטה: ״אמת״ - הכינוי: המערך מפלגת העבודה הישראלית,

 מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השט והשם הפרסי

 1. מאיר גולדה 41. הבחן מנחם 81. זכריה דוד
 2. אלון יגאל 43. פייברמן עוזי 82. גולן יונה

 3. אבן אבא 43. שחל משה 83. אדר חניתא
 4. דיין משה 44. חלפון בן־ציון 84. ויבטרוב צבי

 5. תלמי מאיד 45. קורן דוד 85. שקופ־פרנקל שושנה
 6. ספיר פנחס 46. רונן אליעזר 86. גייכמן ברוך
 7. ישעיהו שרעבי ישראל 47. גיבלבר אברהם 87. מילר מריס

 8. הלל שלמה 48. חריש מיכאל 88. סימן סוב ששון
 9. גלילי ישראל 49. מויאל אליהו 89. שושני יצחק

 10. זכין דב 50. נמיר אורה 90. בבר נסים
 11. אלמוגי יוסף אהרון 51. יפה אביעד 91. אוסטרידן ישעיהו

 12. פרם שמעון 52. שמעוני חביב 92. אלפרט אורי
 13. ידלין אהרון 53, אמיר יעקב ןיאק 93. כהן מוטי

 14. ברעם משה 54. הדר (הורוביץ) עמוס 94. פדצלינה יחיאל
 15. קרגמן ישראל 55. פרנק יעקב 95. לרדו עמרם
 16. צדוק חיים יוסף 56. יוספטל סנטה 96. צונגר לאה

 17. נבון יצחק 57. לקט יחיאל 97. רם גילה
 18. בן־אהרון יצחק 58. אלדרוטי צבי 88. גיל יעקב

 19. גרוםמן אורקין חייקה 59. עבאסי מחמוד 99. ביסטריצקי זאב
 20. דבין יצחק 60. פדר נפתלי 100. כהן משה
 21. אליאב אריה 61. ריזוליו דניאל 101, צור יעקב

 22. עופר אברהם 62. סורקיס מרדכי 102. כץ ישראל
 23. אנקוריון ארי 63. גיל ישראל 103. ארזי ראובן

 24. גז מטילדה 64. אריאב מנחם 104. אדיב רחל
 25. כרמל משה 65. קיטר ישראל 10B. ינאית בן־צבי רחל

ansa מנעדר כמאל 106. אילוץ . 6  26. אפדה אהרזן 6
יולדימיר 107. אוזן אהרון  27, יריב אהרון 67. ברכו

 28. ורטמן משה 68. קנטור שרגא (פיבל) 108, פינברנ עדה
 29. זילברברג אברהם 69. ברמון עמירט 109. ברגמן ארנסט דוד

 30. גרשוני צבי 70. פלג דב 110. חזן יעקב אריה
 31. יעקבי גד 71. בר־זוהר נליבאל 111. דינשטיין צבי
 32. ארבלי־אלמוזלינו שושנה 72. חבקין גאולה 112. אידלסון בבה
 33. זועבי עבדול עזיז 73. ישראלי יעקב 113. בר־לב חיים

 34. קצב נוזהת 74. בר לביא רפאל 114. שרף זאב
 35. לוין שלום 75. תאודוריט דב 115. יערי מאיר
 36. שריד יוסף 76. עמאר משה 116. ארם משה

 37. הרליץ אסתר 77. יעקב רחל 117. שפירא יעקב שמשון
 38. אמוראי שדיאל 78. פלס מאיר 118. שמוזוני יהודית

 39. בן־פורת מרדכי 79. ערטול עאזר 119. גבתי חיים
 40. (יודין) דרניצקי יהודה 80. זיסמן עמנואל 120. שזר זלמן

 ! ם״ח תשכ״ט׳ י1מ• 103 ו־196
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 *•ת הרשימה: ״ב״ - הבינוי: חזית דתית לאומית המזרחי - הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 השט והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. בורג יוסף שלמה 39. פריזה זוארץ דד. רקת אליהו
 2. וורהפטיג !רח 40. נרינשטיין אלכם 78. בן הרוש שמואל

 3. רפאל יצתק 41. פישלר אברהם 79. לקט שלמה
 4. חזני מיכאל יעקב 42. שמעון נסים 80. סקורניק אהרון
 5. המר זבולון 43. פלה אוריאל 81. מנוביץ אברלזפ

 6. אבטבי אליעזר 44. ודעי שלמה 82. זיכרמן יעקב
 7. אבו תצירא אהרון 45. קדוש דוד 83. רבטמן פרים

 8. בן־מאיר יהודה יעקב 46. רט אהרון 84. ירושלמי ממחה
 9. מלמד אברהם 47. בלושטיין משה 85. הלפרין זאב

 10. שיינמאן פנחס 46. אנגלנדר יעקב 86. גמליאל שלמה
 11. פרידמן שמהה 49. גולדברג יוסף 87. נביאי אברהם

 12. גואלמן אלעזר 50. גליצקי יוטף 88. יוטבשווילי רפאל
 13. סנהדראי טובה 51. בן חמו מיכאל 89. שטרן אברהם

 14. נבון ישראל 52. איילון צבי 90. רוזנבלום אשר
פ 53. צימרינג ישראל 91. דיס •צבי נושלו י -דנ .,15... • 

 16• דובדבני ברוך 54. אמיתי שמואל 92. קטשווילי יוסף
 17. לוי גושה 55. תירם יפת 93. מאיר חיי עמנואל
 18. סלומון משה יעקכ 56, צלקרמן אברהם 94. פזזנא שלמה זלמן

 19. יודנ3ריינד חיים אריה 57. מצליח יוסף 95. קדמון יצוזק
 20. וורמוט דניאל 58. ניצן תייפ 96. גלזר ארית

 21. טכלוף שלמה 59. עידן ש&ואיל 97. רפאל גאולה
 22. עדהאל דוד 60. סלייטר ישראל 98. אנםבכר יהודה

 23. עמשלום עדי 61. נם יוסף משת 99. יערי גרשון
 24. ינון מיכה 62. גווילי רפאל 100. פייננולד נפתלי

 25. מאיר מרים 63. אפרתי מאיד 101. מאיר אהרן
 26. אבוחצירא ברוך 64. חגינ רחמים 102. לסלוי יעקב

 27. ספיר זכריה 65. מכלוף יעקב 103. רוטשטיין אליהו
 28. דמארי שלמה 66. חכמון נטיפ 104. קניג צבי מאיר
 29. נחוראי נתן 67. דנינו אברהם 105. כהן שאר ישוב

 30. שוורץ ברוך 68. גרגר שלמה 106. שרגאי שלמה זלמן
 31. גרדי נתן 69. הגר אלעזר 107. גיברלטר יוטף

 32. שפירא דוד 70. אורון יהודה 108. שפר אליעזר
 33. קורן מנשה 71. וזינגלי ית;קאל 109. גוטליב ישראל

 34. וסרצוג משה 72. קוםטליין מרדכי 110. אונא מעה
 35. דיאמנט אברהם 73. בוקאי שלמה 111. תדרי מנחם צבי

 36^ מושקוביץ מש11 ז77־ שחד יו0ף 112. ברנשטיין צבי
 37. עדיני לאה 75. אולשטין קורצמן אליהו 113. ברמן יעקב

 38. דלון נסים 76. ראוכברגד משה
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 אותיות הרשימה: ״גד״ - הכינוי: חזית דתית תורתית, אגודת ישראל,

 פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים

 השם והשם הפרטי

 63. פריד שמואל
 64. הזן יעקב

 65. זרה משולם
 66. אירנשטיין ה־וך
 67. טננבאום אברהם
 68. גרינבויש ישראל

 69. רוט הלל
 70. קרישטל ישראל

 71. לוין שאול
 72. רוט יעקב משה
ן ו  73. פישמן בךצי

 74. קרוב משה
 75. שייקביץ דוד
 76. ליברמן הלל
 77. לרד אפרים
 78. גרוםמן צבי

 79. חייט חיים
 80. ארשפר משה

 81. דויטש מרדכי
 82, ויציניק יששכר

 83. זיטניצקי מנס
 84. ישראלי יעקב
 85. זייבסקי יצחק
 86. מינץ מתתיהו

 87. שטיינמץ זליג
 88. גרום יצחק
 89. לוין פנחט

 90. ברוכר יעקב
 91. פרוש משה

 השם והשט הפרטי

 32. וייס עקיבא יוסף
 33. שוורץ עזריאל

 34. מובטג מרדכי
 35. רוט יעקב

 36. פוגל שמשון
 37. פלר שמואל

 38. הייזלר זיידל
 39. מורננשטיין שמחה

 40. הלפרין ישראל
 41. במברגר מנחט פנחס

 42. לוריא זושא
 43, הרפדס גרשום

 44. שטאובר שלמה זלמן
 45. דויטש אליעזר

 48. הוניגסברנ אברהם
 47. איצקוביץ יצחק

 48. קרפ משה
 49. קבופ חיים משה

 50. אונגר משה
 51. כץ מאיר ישראל
 52. קליין משה חיים

 33. פטל שלוט
 54. בריקמן מנחם

 55, קליין פנחס דוד
 56. סופר שלמה

 57. שטינליץ משה
 58. ביטון מרדכי

 59. הרשיש שלמה
 60. הירשפרונג שמואל

 61. מודזגורישווילי יוסף
 62, עציוני אריה

 השק והשם הפרטי

 1. לורינץ שלמה
 2. כהנא קלמן

 3. אברמוביץ יהודה מאיר
 4. פרוש מנחם

 5 י ורדיגר אברהם
 6, נרום שלמה יעקב

 7. קהן חיים
 8. מזרחי יעקב

 0, שצדרוביצקי שמואל
 10. מלכא דור

 11. הורוביץ פנחס
 12. שוורץ זאב

 13. שיינפלד מש־־חיים
 14. «ינץ ממלאל מרדכי

 15. מלמד שמואל
 16. ויזניצר יעקב דוד

 17. אידלמן ישראל מרדכי
 18. אירנשטיין משה

 19. שפיגל ישראל
 20. קצובר ישראל

 21. זובנפלד שלמה זלמן
 22. איגל דב

 23. תהילה חיים
 24. הלפרט שמואל שמלקה

 25. בן־ישי משה
 26. בלוי דוד נחמן
 27. קדצמאן יוסף

 28. ברבר נחום
 29. ברילנט יוסף חיים צבי

 30. יפרח אליהו
 31. גריסמן יששכר

: הפנתרים השחורים-דמוקרטים ישראלים י ו נ י כ ה  אות הרשימה: ״\״ -

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. כהן שלום 15. גירבי אברהס 29. ממן חייט
 2. מרציאנו סעדיה 16. שושן אלבדט 30. לוי יוסף

 3. תייר הטי 17. אסולין אברהם 31. כהן מיכאל
 4. עירן אריה 18. מדלפי ויקשור 32. דהרי אביגדור

 5. כהן עמרם 19. כמליאן עזר 33. זריהן מסעוד
 6. יקים שלמה 20. כץ יהודה (אידל) 34. לוי אלברט
 7. ביטון שלום 21. חזקיהו דויד 35. יפרה יצחק
 8. גלעדי נעים 22. גלעדי גלילית 36. יפרח דייד
 9. סעיף דניאל 23. מוסק בסים 37, אזרן משה

 10. אלוש ויקטור 24. חזן רפאל 38. לכרי יצהק
 11. אברזיל שמעון 25. אלקיים ציון 39. כויםה גי

 12. בן־שושן יצחק 28. זרד ברוך 40. מנשה זכאי
 13. דדון שאול 27. אוליאל מתתיהו 41. בן־דון יגאל
 14. פרץ יוסף 28. אהרגי יצחק 42. םבג מרדכי
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 אות הרשימה: *ז- - הבינוי: הפנתרים השחורים - דמוקרטים ישראלים

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 43. פגח חיים 48. דלאליצחק 33. בהן יהודה
 44. ארצי משה 49. עמלעוב דביאל 54. לוי חיים

 45. פז אורי 50. שננבאום יהודה 55. חייט יצחק
 46. בשוניק ברנרד 51. מרין אמנון 56. דרעי יעקב
 47. אנאבאבה יחזקאל 52, ארהון הנריק 57, םבג שמעון

 אותיות הרשימה: ״חל, טעם״ - הבינוי: הליכוד גחל הרשימה הממלכתית,

 המרכז החפשי, פעילי א׳-י השלמה

 השה והשם הפרטי השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. בגין מנחם 41. ברק ברוך 81. נעמת ראובן
 2. ד״ר רימלט אלימלך שמעון 42. קאופמן חיים 82, אהרון רוברטו

 3. ד׳׳ר בדר יוחנן 43. לינקד ציטה 83 • שמולביץ מתתיהו
 4. אהרליך שמחה 44. נסר אלדין גימל 84. קרבונרו פנדל

 5. ד״ר הלוי בנימין 45. נהרי יהושע 85. פפו אהרון
 6. שרון אריאל 46. שמיר משח 86. אלנצוע »בי יקר

 .7. הורביץינאל 47, יחיל רייב 87. מלומד יוסף אלחנן
 8. תמיר (כצנלסון) שמואל משה 48. טאיסו נסים 88. נאור אריה

 9. יפה אברהם 49. איתן יונה 89. קיזלשטיין משה
 10. לנדאו חייפ 50. ג׳מאל מופטפה 90. אבודרם חיים

 11. תמיר יוסף 51. דגן(ויצפרכט) שמעון יוסף 91, קולמן נחום
 12. קרמרמן יוסף 52. שילנסקי דב 92. משה יונה•

ימר יצחק מרדכי  13. אברמוב שנאור זלמן 53. שליטא בני 93. ז
 14. ידיד מנחם 54. לב אריק 94. הלוי צבי

 15. שובל זלמן 55. הצבי רפאל 95. קיזלר יורם
 16. שוטטק אליעזר 56. צייקםל מיכאל 96. אידלנ׳ן ישעיהו

 17. פת גדעון 57. בראיז יצחק 97. עמראני יחיא זכריה
 18. ארידור יורם 58. יוספי(ברונפלד) סב 98. גריינר יעקב
 19. נמים משה בנימין 59. חריטן אלי 99. שליש זבולון

 20. קורפו חיים 60. חזן ויקטור 100. בן אפרים אבא
 21. מודעי יצחק 61. שאוה (שוע) מנשה 101. עמיצור בצלאל

 22. קשת בן ציון 62. מיבר מאיר 102. קעטבי יצחק
 23. פלומין יחזקאל שמחה 63. בן אליעזר חנה 103. הדסי צבי
 24. לוי דוד 64. ויסקביץ בת שבע 104. סגל משח

 25. גדופר פסח 65. מאיר אבי־ש״בי יחזקאל 105. ארנון (איפרמן) יהודה
 26. לבני איתן 66. קלנג אריח 106. שלגי אילן

 27. שמיר יצחק 67. כצנלםון רבקה 107. פחרוב ישראל
 28. לין אמנון 68. ללקין רפאל 108. צור הלל

 29. נוף (נפרסטק) עקיבא 69. כהן אלה 109. אין אפרים
 30. כהן מאיר 70. בן אלישר אליהו 110. נחושתן יעקב

 31. כץ אברהם 71. נחמני דניאל 111. מנדלסון דבורה
 32. ארנם משה 72. מרידוד דן 112. אופנהיימר בנימין

 33. דרובלם מתתיהו 73. זייגרמן דרור. . 113. שיבמן שבתי
 34. בארי ידידיה 74. מילקובםקי רון 114. מלצר אהרון

 35. כהן גאולה 75. ד״ר כהן דוד 115. כהן־מנורי חיים
 36. אולמרט אהוד 76. דשא מיכאל 116. פרלשטיין שלמה

 37. פרץ יצהק 77. ורקד יעקב 117. ל יסמן חיים מרדכי
 38. שתםרמן אברהם • 78. כספית יצחק 118. גולדשטיין אהרון

 39. דיציאן ליאון 79. חיימוביץ יצחק 119. רזיאל־נאור אסתר
 40. כהןינאל 80. בורטנשטיין אברהם 120. קליננהופד יצחק
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 אותיות הישימה: ״יא״ - הכינוי: השיתוף והאחוז

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. עוביד דיאב 9. טחיול חלים 17. מח׳ול סוהיל
 2. נת״לח אליאס 10. עודה וובייה 18. סמעאן פדל

 3. דיאב יוסף 11. חלאק נחילה 19. שולי תאופיק
 4. עתאמנה מהמד 12, זידאן חסן 20. סעיד פרוזאן

 5. חדאד עסאפ 13. בשארה עפיף 21. ניובראן סלים
 6. מניאדלה רשיד 14. גיבארת עבדאללטיף 22. יונס עמדאל

 7. נגי«ר היליל 15. ת׳ורי פאדל
 3. פסארוה אחמד 16. שופאגי ג׳מיל

- הכינוי: רשימת הליגה(מיסודה של הליגה להגנה יהודית בא״י)  אותיות הרשימה: ״כך״

 השם והשם הפרטי השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. בהנא מאיד (מדטין) 5. דייך משה 9. בן חברון יצחק
 2. רהטים שמעון־מאיר 6. לוין ציפורה 10. הורוביץ מיכאל
 3. שניידר יוסף 7. הרשקוביץ אברהם 11. בר יוסף מרדכי

 4. לרנד יואל 8. חראף אברהם

 אותיות הרשימה: ״לע״ ־ הכינוי: המפלגה הליברלית העצמאית

 השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 55. אבירם אלכסנדר
 56. ביין שלמה

 57. לוין בנו
 58. אוחיון שלמה

 59. ברקוביץ מתתיהו
 60. שחר משת
 61. לצטר נתן

 62. פלורגטל משה
 83. לדרמן בנימין
 64. ריכמן ארקדי

. בר־טאיר נורית 6 5 
 86. בריטגן אמנון
 67. צולר זיגמונד
 68. דוברצקא רות
 69. בר־שדה צבי

 70• יעקובסון אליהו
 71. שרעבי נסים
 72. קאן ארטור

 73. אבו־ראם יוסף
 74. מגור דוד

 75. אהרון יוליאן
 76. מוהנא שריף

 77. זידל יוסף
ל ת  78. בקר י

 79. שנפלד בנו
 80. זילברמן הרי
 81. מרדכי חנניה

 28. דיקשטיין שבתאי
 29. גל־אור אליהו
 30. וודוביץ מרכוס

 31. שץ אריה
 32. פלד עקיבא

 33. וולף צבי
 34. סמובסקי אשר
 35. רבינוב ישראל
 36. שפיגל זינמונד

 37. שקד ישעיהו
 38. בלומנפלד רפאל

 39. שיין דוד
 40. רייף אריה

 41. טאובר פליקס
 42. פוסמןיוסף

 43. אלבז שמעון
 44. זהבי משה

 45. זינגר םוניה
 46. בילט ראובן

 47. טייב יוסף
 48. פורמן ירחמיאל

 49. ביין נפתלי
 50. אוהל יהושע

 51. ויסמן אלימלך
 52. פםטרנק אליהו

 53. מיבר יצחק
 54. שטינהאוז דוד

 1. קול משה
 2. האוזנר גדעון

 3. שערי יהודה
 4. זיירל הלל

 5. אליעד נסים
 6. גולן יצחק

 7. טוכמן חיים
 8. אסטדייכר זאב

 9. מעין קלרה
 10. ברקאי יצחק

 11. שטיין גבריאל
ב אריה ו ט ך  12. ב

 13. שניצר צבי
 14. טאופיג מיכאל

 15. יקרקנר שמואל
 16. הרמש חיים

 17. ניר צבי
 18. רוסטל אדוארד
 19. קלינשטיין נחום

 20. אוםיר שלטה
 21. וינברג לאד,
 22. יסין ג׳מאל
 23. עזאם טלאה

 %4. הריס לופיאן
 25. םפיבק ברנרד
 26. גליקפמן הנה

 27. קשיפוב כיגיש
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 אותיות הדמימה; ״לע״ - הכינוי: המפלגה הליברלית העצמאית

 השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 82. וירט מנחם 95. אוגיקובסקי פרץ 108. בר-נתן יהודה
 S3. גולדברג דן 96. פלד שמאי 109. כהן בנו

 84. גלעד נעמי 97. רזניק ניסן 110. תורי אברהם
 85. מוזס יעקב 98. באור גדעון 111. פינד לודויג
 86. ליבה בדקו 99. רוזנטל נפתלי 112. קליר אברהם

 87. בשה יואב 100. מוזס אלי 113. הרנלן צבי
 88. סמוביץ יצחק 101. פרידקס נחום 114. ארצי יצחק

 89. מילגרום חנה 102. שלומי דוד 115. לנדאו נזיבאל
לטר  90. וולפוביץ אהרון 103. סלמון בנימין 116. אבלםו

 91. גלאובך אליעזר 104. דויטש אפרים 117. קלמנטינובסקי צבי
 92. רוט צבי 105. הרשמן מאיר 118. קפלינסקי נח

 93. קרשנבוים משה 106. פדרנץ יקותיאל 119. כגן רחל
 94. לכטנשטיין דבורה 107. דונפקי ישראל 120. רוזן פנחס

 אותיות הרשימה: ׳״מס״ - הכינוי: חגועה לשוויון חברתי

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. שאקי אבנר חי 10. חרר יעקב 19. איטלמן פישל
 2. טריקי יצחק 11. תדמור בנימין 20. שמעוני חייט
 3. בן זאב יהודה 12. בוזגלו משת 21. כדדי מרדכי
 4. הררי שמעון 13. רוט דרך 22. כלפון יהושע
 5. צפר שלטה 14. זקרי אלי מכלוף 23. אסולין יוסף

 6. שוויקי אברהם 15. גולן(חדד) יצחק' 24. כהן מאיר
 7. אברגייל אליהו 16. סהרוני יהושע 25. אליהו אלברט

 8. ענתבי יוסף 17. א«0לפ דוד 26. קרנר שמעון
 9. כלפון אליהו 18. שמואל רות 27. מטלון אברהם

 אותיות הרשימה: ״םנ״ - הכינוי: תגוצה עממית

 הש0 והשם הפרשי השט והשם ד־פר&י son והשנ! הפרטי

 1. חסין אשר 10. בן שמעון חזי 19. טיטון פורטונה
 2. עמנואל יצתק־משה 11. מנדלאוי תמר 20. דוויק הכהן משה

 3. תיון כמוס 12. אנגל אברהם 21. סעיד פנחס
 4. שלום סעיד 13. מזרחי אליהו 22. כתן אברהם

י מנשה  5. זבידח יוסף 14. כהן אלי 23. לו
 6. תורגמן שלום 15. רוסו יוסף 24. בחן שבתאי
 7. שער מאיר 16. יפעת אפריט 25. עטיה אליהו

י דוד י אפרים 17. מעודה רחמים 26. לו  8. לו
 9. בר ששת מאיר 18. ׳חשבי מיכאל
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 אותיות הרשימה: ״עא״-הכיבוי: רשימה ערבית לבדוים וכפרים

 השם והשם הפרסי השפ והשם הפרטי העם והשם הפרטי

 1. אבו רביעה המאד 18. שבלי םלימאן 33, אל־אלאטונה מוסטפה
 2. אלגדי מוחטד 19. מקטדאן מהמוד 36, אל־אלאונה קאיד

 3. אלזחאלקה המזה 20. עיד מוחמר 37, אל־עלאונה חפן
 4. אלעזאזמה עודה 21, מצאלחה מחמוד 38, אל־עלאובה עלי

 5. טרביה גימאל 22. זועבי מחמוד 39. אבו שארב סאלפ
 6. אבו רפיק אבראהים 23. נגיאד מוחמד 40. אבו רביעה דייב

 7. זכידאת גיומטה 24, אבראהים בג׳יב 41. אל־אלאונה על־עבד
 8. עבדול חלים מותמד 25. זועבי עבלללה 42. דייאב סובחי
 9. אבו חוםיין אחמד 26. אבו ניוריטד אחמד 43. המולה סעיד

 10. ג׳ו«מיס מופציי 27. בצאצרוד םלי-יואן 44. סואעד ט»הה
 11. מזאריב חסן 28. אלעמור אבראהים 45. םעדיה שחאדה

 12. זידאן עומר 29. אל דזואשלה חמאד 46, הלף מוםטפה
 13. תיטיב סלים 30. אבו ערער יוסף 47. קעבייה אטעד
 14. עדאלה מוסטפה 31. אבו עדאנם עליאן 48. עמרייה צאלה

 15. חגייראח חוםיין 32. אזבארקה מוהמד 49, אבו רייא עאטף
 16. גדיפאת עלי 33. אלבארקה סלימאן 50, אבו עמאר עבר רבה

 17. רחאל קאסם 34. אל־אלאונה מוהמד

 אותיות הרשימה: -ענ״ - הבינוי: תנועה לאתוה

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השט והשם הפרטי

 1. נסים עזרא 10. שהרבני עזרא 18. בךעמרי שמעון
 2. גבאי עזרא 11. מנע אברהם 19. שאבי עובדיה

 3. בן דרור (קוקו) אמנון 12. בן־טובים דרור 20. שאול מואיס
 4. בטט רזי 13. מפנו יוסף 21, שאבי אמל

 5. זלוף דוד 14. יצהייק טובה 22. בצרי מנשה
 6. צהל נתן 15. אריאל יהודית 23. מנע ציון

 7. שפירא אבשלום 16. עבד יוסף 24. גבאי ששון
 8. חיות יחזקאל 17. אברהם דוד 25. סומך מאיר

 9. שאול ורה

 אותיות הרשימה: ״ער״ - הכינוי: רשימה ערבית ישראלית

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. הייב חסן 5. אל עקמי הסן 8. הייב מחמוד
 2. אל הוזייל םלאמה 6. אל רחאל גיאסם 9. פלח הפין

 3. הייב אחמד 7. עזאיזה נאשד 10. חייב מחמוד
 4. זבידאת טלי

 1 הרשימה: ״פ״ - הכינוי: פנתרים - כחול לבן

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. (מור) מלכה אדי 3. אלבז יעקב 5. שנב יהודה
 2, שמש כוכבי 4. אשרי יוסף 6. פרץ מרז
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 אותיות הרשימה: ״קנ״ - הכינוי: מוקד - מק׳׳י ותכלת אדום

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם ורשם הפרטי

 1. פעיל מאיר 41. דוידזון אורי 81. פרופר נתן
 2. מיקוניס שמואל 42. ויםלובי׳ן יהודה 82. לוטנר תייט

 3. כהן סעיד 43. קניר פסה 83. ליבוביץ יוסף אדמנד
 4, צבןיאיר 44. זנדמן שושנה 84. נחשון בנימין

 5. מנד מתי 45. מרטון רוחמה 83. כנן צפורה
 6. טייטלבאום ישראל ראול 46. בן נר אבנר 86. פ0י ברוך

 7. אטינגר־לניד ניבה 47. אושאנים אפרים 87. דודאי מרדכי
 8. הס יצחק 48. סגל נח 88. בכר ליזה

 9. דרוקמן אליהו 49. שמעוני אליעזר 89. חורן אילן
 10. ברינקר מנחם נתן 50. פידל יוסף 90. פםקא אברהם

 11. ברמן אדולף אברהם 51. בלוך אברהם 91. פישמן אברהם
 12. זיידני עומר 52. גריבבוים יונתן 92. עוז דוד

 13. שמואלי שושנה 53. נרץ נורית 93. נויברגו נלי חנה
 14. ענבר נורית 54. אליהו יגאל 94. איסוטס אריה לאונרד

 15. מרגלית אבישי 55. שכטר זונילדה 95. בסר גלליה
 16. אבין זונדל 56. יבנאי אריה 96. פלד יונתן

 17. עוז נילי 57. שייבלום עדיגה 97. ארליך ורד
 18. גינוסר פנחס 58. נסחר מירח 98. שפ טוב חנה
 19• בלבול עזרא 59. סמו מאיר 99. צורף דרור

 20. קוליקובסקי הנריקה 60. אדר שולמית 100. שי אהרון
 21. ליאון דן 61. דריך־דרבקין רוני 101. שנצר ליליאנד, לולה

 22. ליטבק שמואל 62. לנדאו משה 102. שאלחיאל אליהו
 23. טמקין בנימין 63. שצ׳ופק יצחק 103. זילבר יעקב

 24. ליכטר מרדכי 64. שמולובסקי הלל 104. הדר מנחם
 25. האפרתי יוסף 65. פלינקו נורמ; 105. יהושע רבקה

 26. מרגלית נחמן 66. רוטפילד דוד 106. יפה דובה
 27. איברדיס מוח«ד 67. גרינללד הי ים 107, גרינצויג אמיל

 28. מור יהודה 68. פנציאפ דניאל 108, אבין דרכה
 29. שורץ שמואל 69. לובנשטיין ישראל 109. הבויניק דגי

 30. תיבון חיים 70. אולמן מרגלית עדנה 110. שדה זאב
 31. פווזר פרנקלין 71. היטנר דוד 111, ספירו גדעון

 32. שבתאי קרול 72. אמודאי מיכאל 112. לם מאיר
 33. כפרי מרדכי 73. טל משה 113. צירולניקוב שלמה

 34. בני אלברט 74. מירון כרמית 114, אשריאל שאול
 35. פרידמן ויליאם 75. גינופר יאירה שרה 115. פסקא חנה

ת פישל אייזק ב צ ר  36. דויטש צבי 76. ליכבשטיין ברנרדו 116. ה
 37. כץ דוד 77. זייפ נלד, 117. ליטאי יעקב
 38. וינברג מיכל 78. קומאי אליהו 118. כהן שמעון

 39. שטרן יונתן 79. שטולצר זאב 119. רבינוביץ גרשון
 40. בסר יעקב 80. הירשפלד יורם מיכאל 120. פנה חבה
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 אותיות הרשי18ז: ״רא״ - הכינוי: קידמה ופיתוח

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. אלזועבי סיף אלדין 16. אבו אלהיג׳א עלי 31. כיאל פהים
 2. מועדי ג׳בר 17. טבולי דייר סלים 32. עליאן מוסטפה

 3. קסוס מסעד 18. אבו דוקון רסלאן 33. סלמאן דאוד
 4. מצאלחה נואף 19. סעיד טוחמד 34. עליאן פהים

 5. אלזועבי אינעאט 20. עמאש מורד 35. חלבי מוםבאדז
 6. כמאל מוטחד 21. רשרש עיסא 36. אלוהידי חיכמת

 7. ביבראן זבי 22. סויד צאלת 37. כלאילי עפיף
 8. צפורי אבראהיפ 23. סויד פרחאן 38. עיאנם קאםם

 9. עלי יוסף 24. פציול פארם 39. אטאללה סלמאן
 10. ג׳אבר תאופיק 25. עותטאן נור 40. דראונשה אחמד

 11. קבלאן טחמוד 26. אבו שקארה םמיה 41. סלימאן צאלה
 12. אבו נוש חאגימוםא 27. עראידה מוחבא 42. טריף באמל

 13. דקור ת׳ליל 28. עזאם שפיק 43. טריף פרחאן
 14. ח׳יר אסעיד 29. אבראהיט פאיד 44. סעד ב׳ורג׳

 15. נבואני גימיל 30. אבראהים סליפ

 אות ,יית הרשימה: ״רה״ - הבינוי: רשימת תימנים בישראל

 השם והשם הפרטי תשם והשם הפרטי השם והשה הפרטי

 9. בוני שרה
 10. עוזורי משה

 11. יצחק יוסף
 12. מנצורה שלוס

 5. הלא יוסף
 6. משרקי גאולה
 7. בדיהי יששכר

 8. הררי מאיר

 1. מנצורה נסים
 2. מלאכי אליעזר

 3. צורי זכריה
 4. בוני משה

 אותיות הרשימה: ״רס״ - הכינוי: רשימה סוציאליסטית מהפכנית

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. ליבנה רמי 2. אליאס מגייד

 אותיות הרשימה: ״רצ״ - הכינוי: תנועה לזכויות האזרח

 השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי השפ והשם הפרטי

ן דינה  7. מר
 8, היל (גבע) משה

. דון ר0 4 
 5. שושני אורי

 6. כצנלסון יצחק

 1. אלוני שולמית
 2. מואב בועז

 3. פרידמן מרשה
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מ הישימה: ״ש״ - הכינוי: מרי(העולה הזה - כח חדש) » 

 השפ והשם תפיטי השם והשם הפרטי השם והשם תפרטי

 1. אבנרי אורי 22. שתר אורי 42. ריגד מקם
 2. זכרוני אמנון 23. ברעמי משה 43. שנון יוסף

 3. אמיתי יוסף 24. שגיב אמנון 44. דיסטלפלד אהרון
 4, מסיס אלכסנדר 25. כץ אליעזר 45. קריץ אילה

 5. סגל שמואל 26. אלקלס יוסף 46. טורד שלום שלמה
 6. עוטר פרץ 27. אלינג אוריאל 47. גלעדי מלכה
 7. קריץ ראובן 28. ישנו יצחק 48. זכרוני רפאל

 8. לחמן חנה 29. שוורץ עמי(אטיל) 49. דורון רות
 9. קדרון פרץ 30. אבנרי רחל 50. כהן מיכה

 10. אורן אברהם 31. נוימן לביא 51. זילברצוויג ארז
 11. מילר מרדכי 32. בן־ארי דן 52. דמתי משולט נתנאל

 12. גלעדי מטי 33. בן־נל שמשון 53. זוניס מרםל
 13. פישביין יעל 34. בונה יחיאל 54. פלדמן אביגדור

 14. ברנשטיין דב 35, לחמן דן 55. אברהמי צבי
 15. תבור אליהו 36. בלן לוי אריה 56. עמיר ברברה רודה

 16. דומקה אליעזר 37. גבאי מנשה 57. שי״י ישעיהו — תומא
 17. גלילי משה 38. טיגר שלטה 58. םיקולר עמנואל

 18. סער רפ 39. פבטר יהודה 59. לף ישראל
 19. לביב יגאל 40. פנחסוב יוסף 60. כדן יוסף

 20. עמיר אליעזר אפריים 41. פרידיאן ציון 61. כספי משה דג
 21. הולנד איתן

 אות הרשימה: ׳־ו״ - הכינוי: הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל(רק״ח) ובלתי מפלגתיים

 השם והשם הפרטי השפ והשם הפרטי השפ והשם הפרטי

 1. וילנר מאיר 22. לנגר פליציה אמליה 43. אליאס הגא
 2. טובי תופיק 23. אונגר יהודה 44. כץ אליעזר
 3. לבנבראון אברהם 24. שחאדה יוסף 45, בדר סעיד

 4. זיאד חופיק 25. כליפה מנשה 46. מבדל שמואל
 5. לוביץ׳ רות 26. חביב תםאן 47. חביב עיפא

 6. חינין דוד 27. קאפם חוסיין סמית 48. אשכנזי דוד
 7. אבו ראס עותמאן 23. זהבי ליאון 49. חוטבא חסן

 8. גונן בניפין 29. כנאנה אסעד 50. וילנר יהודית
 9. בורשטין דוד עוזי 30. סויד נאיף 51. דראושה עבדאל חפיז

 10. קאסם סלים 31. גוז׳נסקי תמיד 52. סולודר חנוך
 11. ארליך וולפגננ 32. מורקוס נימר 53. אבו שנב מחמוד

 12. כרבבי זאהי 33. זליג אברהם 54. ברכה ניסן
 13. מלמד אברהם (אלברט) 34. שביטון גאזי 55. סלים רשיד
 14. קוגימן יעקב 35. שמית יחיאל 56. זברק אריה

 15. עאשור עלי 36. עבו־עיטה עבדל תמיד 57. גטאם כמאל
 16. חיורי רמזי 37. ג׳ובראן סאלם 58. טנקלוביץ לקסי

 17. זיסר משה 38. שלום שמואל 59. חיורי הליל
 18. חורי סמירה 39. אל־טור נסרי 60. פריינד מרדכי דוד

 19. אלטמן קלטן 40. קצב אברהם 61. חיורייה שפיק
 20. טובי ביורג׳ 41. אגבראיה מחמוד 62. כהן סלבדור

 21. נהינסקי יורם 42, ברנשטין אנשל 63. תדאד מוהמד
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 אות הרשימה: r״ - הבינוי: הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל(רק״ח) ובלתי מפלגתיים

 השט והשם הפרטי השם והשש ה5רטי השת והשם הפרטי

 64. אלמי יוסף S3. !יאדני עלי 102. זועבי מחמוד
 65. נעטמנה פדל 84. גונן יוכבד 103. גביש יפה

 66. שרוני־טובי צפורה 85. עלי סלח תופיין 104. מוגרבי אברהים
 67. הישייבון תנא 86. לוין(דקר) אריה 105. אירבו מרדכי

 68. הצור לוץ 87. עבד אל־האדי מותמד 106. בורי הליל
 69. ביאדפה אברהים 88. אלקלעי אנגיל 107. קלינגר אטל

 70. שמלי שלמה 89. גזאוי עבדול־ברים 108. בוימן אברהם
כא- סוהיל  71. עסקאלה אמין 90, ברזילי רנה 109. נ

 72. כפיר גזי 91. חביף חניף 110. אכשטיין הלמוט
 73. נפעא מוחמד 92. דגש תופיק 111. ג׳רג׳ורה עונעם

 74. כהן קלר S3. דיגה משה 112. עירם צילה
. מוהא :׳מאל  75, פי)הים ננייב 94, כילייה יוסף 13 ו
 76- ברזילי משה 95. קצב מרדכי 114. לברכט הנס
 77. שמשום אבראהים 96. היטיב אהמאד 115. נקארה חנה

 78. נפט אהרון 97. בקר שלמה 116. אירגה יהושע
 79. ק־יקפ אסעד 98. סעדי עומר 117. כמיס טלירא
 80. לוין רות 99. םולודר יהודית 118. תומא אמיל

 81. בברי אתמד 100. אבו ראס נגילה 119. פיינהוח פנינה
 82. ברגר מלך 101. שפיץ זאב 120. תביני אמיל

 חייב! כהן
 כ׳ בתשרי תשל״ד (16 באוקטובר 1973) שופט בית המשפט העליון

 גהמ 766601) יושב ראש ועדת הבהירות המרכזית לכנסת השמינית
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 תמחיר 60 אגורות נדפס בדפו0 הממשלה, ידד&לים




