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 רשימות המועמדים לכנסת השלוט-עשרח

 לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ס - 1969
1 
 בהתאם לסעיף 65 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכי׳ס - 1969

 מתפרסמות בזה רשימות המועמדים לכנסת הן׳ילוש-עשרה כפי שאושרו:

 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרט*

 אות הרשימה: אמת
 הכינוי: העבודה בראשות רבין

 1. רבי ן יצחק 26. גל גדליהו
 2. פרס שמעון 27. סנה אפרים

 3. בורג אברהם 28. ג ולדמן מיכה
 4. בן אליעזר בנימין 29. יחזקאל אברהם

 5. נמיר אורה 30. טריף סאלח
 6. רמו ן חיים 31. קהלנ י אבי גדור

 7. חריש מיכאל 32. כץ יוסי
 8. קיסר ישראל 33. אדרי רפאל
 9. ליבאי דוד 34. גור מרדכי
 10. זוילי נסים 35. שפי יעקב

 11. שטרית,שמעו ן 36. גולדשמידט אלי
 12. ברעם עוזי 37. דיין יעל

 13. אלול רפאל 38. שגיא גדעון
 14. אור אורי 39. זיסמן עמנואל

 15. שוחט אברהם-בי יגה 40. לס י ורם
 16. וייס שבח 41. ונו נו יוסף
 17. מירום חגי 42. בוחבוט שלמה

 18. לובלסקי מאשה 43. פרץ עמיר
 19. בן מנחם אליהו 44. אביטל שמואל

 20. מסאלחה נואף 45. יעקבי גד
 21. שחל משה 46. חדאד חנא

 22. כהן רענן 47. כץ עוז אברהם
 23. דיין אלי 48. ארד נאוה
 24. ביילי ן יוסף 49. ניר צבי

 25. איציק דליה 50. שומר פנחס דוד

 1. סייח התשכ״ט, עמי 103; התשנ״ב. עמי 194. י
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפחה ושם פרט>

 51. אלקרינאוי טלאל 86. אלדר עדי
 52. מרסיאנו טעדיה 87. ירון יצחק
 53. גנוסר יוסף 88. ניצן מאיר

 54. פרידמן עפרה 89. גוראל שלמה אריה
 55. בר זהר מיכאל 90. גיל יעקב
 56. שרפמן דפנה 91. פרץ יצחק

 57. צור יעקב 92. פרישטדט רבקה
 58. בוטנסקי נגה 93. צור שמואל

 59. פדידח שלום 94. ישראלוביץ ארטור
 60. שפירא-ליבאי ניצה 95. זכאי יחזקאל

 61. יהודה דורון 96. בילסקי בן-חור רפאלח
 ^62. פרנקל יובל 97. נחמיאם אהרון
 64. ולבר יצחק 99. בקר אהרון 631. פרי שלום 98. בר שביט שלמה

 65. נעים רענן 100. שדה דרור
 66. סויסה ימין 101. בוצר אברהם
 67. קרסו רונן 102. שפירא רנה

 68. טיומקין יבגני 103. עמיחי יהודה
 69. דלאל יעקב 104. יריב אהרן

 70. כדור מסעד 105. סולודר עדנה
 71. קאסם חליל 106. פרי מנחם
 72. לנדאו אליהו 107. ידין יוסף

 73. אביבי איתן 108. בן שחר חי ים
 74. צוקר טובה 109. צחר משה

 75. אוברקוביץ יורם 110. ארצ י י צחק
 76. אביטן שלמה 111. משל ירוחם

 77. ברנם חיים 112. ארבלי אלמוזלינו שושנה
 78. סרוםי מיכאל 113. בר לב חיים

 79. בר לביא רפאל 114. בן אהרון יצחק
 80. ביתן אסתר 115. צדוק חיים

 ^81. קצב כדורי 116. אליאב אריה (לובה)
. לנגר ליאורה (בטי) 117. דיניץ שמחה 8 « 

 83. כהן דוד 118. אבן אבא
 84. פרדיס אייל 119. קציר אפרים
 85. אלפסי סימון 120. נבון יצחק
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: ב
 הכינוי: מפד״ל, חזית דתית לאומית - המזרחי, הפועל המזרחי

 1. המר זבולון 21. קופלוביץ אהרן
 2. שאקי אבנר חי 22. אברהמי משה
 3. ביבי יגאל 23. שטטמן משה

 4. לוי יצחק 24. מרמורשטין אברהם
 5. פורת חנן 25. בוארו ן ברוך
 6. יהלום שאול נחום 26. בן שושן מאיר
 7. בן צור שמריהו 27. גליקםברג אילה
 8. היבנר יהודית 28. םולימן אברהם
 9. לנגנטהאל נחום 29. דיקר שמואל

 10. מנדלביץ יוסף 30. רוזנבלט ראובן
 11. צדוק עזריאל 31. נחשוני חיים

 12. שטרן אברהם 32. קאופמן אלכסנדר
 13. לוי בועז 33. כהן סלם
 14. חניא משה 34. דיעי גד

 15. חן בנימין 35. חזי עובדיה
 16. מנצורה נסים 36. בר חד אברהם
 17. פרומן דב.זיםמן 37. נבון ישראל
 18. גהלי אהוד 38. מעתוק אהרן
 19. שוקרון שלום 39. אלימלך שלו

 20. שפר אליעזר 40. ראבוחין אליעזר
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפחת ושם פרט*

 41. קולה אביגדור 71. פת ישראל
 42. עידן משח חיים 72. מעודה אפרים
 43. טורק יצחק 73. אלבז נסיס

 44. זריבי עליזה 74. אלםסי סימנטוב
 45. מחלוף יעקב 75. פלטנר שלמה
 46. אלמליח נסים 76. עמר יונה
 47. רוט גדעון 77. חוברה משה

 48. אליצור יחיאל אורי 78. צרור בנימין
 49. מלכה ניסים 79. פיקהולץ ישראל
 50. שילה דוד 80. ביטון אברהם
 51. םולוםינםקי ניסן 81. ריעני דוד

 52. דני נו יגאל 82. חראז י יששכר
 53. לב אסתר 83. פרחי יונה

 54. רט אהרון 84. טרבלסי ברוך
 55. משורר שרה 85. דהן דוד

 56. שמר שרגא 86. ברוך יאיר
 57. זוהר יצחק 87. אילוז דוד

 58. מנטש שמאי צבי 88. קופלד כרמלה
 59. בדיחי אברהם 89. כהן ינון

 60. לוזון מאיר 90. מור יוסף יהושע
 61. פרי י זן ברוך זאב 91, מרקוביץ אהרן

 62. זמיר דב 92. טלר יהושע
 63. אי ובי מוסא 93. חזן אליהו

 64. הלברטל מאיר 94. פלי ישמן דב
 65. גמליאל שלמה 95. חני ג צבי

 66. דומברוביץ דב 96. איצקוביץ ישעיהו
 67. אביטן יהושע 97. ספיר זכריה
 68. ניצן יוסף 98. בלדב אברהם

 69. דאר יחיאל 99. לנצקרון יהודה
 70. קליין משה אריה 100. בוק יהודה
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 101. בר אשר יקותיאל 111. שינדרסן לאונסי
 102. דגניה שמואל 112. בנצקו אליהו
 103. קופמן אברהם 113. שאער יהודה

 104. פלדמר משה 114. שטרן-קטן שרה
 105. מוםה מנשה 115. נדיבי חיים
 106. גור אלישע 116. דרוקמן חיים
 107. רוזן שלומית 117. אבטבי אלעזר

 108. אחוול משה 118. סנהדראי גולדריך טובה
 109. מגער מרדכי 119. צוקרמן אברהם

 110. רכטמן מרים 120. בורג יוסף

 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: ג
 הכ *נוי: יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל - דגל התורה -

 הרב יצחק פרץ
 1. שפירא אברהם 11. לוריא מאיר
 2. פרץ יצחק 12. לי נצר שלמה
 3. פרוש מנחם 13. כרמל מנחם
 4. הלפרט שמואל 14. ולצר יעקב

 5. רביץ אברהם 15. קוגלר בן ציון
 6. ורדי גר אברהם 16. וינברג משה
 7. גפני משה 17. אבו יוסף

 8. אירנשטיין משה 18. שמרלר מאיר
 9. ברילנט חיים 19. רבינוביץ אברהם

 10. אםחייק יחזקאל 20. הרבסט יעקב
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפחה ושם פרטי

 21. מילר צבי 51. מקלב אברהם
 22. דייטש אברהם 52. קורן >הודח
 23. ישראלי יאיר 53. בנט אברהם
 24. בלוי דוד 54. כהן נפתלי
 25. שטיצברג ירחמיאל 55. פישמן דוד
 26. מקלב ישראל מאיר 56. לחובר משה
 27. רוט צבי 57. פו גל ישראל

 28. פולק ברוך 58. מן משה
 29. קארפ משה 59. חליוא שלמה

 30. שורץ עזריאל 60. וידיסלבסקי שלמה
 31. בן פורת יוסף 61. שלזינגר ישראל

 32. בוקשפן נטע שלמה 62. זלצר צבי
 33. ברויאר דוד 63. בינט גרשון

 34. הופמן רפאל 64. איזנברגר מנחם
 35. קורניק ישראל 65. ו יסלובסקי אברהם

 36. נשרי יצחק 66. יפרח אליהו
 37. ו ויסברג חי ים 67. לוי אשר

 38. כהן הלל 68. סםט אלחנן
 39. פלמן שמעון 69. זייבלד שמואל
 40. ווייס יוסף 70. שפי גל ישראל
 41. ארנטרוי אלחנן 71. גליס יעקב

 42. די יטש שלמה 72•. גרנביץ יגאל
 43. גולן משה 73. גשי יד ראובן
 44. שמרלר יעקב 74. שטאובר אריה

 45. ליברמן אליהו 75. שוורצמן יהודח
 46. שולמן שמואל 76. רוטנברג מנחם

 47. מילר חי ים 77. שוורץ זאב
 48. גרין חיים 78. קלוגמן מנחם
 49. הרים בן ציון 79. דרילמן אהרן

 50. הגר אריה 80. אוירבך שלמה זלמן
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 81. םמוטני חיים 91. ויוגורט מרדכי
 82. טירר משה 92. בלומנטל מנחם

 83. ויספיש נחום 93. םטל שמחה
 84. לוי דן 94. סנקביץ דוד
 85. אלפר ישראל 95. טי נפלד משה
 86. לבל בנימין 96. ולצר ברוך

 87. יוסקוביץ יוסף 97. קנופף חיים משר
 88. פוקס חי ים 98. הורביץ פנחס
 לורנץ שלמה 89. בלאו יהושע 99. לורנץ שלמה

 90. כהן קובלםקי ראובן

 משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרסי

 אות הרשימה: ד
 הכנוי: התנועה הלאומית לדמוקרטיה ועליה

 1. קושרובסקי יולי
 2. גלו זמן ולדימיר

 3. נוב ישראל
 4. אובסישציר לב

 5. סלזינגר אמיליה
 6. אהדו נוב שמאי
 7. פישמן אברהם

 8. שקליאר ולדימיר
 9. בובים ויקטור
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 שם משפחה ושם פרטי סם משפחה ושם פרסי

 אות הרשימה: דף
 הכינוי: פיקנטי בראשות משח בדש

 1. בדש משה 31. עסיס משה
 2. בצרוו י אליהו 32. לוי חיים

 3. מלי םובקה יריב 33. זנדני שושנה
 4. אופפל נירית 34. גי גי אדמו נד

 5. פולק שלמה 35. טביב אילן
 6. ליברמן אשר 36. עמר ענת
 7. דורי יהודה 37. רוח הימה
 8. פישבך צבי 38. עזר ורה

 9. ארזי צבי 39. סכר ליליאן
 10. אדיר מאיר 40. אדמו ן שלמה

 11. מימון יעל 41. כהן צבי
 12. פלד ויקטור 42. מנחם םגלית
 13. יעקבי עובד 43. עמר אליהו

 14. סוקולובסקי אלקסנדר 44. חטשואל דוד
 15. דותן רפאל 45. שאבו צברי

 16. בדש סמדר 46. לוגםי שמעון
 17. לבני אשר 47. מזרחי דליה

 18. פרגון רוני 48. גולדנברג מיכל
 19. בדש אילן 49. שמח זאב

 20. דהן אבי 50. לו גסי מרםדם
 21. בן עמארה בני 51. שמש אוסנת

 22. אודי ז מקסים 52. בלומברג דורית
 23. לוי דוד 53. קמרי צדוק

 24. ישרים מירלה 54. דודיאן ציון
 25. מזרחי ארז 55. אליהו חנה
 26. צפורי נעם 56. אברגל מאיר
 27. גמליאל אמנון 57. אגיימן ויקי

 28. בוטרשוילי מיכאל 58. אגי ימן יהודה
 29. שקרוב מורן 59. אגומן ריקה
 30. ברדה נסים 60. אדטו מנחם
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 87. מושקוביץ שלמה
 88. מסיקה עמליה
 89. משאש יצחק
 90. סולטן תייס

 91. סמושקביץ אלכסנדר
 92. עדני מזל

 93. אושמי שלמה
 94. עטיה רבקה

 95. פורטנוי אלבירה
 96. פיטוםי שבתאי

 97. פקר ז יאנה
 98. קפח אלי

 99. קורלי י י וסף
 100. קלין אליהו

 101. רוטנברג יוסף
 102. שטיין רפאל
 103. שכטר מנדל
 104. שלום סעיד

 105. שילטון ישראל
 106. שמוקלר יבגניה
 107. שפרגל צבי יעקב

 108. שקרוב משה
 109. שרעבי אברהם
 110. שרעבי בנימין

 111. שרעבי מזל

 61 ארזי מרגרטה
 62. בן עבו אברהם

 63. ברדה דוד
 64. גבאי י ורם

 65. גלםן אירינה
 66. דהן נחמה
 67. דהרי ציון

 68. ויטלשטיין זיוה
 69. וכטר אברהם
 70. וקנין דניאל
 71. זוילי מרדכי
 72. זוילי רוני
 73. זוילי שאול
 74. חדאד אברהם
 75. חדד אליהו

 76. חורי סיגלית
 77. חתוכה אוריאל
 78. טבקמן אסיה
 79. טואיטו ברוך

 80. ירונסקי משה יעקב
 81. טל יוסף
 82. כהן יעקב
 83. כהן ענת
 84. כהן צבי

 85. לוי יואב
 86. לי נדבו ים ישראל
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה וטס פרטי

 אות הרשימה: ו
 הכינוי: חזית דמוקרסית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית

 הישראלית וחוג* ציבור יהודים וערבים

 ז י אד תאופיק 26. פאהום סוהי יל
 מחאמיד האשם 27. גוז ינסקי י ורם
 גוזינסקי תמר 28. ליבוביץ יוסף
 סלים םאלח 29. עזאם תרי זה

 אבו ריא מוסטפא 30. אל מדעמה סאלם
 בשארה חסן 31. אבו חוסין גמיל

 שלום שמואל 32. ח י וטבא חסן
 כיאל עפי ף 33. קצב אברהם
 אלעוברה חוסי י ן 34. דביט עיסא

 גבאי אנואר 35. חג י מוחמר אחמד
 חנא פאתנה 36. חמרה מאגד

 יחיא סאלח 37. כליפה פנינה
 ח*ורי ג יראים ראמז 38. ה י ב י פתח י

 מלמד אברהם 39. מחאגינה מוחםד
 עמורי לביב 40. בי >ר בן ציון

 מחי ול עםאם 41. תומא באסם
 טיבי זוהיר 42. אבו ראס גמיל
 חיטיב שאוקי 43. בכרי מוחמד
 מנאע מוחמד 44. וילנר דורון
 לרמן דבורה 45. יאס י ן אחמד

 חיטיב רגא 46. חישייבון חנא
 סרסור נאדר 47. סלימאן עאידה
 שקר נסים 48. בר ניר נאורה

 גביש יפה 49. עבאס עאוני
 נעאמנה פדל 50. זליג אברהם
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 שם משפחה ושם פרט* שם משפחה ושם פרט*

 51. אבו שנב אחמד 86. סגיר מוסא
 52. חבי באללה עורםאן 87. זין אל דין עבאס

 53. מחאגנה מוחמד 88. שחאדה עלי
 54. עז ו ן מוחמד 89. לוי לילי

 55. גונן בנימין 90. עבד אלהאדי מוחמד
 56. עבד אל ראחמן מחמוד 91. קאדר עבאד אל גאני

 57. בו יטל מריה 92. טובי שפיק
 58. מנדיל מרי 93. אשכנזי דוד
 59. מנסור ראגיי 94. סלאמה רשי ד

 60. קבהה שהיר 95. סולודר עמיחי
 61. עמית יחיאל 96. בשארה ראי ף

 62. חאג י סאמי 97. קשקוש עותמאן
 63. טננבאום אהרון 98. פי ילר רולף לי י זר

 64. כליפה בדיעה 99. חאיק נביל
 65. עבד אל חלים נסרי 100. ניקולא עיסא
 66. טואפרה חוסי י ן 101. ברכה מוחמד

 67. נסרה רפי ק 102. גיראיםי רודינה
 68. אבו ז י יד דחי יל 103. קלר אדם נפתלי

 69. טנדלר אדה 104. אבו ע יטה עבד אל חמיד
 70. שביטה פתחי 105. בדר נאזם

 71. דיאב סוהייל 106. חיורי סמירה
 72. ח יטיב אחםד 107. קםים אלי אס

 73. חנין שולמית 108. פרי ינד מרדכי דוד
 74. גי בארי ן אחמד 109. מורקוס נימר

 75. כהן םלבטור 110. סעד אחמד
 76. דאהוד פה ים 111. כרכבי זאהי

 77. חאג' ו ואליד 112. אירגה יהושע
 78. חסן פח ירי 113. סנעאללה עלי
 79. חורש ששון 114. לוביץ רות
 80. אבו עקל גהאד 115. עברי מוחמד
 81. אבו עקסה אליאס 116. חנין דוד

 82. בדיר צאלח 117. כנאנה אסעד
 83. יבלו נקו שרה 118. בורשטיין דוד
 84. אבו רחםון אדיב 119. טובי תופיק
 85. וולרשטיין הרברט 120. וילנר מאיר
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה וסם פרטי

 אות הרשימה; זה
 הכינוי: ציפור

 1. יסעור ציון

 שם משפחה ושם פרטי סם משפחה וסם פרטי

 אות הרשימה: ס
 הכינוי: מולדת

 1. זאבי רחבעס 26. בר יחיאל
 2. גוטמן שאול 27. אביטל גבריאל

 3. בא גד יוסף 28. קולנינסקי ולריה
 4. פולק שרה 29. יחזקאל יעקב
 5. יחזקאלי אברהם 30. נירל דפנה

 6. בר עוזי 31. קונפינו יעקב
 7. ירום אורי 32. קזרא רמי

 8. סגל רפאלה 33. חסון ליאורה
 9. ברקאי יעקב 34. הנו נאיף

 10. וויםלר רוני 35. בשן בנימין
 11. חירם אנה 36. זבולון שמואל
 12. אדרעי נסים 37. ליבסקי נד חי ים

 13. לוי מיכאל 38. רזניק חן
 14. לפיד מרים 39. חן יעקב

 15. קנט יצחק 40. אדלשטיין עטרה
 16. אברהמי ציון 41. בר און ראובן
 17. אילן שושנה 42. נחמני יעקב
 18. דודקין זורי 43. אריאלי יעקב
 19. מגן שמעון 44. קוממי ציון
 20. גרום מאיר 45. דקל שמואל
 21. דן יואל 46. אבן שמואל
 22. שומרון דוד 47. זכאי יעקב

 23. צור אלכסנדר 48. בן יעקב אורי
 24. םמראי צבי 49. סוקי בן ציון

 25. שניר יצחק 50. בן אברהם יהושע
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 סם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרסי

 51. חסן ג'מאל 86. אלאלי רפאל צור
 52. גבעתי אליהו 87. שרגאיאן יגאל ניסן

 53. דידובסקי חיים 88. דירי אברהם
 54. ניסן חיה שרה 89. םירגי נס סוסנה

 55. ישעיהו מיכאל 90. מיכאלי רון
 56. חדאד יוחאי 91. שמחוני אליהו

 57. סילוק אשר 92. ג ואטה דוד
 58. יקשטדט הדרה 93. פישר שלום
 59. לוי יחיאל 94. דור חיה

 60. פלג נחמה 95. אלון שמואל
 61. גטניו משה 96. גלעד יוסף

 62. בנימיני בנימין 97. אבוחנה אליהו
 63. בקר דניאלה י וכבד 98. קנדיל אברהם

 64. אקיקום דוד 99. כהן דרור
 65. זיגמן מיכאל 100. הבלר שמואל
 66. עדשה משה 101. רוזנטל יצחק

 67. קליין אריה 102. לומובםקי אסתר
 68. בנימין עמנואל 103. אוחיון מכלוף

 69. גלזר ארנון 104. בכר יצחק
 70. ניב נפתלי 105. ברומר דני
 71. דיקשטיין אלחנן 106. פרץ שמעון

 72. שטריט שלמה 107. גולדנברג יורי
 73. כהן יוחאי 108. גיא חי מנחם
 74. גלנטה משה 109. שטריקר עופר
 75. פישמן שמואל 110. יכין עזרא
 76. בר אל אהרון 111. קורן חיים
 77. בסן יהושע 112. קולר יוסף
 78. אמיתי יגאל 113. גרי יבר גד
 79. בניהו בנימין 114. בר טל עדן
 80. רכאב י ומנה 115. תמיר נועם
 81. דהן שמעו ן 116. איתן ארנון
 82. תמיר בנימין 117. חבקי ן ברון־

 83. שחק יצחק 118. מתתיהו אפרים
 84. בזק שי יצחק 119. צרטוק אריה

 85. סעדה זוהר 120. בן צור בנימין
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ומם פרסי

 אות הרשימה: יד
 הכינוי: התקוח - תנועה חברתית לוחמת בראשות צירל׳ ביטון
 1. ביטון שלום צירלי 16. יפרח ברוריה

 2. שקדיאל לאה 17. פרץ משה
 3. חמו דוד 18. כהן שרה

 4. בן ציון מאיה 19. אוחיון רפאל
 5. אלבז שלמה 20. ביטון רבקה
 6. לביא ליאת 21. דהן י צחק
 7. הנגבי חיים 22. כהן דליה

 8. בלייך אביבה 23. אזולאי אדמו נד
 9. אטיאם אליהו 24. מלכה גבי

 10. ו וקו י ן תמר 25. זוהר אליהו
 11. מלכה יוסף 26. זוהר אירים
 12. עזר פנינה 27. זוהר ירון
 13. חדד שמואל 28. הדר אורלי
 14. ימין עופרה 29. כהן ישי

 15. תפייארו נסים 30. אטיאם בתיה

 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרט*

 אות הרשימה: יז
 הכינוי: התורה והארץ בראשות הרב מסה לוינגר

 1. לו י נגר משח
 2. נוביק יעקב
 3. אלמליח צי ו ן
 4. אי י נוך דב

 5. איתיאל אברהם
 6. נתיב חיים

 7. הרשקוביץ שמואל יחיאל
 8. אילנ* ינון
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: ים
 הכינוי: מפלגת חוק הטבע

 1. תיק גד 26. תמיר ורדה
 2. רוקח עמיחי 27. ערן אפרת
 3. זילינקובםקי ראובן 28. קוסטף יעל
 4. כהן יהושע 29. קר נ י יגיל
 5. קוטאי אלכסנדר עודד 30. ברנר דרור
 6. גליקר דניאל 31. גולד נאוה
 7. כהן לידיה 32. בקל משה

 8. מוריה יגאל דוד 33. זלצר סו זנה
 9. דורון דוד 34. ורד* ירדנה

 10. מגון ערן 35. לוי מוטי
 11. רוקח הילה 36. רוזן ברוך
 12. כהן אסתר 37. אגמון יעוז

 13. שפי מרדכי 38. גל אהרון אליהו
 14. גליקר חנה 39. ג ולד יוסף

 15. אל י אב י ובל 40. גולדשמידט דורית
 16. פרלסון שי נפתלי 41. גליקר מרגלית

 17. בולקינד תיק איריס 42. אירים ענת־רבקה
 18. יונאי ליאור יהושע 43. אור ברוך
 19. כהנא שולמית 44. אור יפה

 20. ברק דניאל 45. זאולר נורית
 21. ס י ון עדה 46. זאולר אבי

 22. יעקב יוסף 47. ז ילבר שמעון
 23. ערן י גאל 48. חנניה יורם
 24. מלצר אלה 49. מימון גיטה
 25. ברקול אבי נעם שלמה 50. פלדמן דרורה
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפחה ושם פרסי

 51. פרו יד מרים 65. מנשהוף חי ים
 52. קאופ זהבה 66. מצגר זיוה-זלמה

 53. קציר יואב 67. פלד לולה
 54. רון חי ים אנדרי 68. פלד אבישר יונה

 55. שובל שאול 69. פרץ אידה
 56. שובל רגינה 70. צור הדסה
 57. שוורץ שרה חיה 71. פרץ אברהם

 58. שלו יואב 72. רובינוביץ יאיר
 שמעוני יוסף 73. שורי כרמלה

 בן ציוני משה 74. חלפו ן ויקטור
 61. ברנר עודד 75. גולד דרור

 62. בכר חי ים 76. אלכסנדר מרגיט
 63. כהן גדעון 77. פי י גי ן זלמן

 64. טמלמן (טל) יעקב

 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: כי
 הכינוי: תל״י תנועה להתחדשות ישראל

 1. גולן ראובן (רוברט) 10. דוידוב יורי
 2. קי דר יהודה 11. מי זריצ׳ר סופיה
 3. קאיקוב אברהם 12. נמגלשוילי לבן

 4. ו י נ יק סבטלנה 13. ו י נ יק דן
 5. וולוך ארטור 14. ברנגולץ רעיסה

 6. צ׳פליה ארקדי 15. ערד רודי
 7. טברםקוי גרי גורי 16. דורמן יעקב

 8. ורשאבםקי אלכסנדר 17. וליקאנוב אירינה
 9. מינרלים בנימין
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 שם משפחה ושם פרטי סם משפחה ושם פרסי

 אווז הרשימה: מחל
 הכינוי: הליכוד

 1. שמיר יצחק 26. הירשזון אברהם
 2. ארנס משה 27. קופמן חיים

 3. שרון אריאל 28. נחמן רון
 4. לוי דוד 29. אסעד אסעד
 5. קצב משה . 30. גיר אפרים
 6. נתניהו בנימין 31. לבנת לימור

 7. בגין זאב בנימין 32. בלומנטל נעמי
 8. מילוא רון 33. שלום ציו ן סילבן
 9. נסים משה 34. ו ו י נשטי * ן אריאל

 10. שילנסקי דב 35. אחימאיר יוסף
 11. שטרית מאיר 36. רצון מיכאל

 12. בן אלישר אליהו 37. ריבלין ראובן
 13. אולמרט אהוד 38. אבוחצירא אחרו ן

 14. תיכון דן 39. סמסונוב גיל
 15. מגן דוד 40. קלי י נר מיכאל
 16. מרידוד דן 41. אזרן פרוספר
 17. פת גדעון 42. שגיא יהושע

 18. לנדאו עוזי 43. בוקר אל>
 19. עמור שאול 44. מזר מרים
 20. מצא יהושע 45. כץ ישראל

 21. שמאי יעקב 46. גולדברג יוסף
 22. הנגבי צחי 47. פרח יהודה

 23. איתן מיכאל 48. בן לולו שלמה
 24. עלי עובדיה 49. שריר אברהם

 25. מנע דוד 50. ראם דוד
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 שם משפחה ושם פרס* שם משפחה ושם פרטי

 51. קורפו חיים 86. ארגמן מאיר
 52. בן פורת מרדכי 87. בן הר אברהם

 53. נסר אל דין אםל 88. דותן רמי
 54. כהן תמר 89. הוברמן מאיר
 55. עזריאל דניאל 90. הורביץ גרשון
 56. גלזר-תעסה מרים 91. וולפסון רחמני

 57. בוים זאב דוד 92. חזן שמעון
 58. ישי צמח 93. לביא ישעיהו

 59. גרינשטין אהרן 94. מלק פרדי
 60. בנימיני עזרא 95. סנם משה

 61. פאפו אהרן 96. ליפקה משה
 62. דו ו יק רפאל 97. בן שאול אורית
 63. עמר דוד 98. הורוביץ ירדנה

 64. קדוש גבריאל 99. ברז נ י יונה
 65. בארי ידידיה 100. אבי שב״י מאור יחזקאל

 66. ללקי ן רפאל 101. מרון אהובה
 67. משעני מרדכי 102. פולק שולמית
 68. ציון אברהם 103. פסטרנק אליהו

 69. סלוקי יצחק 104. מימון משה
 70. שליטא בני 105. רולו ף יעקב

 71. מור דוד 106. שמואלביץ מתתיהו
 72. דדו ן אליהו 107; עמי דרור צילה
 73. קרא אי ו ב 108. טייכמן חיים

 74. יוסף יגאל 109. כהן שלום
 75. קטן שלמה 110. ידיד מנחם

 76. מזרחי יוסף 111. סחרוב ישראל
 77. פרי נץ מיכאל 112. שטרן דוד י

 78. קהת סיני 113. איזקסון אליהו
 79. שהרבני ויקטור 114. נגר יצחק

 80. שראל נתן שמעון 115. כהן מגורי חיים
 81. נוף עקיבא 116. הורביץ יגאל
 82. בומם בן ציון 117. שוסטק אליעזר

 83. ברדה חיים 118. דורון שרה
 בדר יוחנן 84. מעלם עזרא 119. בדר יוחנן

 85. פלוטקין יהודית
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרט*

 אות הרשימה: מרצ
 הכינו*: מרצ - ישראל הדמוקרטית - רצ, מפם, שינוי

 1. אלוני שולמית 26. טרי י ני ן נתן
 2. צבן יאיר 27. יעקובסון אלכסנדר
 3. רובינשטיין אמנון 28. אולמן־-מרגלית עדנה

 4. שריד יוסף (יוסי) 29. לם נתן
 5. כהן רן 30. בר און מרדכי

 6. אורון חיים 31. פולישוק כרמלה
 7. פורז פוזמנטיר אברהם 32. ספרד אסתר

 8. צוקר דוד 33. >קותיאל> ארנן
 9. חאג יחיא וליד 34. אלרמילי סע יד

 10. חזן שרה נעמי 35. חפץ דב
 11. טמקין בנימין 36. ברנשטיין אורי

 12. מאור ענת 37. גנז חי ים
 13. פורת יהושע חי ים 38. אחירם אפרים
 14. אבו רקיה נג ׳ יב 39. מלר צופיה

 15. וירשובסקי מרדכי 40. שפירא אלישע
 16. ערער שושנה 41. שגיא שוורצברג משה

 17. ר ז נ פתל > 42. מואב בועז
 18. גלאון זהבה 43. בן ישי ששון סיגל

 19. כנעאן גיאמל 44. אנואר חאג*
 20. אלפסי יעקב 45. פז עודד

 21. סמירנוב אולגה 46. אלגריסי ציון
 22. בן שיטרית דנ יאל 47. קפלון ולדימיר

 23. חמדאן מוניר 48. אדר י י ע י ש
 24. עבוד פהד 49. כהן-זמורה מיכל
 25. זיידאן תאופיק 50. תמיר רפאלי יעל
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפחה ושם פרסי

 51. ו ולקוב שולמית 86. םיודובניק ראובן דן
 52. שפירא יונתן 87. בדר אורן יעקב

 53. מלצר יהודה 88. גרוב פנחס
 54. בר טל דניאל 89. סרקס עדינה

 55. ר ז משה 90. מרגלית אבישי
 56. אבו סמרה נאי ף 91. רודר מרדכי
 57. אוםי נחום 92. קלי נ גר משח

 58. ז ועבי עבד אל חלים 93. עמאש עז אל די ן
 59. קידר ירון 94. םרטנםקי אנדריי

 60. ו ילל אבשלום 95. לם מאיר
 61. עופר עלי זה 96. פארס חוסי י ן
 62£. פאפוריש אהוד 97. גרבי ז יאיר
 ^63. יוסף סבח 98. בן עזר אהוד

 64. דר אילן 99. יעקבסון דניאל
 65. נוי יהויקים 100. באואר יהודה
 66. תאודור עמנואל 101. אלמגור גילה
 67. לזר (ברנשטיין) הדרה 102. ברכה ברוך

 68. אופיר עדי מרדכי 103. שביט דן
 69. גיל און אילן 104. תלמי מאיר

 70. מעוז משה מרדכי 105. מאיר עקיבא דוד
 71. גרוס אי יל מנחם 106. רי י נר אפרים

 72. ספרן אליעזר 107. ברי נקר מנחם נתן
 73. פולקמן יאיר 108. נריח >ובל יצחק

 74. בן נפתלי יואב 109. נאות יהודית
 75. ואלה דן (תומס) 110. כשר אסא

 76. רון משח 111. גרוסמן אורקין חיה
 77. ברבש אורי 112. דיין רות

 78. שורץ חוה 113. שם טוב ויקטור
 79. יפה בת עמי 114. סומך ששון
 80. פלג דב 115. מיכאל סמי

 810. חבר חנן 116. קרון דניאל
 ^82. וולמן דן 117. פרידלנדר שאול
 83. סרסור פטמה 118. פרידמן דניאל
 84. בן מורה מרטי ן 119. סימון אריה
 85. חלבי פייסל 120. חזן יעקב
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 סם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: נ
 הכינוי: על גלגלים

 1. חכם הרצל 9. אהרן אהרן
 2. סבטני יהודה 10. צחקו ישראל
 3. שטיינםן צבי 11. עזרא אהרן
 4. ידידיה צבי 12. שמעון גאו י
 5. י ו ניוב רות 13. נחום ברוך
 6. בן דוד יואב 14. גלר י וסף

 7. אחרוני מנשה 15. אקהו י ז מקס
 8. מזור אריה 16. מלמד גדליהו

 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: גד
 הכינוי: תנועת נפגעי משכנתאות, חסרי דיור וחיילים משוחררים

 1. אר נ ו ן אחרן
 2. עוזר אפרים

 3. מיכאליס אהרן אמציה
 4. צעירי אסתר

 5. יעקובסון נעמי
 6. סולומון תמירה

 7. תמיר אלון
 8. אליאש אברהם
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: נכ
 הכינוי: מפלגת נשים

 17. שחר נעמי
 18. רומן ענת
 19. נוי רינה

 20. אברגיל אילנה
 21. טלבי צפורה
 22. הלבר מיכאל
 23. ברו עמירה
 24. נאורי תרצה

 25. גורפינקל יהודית
 26. פלג שושנה
 27. גלעד טלילה
 28. שרוני חנה

 29. וולינסקי נינה
 30. מאירהוף אלפרידה

 31. שמואל חיה
 32. מרקוביץ יונה

 1. רזניק רות חדוה
 2. הרצו ג אסתר
 3. קליין בלהה
 4. גוטין נילי

 5. מנגשה נגיםט
 6. גבע פנינה

 7. אבו חבלה עאידה
 8. לביא שולמית

 9. ובר יעקב
 10. אורטנר עליזה
 11. מרקוביץ אירים
 12. אורגד אביבה

 13. שמר אסתר
 14. שני מירה

 15. ברסלבי חיה-אסתר
 16. טלבי ישראל
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 שס משפחה ושם פרט* שם משפחה וטס פרט*

 אות הרשימה: ע
 הכינוי: המפלגה הדמוקרטית הערבית

• 
 1. דראושה עבד-אלוהאב 26. סלים עיד

 2. אלסאנע טלב 27. אלשמאל* חוס*י ן
 3. זידאן מוחמד 28. עודה סמיה

 4. אליאס חנא 29. ג נאמה סובחי
 5. ריחאן יוסף 30. גאנם נימר

 6. מואסי עבד-אלראוך 31. אבו םטיר אסמעיל
 7. דיסוקי מחמוד 32. חימאיסי עאדל

 8. חלייחל חידרה 33. נ ג ים כמאל
 9. זמירו חמדאן 34. אגיא מרואן

 10. אבראהים וגייר! 35. ח*ט עתילי פתי יה
 11. חטיב וליד 36. חנא שוכרי

 12. ח'ביבאללה חאלד 37. םאלח מחמוד
 13. מוקלשי גםאן 38. בדיר נדים
 14. אזברגה םע>ד 39. בסול גיסאן

 15. מחאגינה בלאל 40. בושנאק אבראהים
 16. אבו עסבה מוםטפא ־41. אבו םעיליק סלאמה

 17. טרביה סלימאן 42. מוסלמי יוסף
 18. חיטאב עבד אלסתאר 43. שיני יוסף
 19. מנסור מותעב 44. חבוש מאזן
 20. מרגיי ודיע 45. עומר* על*

 21. ז יאדנה חליל 46. איוב וואיל
 22. טיבי סדיקה 47. חיטיב כאיד

 23. עבד אל קאדר נסר 48. מוקלשי גיוזף
 24. בוקאעי איבראהים 49. אבו ראס אחמד
 25. אגאבריה מרואן 50. זועבי סולימאן

• 
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 51. אבו עראר נאי ף 85. אבו עי יאש חוסי י ן
 52. שלבי מרים 86. םואעד מוחםד
 53. משארקה היאם 87. סאלח מוחמר
 54. אל מאדי ראשד 88. ריאן עומר

 55. סואעד עומר 89. שלאעטה חוסי ן
 56. שחאדה והי ב 90. אבו ליל תאופיק
 57. מסרי מחמוד 91. עונאללה מוסטפא

 58. גבארה עבדאללה 92. כעביה לוטפי
 59. נוג'ידאת עלי 93. עזאיזה פואז
 60. חאזן נעים 94. גיוסי מוחמר

 61. םואלחה אבראהים 95. עאסי עלא
 62. ביאדסי שאהין לטיפה 96. דלאשה עלי
 63. כראם סמיר 97. חאמד מו נא

 64. שדאפנה חאתם 98. אבראהים סכות
 65. מוחמד סעיד 99. עתאמלה אחמד
 66. ח•לאי לה עלי 100. טאהא עאדל
 67. שחאדה עבד אל רחמאן 101. חירוף סלוח
 68. כעבי יה חוסי י ן 102. קדורה כאמל

 69. עואד דלאל 103. סאלח אי בראהים
 70. טאהא מוסטפא 104. חוסייני חוסני

 71. מטר חסן 105. גאנם מוחמד
 72. חבי באללה ח יאלד 106. סלאמה *עבד אל םאלם

 73. טאהא י וסף 107. חוסי י ן וחש
 74. כבהא מחמוד 108. מוראד מוםטפא
 75. עבד אל קאדר מחסאן 109. ליום אליאס
 76. אל חאג' עבד 110. גמאל שריף

 77. חיטיב עטיה 111. כנאענה סלים
 78. סע יד סאלח 112. ח'טי ב אחמד
 79. מוראד וליד 113. כנעאן מוחםד
 80. אםדי ג•בר 114. חג י אז י אחמד
 81. נאסר מוסטפא 115. אבו ליל אחמד
 82. זועבי עומר 116. גמאל מוסטפא
 83. מסרי ח•ליל 117. דרו יש ז יאד

 84. ח יטיב אחמד 118. אל עוקבי חסן
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: פ
 כינוי: הרשימה המתקדמת לשלום

 1. מיעארי מוחמד 26. אבו עאיטה מאזן
 2. חיורי גירייס סעד 27. גיעיה חאתם
 3. מגםור תמים 28. עואד ז יאד
 4. חמאד באסם 29. פאהוס עאםם

 5. אגבריה נאדר 30. חביבאללה מאגיד
 6. חדאד אסכגדר 31. סלאמה קאסם

 7. בדארנה חוסי י ן 32. אגבאריה חיאבת
 8. ברד יוסף 33. עבאס סלאח

 9. חוסי י ן םמירה 34. מרקוביץ צבי זאב
 10. עיםא כאמל 35. חיטיב יוסרא
 11. חאג יחיא פהים 36. מוגייר אסביר

 12. כרי נ י מאדי 37. מחסן סברי
 13. סעםעאני עומר 38. סויד אבראהים
 14. סעדי גייהאד 39. חוסי י ן סמיר

 15. עאםלה חוסי ן 40. חוםין עלי
 16. עואד עלי 41. מתאני ג'לאל
 17. מחיול גסאן 42. בדר ח'אלד
 18. בראנסי עבד אל מונעם 43. חטיב מרואן

 19. גבארין וגידי 44. פריג׳ זוהיר
 20. כתאנה חלמי 45. קוםייגי חסן
 21. בקר דליה 46. חליל ג׳מאל
 22. שעבאן מוחמד 47. עטאללה אמיל
 23. סלמאן אםד 48. מיעארי אחמד
 24. אבו אל היגיא מוחמד 49. זאמל אחמד

 25. חסן מוחמד 50. אבו חגלה אמין
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחת ושם פרטי

 51. סלים עסאם 86, טאהא מאחר
 52. אבו עםא אחםד 87. כיאל עפו

 53. סמארה זהר 88. סובח יוסף
 54. חמאד סאמי 89. מר>סאת מוחמר
 55. מנסור שאוקיה 90. אגבאריח פאי ז

 56. חסן ע'אז י 91. מחאמיד תאופיק
 57. עאמר עלי 92. עישאן נאיף
 58. דראושה עומר 93. סרסור ג*מעה
 59. ח״ליליח ח*ליל 94. אמארה מרואן
 60. טויל כמאל 95. כיאל יוסף

 61. עיראקי יוסף 96. חג״אזי עדנאן
 62. שרבי נ י עבדאללה 97, נאסר אל דין ג*עפר

 63. חורי יה עיםאם 98. אגבאריה חוסי י ן
 64. חידר עלי 99. ספי יה אבתסאם

 65. עבדאללה פדל 100. אבואלפול מוחסד
 66. אםדי לובנא 101. עבדאלגני עומר

 67. קאדריח עלי 102. נאסור נסר
 68. אםדי ג*לאל 103. גנאים אבראהיס

 69. חמדו סאמי 104. עבוד סביר
 70. אבו ח*דרה עדנאן 105. מיעארי שאדיה

 71. כיאל חייר 106. אבו הייגא מועין
 72. עודה ו ג*די 107. טאהא אחמד
 73. טאהא מוסטפא 108. ספי יה פלאח
 74. עאידי עזמי 109. חיטיב ראפע
 75. אבו חגול עלי 110. ז ועבי אחמד
 76. דראושה אחמד 111. שחאדה עז י ז
 77. ג*בן סלים 112. סמארה מדחת
 78. עוקל מרואן 113. חדאד נ ג י י ב
 79. םיעארי דימה 114. סובח סעיד

 80. שיחי חליל מוחמד 115. סעאבני עבד אל קאדר
 81. אבו סלאח סובחי 116. קים מחאםן

 82. מחסן אחמד 117. אמיתי יוסף
 83. אבו חג*ול חסן 118. נסאו־ אחמד
 84. סירחאן פנדי 119. עירקי אחםד
 85. דאוד מועין 120. דרו יש אחמד
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: ץ
 הכינוי: צומת - התנועה להתחדשות ציונית ובלתי מפלגתיים

 1. איתן רפאל 25. בלאו רפאל
 2. שגב גונן 26. ליבנה ישראל
 3. בדש פנחס 27. דרומי בועז
 4. זנדברג אליעזר 28. אשכולי זאב

 5. פלד משה 29. ארגמן אליעזר
 6. דיין חיים 30. אשור חגי

 7. סלמוביץ אסתר 31. שמואלי דורון
 8. אלכסנדר גולדפרב 32. לעדן שלמה
 9. צאן אהובה 33. מלאכ י י צחק
 10. דורון נחמיה 34. מרצי י > שראל

 11. לוי שלמה 35. חדד י ואל
 12. אדם אילנה 36. ברז נ י סיני
 13. גבישי כמאל 37. דריטר משה

 14. תומרקין לובוב 38. ליברובסקי מנחם
 15. קשי יצחק 39. נדן שמואל
 16. בכר יוסף 40. שור ענת

 17. כהנא שמואל 41. גלבוע אילה
 18. נוטע אשר 42. קלעי איילת

 19. הלו י מ י רה 43. גלוסקא תמיר
 20. גינצבורג שרה 44. שטרן דרור

 21. ירדנאי מרדכי 45. סטרו ג ו יעקב
 22. רז אשר 46. רגב משה

 23. כהן אשר 47. עפרוני אמנון
 24. קסירר אשר 48. טורנברג גיולי
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 שם משפחה ושם פרסי שם משפחה וסם פרסי

 אות הרשימה: ק
 הכינוי: גימלאים, עולים וקשישים

 1. גפן אבא 26. אופיר מרדכי
 2. טנצר אלכסנדר 27. צירנוב אלכסנדר

 3. מלמד אפרים 28. ווסקובויניק צילה
 4. גור עדו 29. זיילר אדולף
 5. ילין גולדה 30. גולדברגר צבי
 6. אושורוב אליעזר 31. חנוכי יב סרגי י

 7. יורים מיכאל 32. ליפקין ויקטוריה
 8. טבקוב לאו נ יד 33. מלכה םימו ן

 רום אפרים 34. קראוטהמר צבי
 1)1. גולדברג אפרים 35. רחלי ן לב

 11. דרורי שמואל 36. ישראל דניאל
 12. שריד יצחק 37. ג ולדי ן סרגי

 13. אקסלר רימה 38. בר יהודה מיכאל
 14. גלםטר אלכסנדר 39. קקלמן גרי גורי

 15. תמיר בנימין 40. פוטראבני דמיטרי
 16. דודין בנימין 41. ברנדר אי זבלה

 17. אלוני יעקב 42. פיקםלר אדולברט
 18. ברזילי יורם 43. אולייסקי הלנה
 19. ארנבורג לאוניד 44. ארי אלי זהבה

 20. אדרעי ברוך 45. פיינשטיין איליה
 21. ייפה יפיס 46. פפר אברהם

 22. לבנר אלכסנדר 47. םימנובסקי זינה
 23. קורדון ריימונד 48. קגן זכר

 24. שטי י ן שלמה 49. רובל ולדימיר
 25. אפשטיין לריסה 50. ציביאן לאוניד

 51. גולן יהודה
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 משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרס*
 אות הרשימה: קל

 הכינוי: גאולת ישראל בראשות הרב אליעזר מזרחי

 1. מזרחי אליעזר 9. קירשבוים דוד
 2. כהן שמעון 10. גברא משה

 3. רוזנפלד צבי 11. להב דוד-יונה
 4. דרקםלר יצחק 12. בבאי יוסף
 5. מיכאלאשבילי בנצי ון 13. קהלני יפת
 6. מלמד יוסף 14. תעיזי דוד
 7. עדן אבשלום 15. מלמד אשר

 8. גלם אליעזר 16. מזרחי נחום
 17. בן אברהם אבי

 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרסי

 אות הרשימה: קן
 הכינוי: המפלגה הליברלית החדשה בראשות יצחק מודעי

 1. מודעי יצחק 13. םילצין חנה-רחל
 2. לנדאו אלי 14. אחרוני מוטי מרדכי

 3. גולדשטיין פנחס 15. לוין אילן
 4. גרופר פסח 16. אלוש גבריאל

 5. נודלמן יולי 17. יוכלמן עמנואל
 6. שחר פנחס 18. ג ימאל קבלאן

 7. שיפמן שושנה 19. דונקלמן מיכאל
 8. אזולאי שלום 20. אהרונוביץ יחזקאל

 9. כהן נתן 21. מרינברג נעמי
 10. מור אברהם 22. בן עזר יעקב
 11. םטרזי יצקי יצחק 23. גילרמן יוסף
 12. קעטבי יצחק 24. דניאלי מיכאל
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 שם משפחת ושם פרט*

 25. רשף שמשון
 26. פרידמן מרדכ>
 27. בנדרלי אריה
 28. גרוס ליזה
 29. הופמן יוסף

 30. צוקרמן שי אילן
 31. מורנו מרדכי
 32. ספיר םבינה
 33. קדר אליהו
 34. כהן איל

 35. אריזון עמוס
 36. גור אריה י וסף

 37. לוי יעקב
 38. קירש יצחק

 39. רפופורט אריה יהודה
 40. בן שטרית יוסף
 41. דרור אלון פנחס

 42. פי יפר מרדכי
 43. שלום רונית

 44. סגל אורי
 45. וינדמן אמנון
 46. גרמבק יעקב

 47. פיטוסי דניאל
 48. לאור נחמן
 49. אבני עוגן
 50. אברהם חיה

 שם משפחה ושם פרסי

 51. אבידור גדעון
 52. מנאע מחמוד
 53. שוקרני יוסף

 54. רום זאב
 55. עטיה רמי

 56. ולנשטין משה נחום
 57. דורמן יצחק
 58. אור אליעזר

 59. בן אריה אבינעם
 60. גלזר יהודית
 61. גלעדי י ורם
 62. מזרחי גרשון
 63. דמתי נחום
 64. מנאע סעיד

 65. רייזמן מיכה
 66. רואימי שלמה
 67. אבו מוך סאמי

 68. אריאב רון
 69. חי ו ן רפאל
 70. יושע נסים
 71. עםאף רפעאת

 72. מיכלאשווילי סלמון
 73. הדר בנימין יצחק

 74. דרוקר משה
 75. פרושן עמוס

 ו
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרסי

 אות הרשימה: שס
 הכינוי: ש״ס - התאחדות הספרדים שומרי תורת

 1. דרעי אריה מכלו ף 31. בוטבול גבריאל
 2. מאיה משה 32. סבן יצחק
 3. עזרן יוסף 33. חדד מרדכי

 4. גמליאל אריה 34. סויסה גבריאל
 5. פנחס* רפאל 35. רובי ן יום טוב
 6. בג י זרי שלמה 36. קריםפל ויקטיר
 7. לוי יאיר 37. אביטבול משה
 8. ישי אליהו 38. ועקנין אברהם

 9. חמד יעקב 39. נ ימני משה
 10. סויסה אליהו 40. עידן משה
 11. עידן יצחק שלום 41. אוחנה אשר
 12. יצהרי מרדכי 42. חמו נסים

 13. סעדון שלום 43. מוסקו פנחס
 14. משולם זרח 44. עטי יה יעקב
 15. צוברי אלי 45. אמםלם יעקב
 16. יצחקוב בוריס 46. אזולאי משה
 17. אזולאי דוד 47. אמסלם אברהם
 18. כהן יצחק 48. טנזי שמעון
 19. חמו שלמה 49. חיררי דב

 20. מועלם שמעון 50. דרשן בן ציון
 21. רווח ישראל 51. מועלמי בנימין
 22. רבי ציון 52. אטייה שמואל
 23. ורון יוסף 53. סודרי יעקב

 24. אמיתי יהודה 54. אלמשעלי אלחנן
 25. לוי דוד 55. שלוש יעקב חיים
 26. אוחנה יצחק 56. פרץ יעקב חי ים

 27. פרץ יאיר (יעיש) 57. כהן שלמה
 28. ישראלי *ה ו. דה 58. יפת יורם

 29. סינה זהר 59. אדרי ישראל
 30. גרינבוים אליהו 60. בקש* אליהו יאיר
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי•

 61. אליצור משה 78. איבג י עמרם
 62. בן משה דן 79. דהן פרוספר
 63. אזולאי ארנון 80. אסייג אורי
 64. גודיס דניאל 81. כהן אמנון

 65. י וסף משה 82. אם י י ג רפאל
 66. אדרי דניאל 83. ז גורי אברהם
 67. טראב שלמה 84. בן זקן מאיר
 68. מור-יוסף שמעון כפיר 85. עמיר נתנאל
 69. חיוני משה 86. סויסה שלמה

 70. חי ימוב הלל 87. עמראני עזריאל
 71. דניאלוב אברהם 88. בן לולו יוסף יורם

 72. דרחי משה 89. טראב אברהם
 73. אליאסי גדעון 90. ביטון אהרון נחום
 74. ידאעי שאלתי אל 91. לניאדו דוד אליהו

 75. כהן אהרן 92. כהן אוריאל
 76. שטרית אליהו 93. כהן רפאל
 77. אסולין דניאל 94. דיין שלמה

 ש0 משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 אות הרשימה: ת
 הכינוי: התחיה

 1. נאמן יובל 11. שאמי השאם
 2. כהן גאולה 12. עומר רוני

 3. העצני אליקים 13. זבדיה בלי י נש
 4. קצובר בנימי ן 14. שבות מיכל
 5. פי יטלסון יעקב 15. ימיני שלמה

 6. דיין דניאל 16. הנאמן בן ציון
 7. חלבי מאיר 17. אורבך מנחם
 8. אבוטבול אסתר 18. מרגלית אהוד
 9. גוטמן צבי 19. קליין שמואל

 10. בוכניק אריאל 20. ידין דוד
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 שם משפחה ושם פרטי שם משפחה ושם פרטי

 21. כץ מרק 51. נבידומםקי אברהם
 22. צדוק יהונתן 52. יוגב (דותן) חגית

 23. חן טוב שושנה 53. אפרת דן
 24. פרחן דולורסה 54. עמאר האני

 25. אבינועם נסים 55. תבואה ישראל
 26. לסר יאיר 56. אטיאם דניאל

 27. מונק שמואל 57. רום דן
 28. בן יעקב יעל 58. רביצקי אריה
 29. דיין עינת 59. מויאל יצחק
 30. לוי עמית 60. טטרו פנחס

 31. שבות אברהם 61. כחלון כליפה
 32. גרשנזון אנטולי 62. ארדי חיה

 33. גולדווסר יעקב 63. גאולה םמדר
 34. שטרן שבח 64. מורי רונן
 35. אטיח רפאל 65. רז עדינה
 36. חלופוביץ חי ים 66. לבני ענת
 37. וולהנדלר מאיר 67. לבני יעקב
 38. אשכנזי הונל 68. צמח מרדכי

 39. יובל יוסף 69'. גורדין יעקב
 40. גפן איגור 70. שיפמן דוד

 41. חסקין אריה 71. ריקלין נתנאל
 42. לביא שמואל 72. וינאפל יהודית

 43. דויטש מרדכי 73. טילמן דוד
 44. נאמן י וחנן 74. אשכנזי מעיין

 45. 'שחרור יוסף 75. רצון עזרא
 46. אסולין אשר 76. עמרן מיכאל
 47. לגטיבי רפאל 77. בן אור פנחס

 48. ישראלי גדעון 78. ברוך חיה
 49. אלפרין םנדו 79. רזגין אלכסנדר
 50. מלאכי אברהם 80. טולדנו דינה
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 שם משפחה ושם פרט* שם משפחה ישם פרט*

 81. מורגנשטרן דניאל 101. מאירוביץ א> יל
 82. חכים דוד 102. גרוטמן גריגורי

 83. פרשני רבקה לאה 103. עמום ללנה
 84. אלקונין ויקטור 104. דוכס עמום
 85. לוי מרדכי 105. שתדלר נעמי
 86. ליבםקינד קלמן 106. סלח רחמים
 87. בנישו שלמח 107. פלטי ן עירא

 88. גי נבר גד 108. ורשביאק אלימלך
 89. גורדו ן אהרן 109. אור דניאל

 90. דהן נסים 110. נסיהו יהודית
 91. מושי נסקי ולדימיר 111. רביד מרדכי
 92. לב רפאל 112. מילמן ויטלי
 93. אמיתי כרמלה 113. הלצר מיכאל
 94. קריציבםקי לב 114. דשא מיכאל

 95. אירלכמן יעקב 115. אופנהי ימר בנימי ן
 96. רגב אליהו 116. אלוני אליהו
 97. קוגמן אורי 117. קני ג ישראל
 98. שלוש שמעון 118. פורת יוסף

 99. נחשון פנחס 119. בן חי ים אפרים
 100. לויט מרים 120. שמיר משה

 ט, בםיון התשנ״ב (10 ביוני 1992)

 אברהם חלימה
 שופט בית המשפט העליון (בדימוס)
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת השלוש-עשרה

 ילקוס ז»דס>מ*ם 4017, י״ב בסיח דחענ״ב, 14.6.1992 ג365



 הודעה כדבר התקשרויות כץ רשימות המועמדיפ לכנסת השלוש־עשרה

 לפי חוק הבתירות לכנסת [נוסח משולב!, התשכ׳׳ט-1969

, נמסרת בזה הודעה שהרשימות שלהלן התקשרו  בהתאם לסעיף 67(ג) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכי׳ט־^^!1
 ביניהן לשם חלוקת המנדטים:

, מפס, שינוי - מרצ.  1. העבודה בראשות רבין - אמת עם מרצ - ישראל הדמוקרטית - רז

 2. חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים - ו עם הרשימה המתקדמת
 לשלום - פ.

 3. התקוה - תנועה חברתית לוחמת בראשות נ׳רלי ביטון - יד עם מפלגת נשים - נכ.

 4. הליכוד - מחל עם צומת - התנועה להתחדשות ציונית ובלתי מפלגתיים - ץ.

 5. גימלאיס, עולים וקשישים ־ ק עם תנועת נפגעי משכנתאות, חסרי דיור וחיילים משוחררים - נד.

 6. שיים - התאחדות הספרדים שומרי תורה - שם עם יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל - דגל התורה - הרב יצחק פרץ - ג.

 ד. התחיה - ת עם מולדת - ס.

 י׳׳ג בסיון התשנ״ב (14 ביתי 1992)
 (חמ 16־ג< אברהם חלימה

 שופט בית המשפט העללון(בדיסום)
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת השלוש־עשרה
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