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 חוק הכחירות לכנסת, משי״»-1959
 רשימות מועמדים לכגםת החמישית

ת רשימות המועמדים לכנסת החמישית בפי שאושרו:  בהתאם לסעיף 25 לחוק הבזזירות לכגסת׳ תשייט 1939/ מתפרסמות מ

: מפלגת פועלי ארץ־ישראל ובלתי מפלגתיים י ו נ י כ • א. ה : ה & י ש ר ת ה ו  א

 השם והשם הפרטי ־משלח-יד מקום מנורים והמען

 1. בךנוריון דוד ראש ממשלה ושר בטחון תל־אביב׳ שדרות קקיל
 2. שרת משה עחונאי׳ מדגת ירושלים׳ רחוב בלפור 19

 3. מאיר גולדה שרת החוץ ירושלים׳ רחוב סמולנסקין פינת בלפור
 4. אשכול לוי שר האוגר ירושלים׳ רחוב בוסתנאי 3

 5. שטרית בכור שלוט עורך דץ תל-אביב׳ רחוב קהילת־יאסי 17
י כנסת ירושלים׳ רחוב רמנ-ן 10  6. ארן זלמן חנ
 7. נמיר מרדכי ראש עירית תל-אביב תל־אביב׳ רחוב מוריה 3

 8. ספיר פנחס כעת שר כפר־סבא/ רחוב ארלוזורוכ
 9. לוז קדיש חקלאי דגניה ב? דגניה ב׳

 10. יוססטל גיורא עובד סוציאלי גל*עד׳ חל-אביב׳ רחוב הירקון 188
 11. אבן אבא כעת שד רחובות׳ רחוב נוח ויצמן 19

 12. דיין משה כעת שר צהלה׳ רחוג יואב 11
 13. אידלסון בבה סטטיסםיק תל־אביב׳ רחוב רמברנט 22
 14. ישעיהוישרעבי ישראל אורג חולון׳ רחוב חומה ומגדל 49

 15. הרצפלד אברהם חקלאי חולון׳ רחוב בלום 28
 16. אסף עמי ..חקלאי בפרייהושע׳ כפר־יהושע

 17. אלמוני יוסף אהרן מועל בנין זזיפה׳ רחוב אדלוזורוב 13
ן 6 י י פ ו  13. כ&ד׳ יונת חבר כגסת תל־אביב׳ א

 ! סית 281׳ תשייט׳ עם׳ 114 .
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: מפלגת פועלי את־ישראל ובלתי מפלגתיים י ו נ י כ : א. ה ה מ י ש ר ת ה ו  א

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מנורים והמען

 19. צברי רחל הוראה ירושלים׳ שיכון ותיקי ההגבה טלביה, בלוק 8
 20. גוברין עקיבא פקיד חל־אביב׳ רחוב מאפו 23

 21. גורי ישראל חבר כנסת בפר־אמירים׳ כפר־אמירים
 22. ארגוב מאיר חבר כנסת תל־אביכ, יד־אליהו׳ רחובנבורי-ישראל 41

 23. פרט שמעון חבר כנפה תל־אביב/ רחוב ארלחורוב 186
 24. בקר אהרן מזכיר ההסתדרות תל־אביב׳ שדרות קק״ל 66
 25, סמילנפקי יזהר חבר כנסת רחובות׳ רחוב מוסקובוץ 14

 26. אזגיה ברוך מורה גבעת־ח״ם׳ אחוד
 27. סרוינם משה חקלאי מושב גבע הכרמל

 28. חסין אשר מורה - חבר כנסת בת־ים׳ רחוב כצנלטון 8
 29. ברנד הרצל עתונאי תל־אביב׳ רחוב ראש־פינה 22

 30. ברעם משה פקיד ירושלים׳ רחוב המלך גיורנ׳ 17
 31. נצי דבורה מורה תל-אביב׳ רחוב לוי יצחק 9

 32. הכהן דוד חבר כ01ת חיפה׳ הכרמל שדרות הנדיב 13
 33. אפרתי יוסף חקלאי קב׳ גבע׳ קבי גבע

 34. ברירב־האי דוד עורך דין חיפה׳ רחוב נתיב אופקים 26
 35. פישר יוסף נעל מלאכה מסגר׳ רתך תל-אביב׳ דרך חיפה 21

 36. דנני עמוס חקלאי כפר־ויתקין׳ כפר־ויתקין
 37. פתל דוד חבר בנסח אזור׳ רחוב כצגלםון 2

 38. כהן מנחם פקיד תל־אביב׳ יד־אליהו׳ רחוב קיש 2
 39. שורש שמואל חקלאי בית־שערים׳ בית־שערים

 40. צדוק חיים יוסף עורך דין תל־אביב׳ שיכון אפקה׳ רחוב המתנדב 31
 41. קורן יצחק חבר כנסת תל־אביב׳ רחוב אלכסנדר ינאי 14

 42. קרגמן ישראל טווה (טבסטיא קרית־תיים׳ רחוב א׳ 90
 43. למדן חנה טקסטיל חל-אביב׳ רחוב גוטליב 1

 44. בךישראל גדעון משפטן וכלכלן באר־שבע׳ רחוב ביאליק 1
 45. זר מרדכי הבר כנסת ירושלים׳ רחוב רבינו גרשום 18

 46. טברסקי ז׳ניה עובדת סוציאלית חיפה׳ רחוב נתיב אופקים 16
 47. ידלין אהרן חקלאי ומרצה קבי חצריפ׳ קבי חצרים

 48. אנקוריון ארי עורך דין תל־אביב׳ רחוב צייטלץ 12
 49. דובק אפרים ראש מועצה מקומית בית־שאן׳ שיכון עממי 4/5

 50. שפירא יצחק זזקלאי צופית׳ צופית•
 51. מנדל מתתיהו פועל רמת־גן׳ רחוב תלפיות 32

 52. הרינג זאב עובד בועד הפועל תל־אביב׳ רחוב לה גרדיה 52
 53. פינקוס אריה (לואיס אברה ט) עורך דין כפר־שמריהו כסר שמריהו

 4¿ פינברג ישראל פקיד פחח־חקוה רחוב קפלן
 55. ברינקר רבקה חקלאית נהלל, נהלל

 56. ריטוב ישראל מגהל מרכז הקואופרציה • תל־אביב׳ רחוב ריינס 62
 57. בראלי מאיר עתונאי תל־אביב׳ רחוב נן־יהודה 202
 58. בן־יוסן* דוד כלכלן׳ יויר מועדון המסחר הזעיר תל־אביב׳ רחוב פייארברג 1נ

 59. רקזז אביגדור מזכיר מ.פ.קרית־מלא כי . בת־ים׳ רחוב דב הח 12
 60. יזרעאלייוסף . חקלאי אפיקים, אפיקים

 61. עזרי מאיר עתונאי רמת-יצתק׳ רחוב רוהמה 13
 62. שיוו ישראל עתונאי חדרה׳ מניף ידבר׳

 63. מיכאלי בן־ציון פקיד הרצליה׳ רחוב וולפסון
 64. בהיר אדיה חקלאי אפיקים׳ אפיקים

 65. ליבשיץ דוד עתונאי חל־אביר׳ רחוב א פתר המלכה 15
 66. קמין ברוך מזכיר מ.פ. הרצליה הרצליה׳ רחוב ארלתורוב 4

 67. קלנטרוב יעקב פקיד תל־אביב׳ שכונת פלורנטין׳ רחוב בךעטר 4
 68. בר־רצון ישראל חבר הנהלת חברה לבנין הולון׳ רחוב הומה ומנדל 55

 69. קורלנדר גרשון מזכירות מ.פ. תל-אביב גבעתיים׳ רחוב הפסגה 4
 70. ננור מרים עובדת סוציאלית חיפה׳ רחוב שפירא 2

10̂  71. דואני יומף עסקן י בנד״ מפעל מסכין 3
 72. אלפרט אורי מזכיר מ.פ. תל־אניב תל־אביג׳ שיכון רמת־אביב 186

 73. גז מתילדה פקידה תל־אבינ׳ רמת־־אביב, רחוב סלבדור 3
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- מפלגת: פועלי ארץ־ישךאל ובלתי.מפלגתיים ; י ו נ י כ . א. ה : ה מ י ש ר  .JVW ה

 י רשפי והעם הפרטי' ״ י'משלח־יד מקום מנודים והמען

 74. ״ זילברמן מאיר חבר מזכירות מ.פ. תל־אביב תל־אביב׳ רחוב כצנלפון 16
 75. רמון יצחק , מהנדס חיפה׳ רחוב בלפור 17 א׳
 76. הלר אימרה (מרדכי) מהנדס מבובות קרית-טבעון רחוב רמז 9

 77. צ׳צייק אורי סגן ראש עירית אשקלון אשקלון׳ אפרידר רחוב השקמה 81
 78. חדד עזרא פקיד רמלה׳ רחוב נוח־עובד 43

 79. יפרח יהונתן פקיד׳ מזכיר מועצת פועלים שדרוה׳ שכונח עובדי־ציבור 8
 80. לחיה מנחם חקלאי אפיקים׳ אפיקים

 81. ינאית איטה מורה תל־אביב׳ רחוב בן־יהודה 201
 82. כהן־הכהן זכריה רבני נהלל׳ נהלל

 83. מרגלית לאה מנהלת המח׳ לגננות בהס. המורים תל־אביב׳ רחוב בריחודה 170
 84. בכורי שלמה עורך דין תל־אניב, רהוג סמולנסקין 8

 5* באלווא רפאל פקיד ירושלים׳ שיבץ עובדי המדינה מושבה יונית׳
 בית 8

 86. שידלובטקי עליזה חקלאית קבי בנרת׳ קב׳ כנרת
 87. קטן עליזה מרכזת א.א.ע. באר-שבע׳ רחוב הגאולים 31

 88. סורקים מרדכי פקיד׳ ראש מועצה . כפר-סבא׳ רחוב ברנד 2
 89. חושי אבא עתה ראש עירית חיפה חיפה* רחוב ירושלים 15

 90. לוין שלוט הוראה תל־אביב׳ רחוב מוסבזון 5
 91. זרמי מאיד חקלאי קב׳ מעין־צבי

 92. שדמי נחום קצין צ.ה.ל• בפנסיה תל־אביב׳ הת״ם־סופר 13
 93. אפטר יעקב מנהל כללי המשביר המרכזי וזל־אביב׳ רחונ ארלוזורוב 33

 94. כהן הלל מנהל תל-אביב׳ רחוב לסל 18
 95. כצנלסוךשזר רחל עורכת ירושלים׳ רחוב בלפור 20

 96. מלץ שמואל רופא עפולה׳ ביהח*ר המרבזי בעמק
 97. עמיר־פינקרפלר אנדה סופרת תל־אביב׳ רחוב אחד־העפ 87

 98. הזז חיים סופר ירושלים׳ חובבי־ציון 18
 99. הורוביץ יעקב עתונאי׳ סופר תל־אביב, רחוב הגשר 51
 100. כהן ישראל עתונאי וסוער תל-אביב׳ רחוב ריינם 54

 101. גוטמן נחום צייר תל-אביב׳ רחוב אחד־העם 136
 102. רובין ראובן צייר תל־אביב׳ רחוב ביאליק 11

 103. מסקין אהרון שחקן ביהבימה- חל-אביב׳ רחוב פרוג 33
 104. קושניר שמעון חקלאי גבעתיים׳ רחוב המעורר 8
 105. הרפז נטע חקלאי תל־אביב׳ רחוב מזאיה 63

 108, חאפט אברהם • חקלאי דגגיה בי׳ דגניה ב׳
 107. שזר זלמן הבר הנהלת הסוכנות ירושלים׳ רחוב בלפור 20

 108. סלוצקי חיה מורה רמת-בן׳ רחוב ארלתורוב 55
 109. פלד שמואל מזכיר מועצת פועלים כת־ים׳ רחוב גולומב 17

 110. סדנא י נה בעל־מלאכה שרברבות ובגין חיפה׳ רחוב שושנת הכרמל 56
 111. קיצים יוסף מזכירות מרכז הקואופרציה תל־אביב׳ רחוב מזא״ה 65
 112. דרורי חסיה חקלאית כפר־יחזקאל/ כפד־יזהקאל
 113. בןיפורת מרדכי ראש מועצה מקומית אור-יהוחז׳ רחוב ההגנה 7

 114. קרישפין חיים חקלאי כסר־חיטץ׳ כפר־היםין
 115. איש־שלוס מרדכי ראש עיריה ירושלים׳ שב׳ הפועלים בית הכרם

 116. שנזחונית יהודית חקלאית • יקבי נבע׳ קבי גבע
- חל־אביב׳ רחוב לוי יצחק 21  117. אשכנזי הרדן י רופא כירורג

 118. דה־פרים אבדרי סופר תל-אביב׳ רהוב מלציט 10
 119. שוראקי נתן אנררי סופר ירושלים׳ רחוב חובבי־ציץ 37

 120. בורלא יהודה סופר חיפה׳ רחוב חנה מש 7

 ילקוט הפרשזמימ 863, י״ז באב תשכ״א,!«30.7.1 1797



; חזית דחית לאומית, המזרחי והפועל המזרחי ובלתי מפלגתייט י ו נ י כ : ב. ה ת ו א  ה

 השם והשם הפרטי משלוז־יד מקום מגורים והמען

 1. שפירא חיים מעה מורת ירושלים, רחוב לינקולן
 2. בורג יוסף מורה ירושלים׳ רחוב כךמימון 6

 3. רפאל יצחק סופד ועתונאי ירושלים, שכונת מימון
 4. ורהפטיג זרח חבר כנסת ירושלים, נרקיס — גן הריס

 5. בן־מאיר ישראל שלמה רב ועויד רמת־יצחק׳ שיכון מזרחי
 6. אונא משח חקלאי שרוז־אליהו׳ ד.נ. ביתישאן

 7. זואריץ פריג׳ה מורח נתניה׳ רחוב שפרינצק ב/19
 8. שחור בגימין פקיד תל-אביב׳ רחוב סמאטס 12

 9. חזני מיכאל יעקב חקלאי בפר־אברהם׳ על יד פתח־תקוג
 10. גרינברג אהרן יעקב חבר כנסת תל-אביב׳ רחוב רינס 52

 11. סגהדראי טובח הוראה תל־אביב׳ רחוב לואי מרשל 43
 12. נורוק מרדכי חבר כנסת תל־אביב׳ רחוב הנביאים 11

 13. שאקי אברהם שלום מנהל בי-ס בני-ברק׳ רחוב יעבץ 10
 14. קלמר משה פקיד תל־אכיב׳ רחוב זמנהוף 5

 15. שפינל יהודה עורך דין תל-אביב׳ חזוב אחד-העפ 118
 18. גניזי בךציון מרפא שיניים תל-אביב׳ רתוב המגיד 4

 17. פטל ראובן עורך דין רטת־נן׳ רחוב ז׳בוטינסקי 115
 18. נץ מאיר יהודה מנהל בייס כדם בךזמרה׳ מרום הגליל

 19. קדמון יצחק חקלאי כפר־וזראח׳ כפר־חראה
 20. ברפלפ משה מנהל ירושלים׳ רחוב זיבוטיגטקי 38

 21. ז־ק אברהם יעקב חקלאי שרה־יעקב׳ שדה־יעקב
 22. זילברפרב שלום פקיד תל-אביב׳ רחוב ברנדים 9

 23. דובדבני ברוך פקיד ירושלים׳ רחוב סולד
 24. גוטליב ישראל פקיד בני־ברק, רחוב הגרא 11

 25. כהן יונח עחוגאי ירושלים, רחוב יעל 3
 26. יפז (שרעבי) דוד פקיד רחובות, שעדיים

 27. בלס יוסף נעל-בית הרצליה׳ בית פרטי
 28. קופלוביץ אהרן הקלאי תקומה׳ ד. נ. הנגב

 9¿ נלזר אריה חקלאי טירת־צבי
 30. קלכהיים משה מנהל ירושלים׳ גךהריס

 31. גיברלטר יוסף פקיר המיר׳ עיי ביחידגון
 32. רחנצויינ דוד צבי פקיד תל־אביב׳ דרך חיפה 5

 33. רפל דב מנהל ביים קבוצת יבנה׳ ד. נ• חוף-אשדוד
 34. לוין מרים מנת חל־אביב׳ רחוב קרל נטר י

 35. נךברוך נסים רפאל פקיד תל-אג־יב׳ רחוב כפר גלעדי 31
 36. הרץ אברהם . חקלאי קבוצת יבנה

 37. המר זבולון פקיד בני־כרק׳ רחוב דד״ק 10
 38. ניצן חיים מאיר חקלאי־פקיד חמיד׳ דואר בית־שאן

 39. אליש מריס פקידה תל־אביב׳ רחוב לואי מרשל 41
 40. רוטנברג מתתיהו מורה תל-אביג׳ רחוב הירקון 204

 41. פיש אברהם בן־יצתק בית-מלאכה ירושלים׳ רחוב הנביאים פינת רחוב ישעיה 2
 42. אריכא סעדיה מורה ירושלים׳ רחוב מודיעין 5
 43. הלפרין אברהם פק״ד דמת־גן, שדרות אברהם 7

 44. לב יצחק עתונאי ק. שלום׳ תל־אביב׳ רחוג שתיל 3
 45. ביסטריצר יצחק יעקב פקיד תל־אביב׳ יד־אליהו׳ רהונ לה־נרדיה 53

 46. צימרינג ישראל יואל . פקיד נתניה׳ רחוב הרב דינם 35
 7*. האופט שלמוד טווזר צפת׳ רחוב ייז 35 .
 43. אלקסלםי חסיבה עקדת־בית יד־רמבים׳ מם׳ 33

 49. בן-משה מנחם פקיד נני־ברק׳ רחוב טבריה 3
 50. וגנר קלמן פקיד תל־אביב, רחוב בךיהודה 92

 51. אלטמן שושנה רוזה מורה תל־אביב׳ רחוב בלפור 1
 52. קוליב מרים פקידה בני־ברק׳ רהוב הרב אלקלעי 7

 53. ברורמן זאב פקיד פווח־תקוה׳ רחוב פרומקין 6
 54. פרבר פנחס פקיד תל־אביב׳ רחוב אלכסנדר ינאי 4
 55. צימרינג יצחק פקיד בני־ברק׳ רחוב יוחנן בן־זכאי 9
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- מקום מנורים והמען  השט והשם הפרטי משלח־יד

 56. מיכאל חנה עבודה ציבורית תל־אביב׳ רחוב ליאונרדו דהיוינצי 39
 57. יצחק חלוי יחיאל מורה ירושלים׳ דחיכ אומישקין 66

 58. זנד יחזקאל ישראל מנהל בנק חילה, רחוב לונץ לאי
 59. רחנמן אברהם חקלאי סעד ד. ג. הנגב

 60. ורמיס דניאל פקיד ירושלים, רחוב החשמונאים 27
 61. דוקלר משה אהרן מבחל בנק חל-אביב, רחוב הסלמיח 24

 62. מן יצחק רואה חשבון רמת־גן׳ רחוב יכין 3
 63. אלפסי יצחק מזכיר כללי תל־אביב׳ רחוב קצבלסץ 9

 64. חדאד שלום סוחד בני־ברק׳ שיכון ה׳
 65.- שפירא ישראל סוחר.... _ חיפה׳ רחוב ארלוזורוב 57

 66. נחמני חיים פקיד בפר־םיא׳ שיכון מזרחי ה׳ 10־
 67. דרורי צפניה . תלמיד ירושלים׳ מלון הלבנץ

 68. לוזון יהודה פקיד בחניה׳ רחוב ניסנבוים 27
 69, אחרוני משה פקיד תליאביב רמת-אביב׳ רחוב רודיבג 24

 70. נביאי אברהם סטודנט תל־אביב׳ שדרות האתים 3
 71. דרורי יעקב חקלאי סעד׳ ד. נ. הנגב

 72. רייך יהושע סוחר יהלומים תל־אביב׳ רחוב שטבד 14
 73, ארליך יהודה בנקאי תל־אביב׳ רחוב אבן גבירול 41

 74. בר־הי שלמה חקלאי כפר־הראה׳ כפר־הראה
 75. לוי יצחק פקיד נהריה׳ שיכון ממשלחי בלוק ד/54

 76. עדיני לאה פקידה חל־אביב׳ רחוב ויגמן 109
 77. מלכא שלמה מורה מושב בית־גמליאל

 78. דויטש יהודה דואה חשבון תל־אביב׳ רחוב יהודה הלוי 83
 79. שקד צוריאל מורה בני-ברק׳ רחוב צירלזון 23

 80. פרידמן מנחם פקיד תל־אביב׳ רחוב מרמורק
 81. ברבה עמוס מורה אור־עקיבא׳ שיכץ 202

 82. או־היזן שמואל פקיד גן־יבנה׳ שיכון נוה־עובד מס׳ 180
 83. בן־דוד ראובן פקיד אשקלון, רחוב הרגל 124819

 84. אילץ צבי פקיד באר־שבע׳ שיכון עממי 9
p 3 ל  85. חמני שלום פקיד ירושלים, שיכון ותיקי הגנה׳ ב
 86. פוריטד אליהו פועל קרית־פרוסטיג׳ עיי כפר חסידים

 87. אוחיון אשר פקיד נתיבות
 88. בלולו משת פקיד שבות־עם׳ מחנה 2391

 89. מושקוביץ משה חקלאי משואות־יצחק׳ ד. נ. נחל לכיש
 90. מימון יוסף פקיד באר־שבע, רחוב הכוזרי 6

 91, פרנקל מנדל מנהל בייס רמלה׳ רתוב מודיעין 4
 92. שחדר זלמן זאב סלחד תל־אניב׳ רחוב נחמני 67

 93. שטרן יוסף פקיד קרית־שמואל׳ עיי חיפה
 94. יוסט משה סוכן ביטוח תל־אביב׳ רחוב הנביאים 31

 95. חן גסיה עקרתיבית חיפה׳ רחוב גפת 4
 96. גבריהו חיים משה יצחק פקיד ירושלים׳ נוה־שאנן 16
 97. שהרבני טלמן סוחר רמח־נן׳ רחוב ודנפן 12

 98. יערי יצחק גרשץ חקלאי פתח־תקוה׳ כפר־אברהם
 99. גולדשטין משה פקיד חליאביב׳ רחוב המלך כורש 18

 100. לגדוי יעקב מנהל חברה תל-אביב׳ רחוב השופטים 36
 101. בר־אילן טוביה כימאי חולון׳ רחוב זיבוטינפקי 34א*

 102. לסלו יעקכ מנהל בנק תל־אניב׳ רחוב לואי מרשל 41
 103. פיבגולד נפתלי מנהל בנק תל־אביב׳ תרס״ט 13

 104. בזק בצלאל פקיד ירושלים׳ רחוב סולד גן־הריס
 105. בביזון חי רב תל־אביב׳ רחוב הגולן 22

 106. גואלמן אליעזר פקיד בני־ברק׳ רחוב ניסבבוים 7
 107. הכהן ישראל נח פקיד חיפה׳ רחוב הרצל 72

 108. נריה משה־צבי ראש ישיבה כפר־הראה׳ כפר־הראה
 109. נבנצל יצחק ארנסט כלכלן ירושלים׳ רחוב רשביא 9

 110, ביתיאריח דוד חקאלי קבי יבנה׳ ד. 1. הוף־אשדוד
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 השט והשם הפרטי משלח־יד מקום מנורים והמען
 111. שרגאי שלמה זלמן פקיד ירושלים, רחוב הקהיק 8

 112. בהן בצלאל רב ירושלים, רחוב אלפסי 30
 113, שכטר יעקב רב ירושלים, רחוב מרדכי נרקיס 12
 114. אבידע (זלוטניק) יהודה ליכ פנסיונר ירושלים, רחוב המלך גיורג׳ 41
 115. ברוט שמואל רב תל־אביב, רחוב לואי מרשל 8*

 116. פרידמן שלמה חיים רב תל־אביב, שדרות חן 5
 117. מרגליות ראובן ספרן תל־אביב, רחוב יבנה 3

 118. ברמן יעקב רב רחובות, רחוב הרא-ז 18

: יהדות התורה — אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים י ו נ י כ : ג. ה ה מ י ש ר ת ה ו  א

 רשם והשם הפרטי • משלה־יד מקום מגורים והמען
 1. לוין יצחק מאיר רב ירושלים רח׳ מלאכי 28

 2. לורינץ שלמה רב תל־אביב, רחוב נחמני 55
 3. פרוש מנחם עתונאי ירושלים, רחוב מסילת ישרים 13

 4. גרוס שלמה יעקב (סלומון) פקיד חל־אביב׳ דרך השלום 79
 5. מזרחי יעקב פקיד רחובות, רחוב שבתי 1

 6. שצידרוביצקי שמואל רב תל־אביב, רחוב לילינבלום 1
 7. אברמוביץ יהודא מאיר רב תל־אכיב, רחוב טרומפלדור24

 גרוסמן צבי סוחר תל־אביב, רחוב בר-גיורא 14
 9. ויזניצר יעקב דוד פקיד בני־ברק, שיכון ויזניץ

 10. הלפדן נחום יואל סוחר תל־אביב׳ רחוב זןיםין 24
 11. הרשקוביץ אברהם חיים פקיד בני־ברק, סמטת ראב*ד 6
 12. נולדשמיד נחום מנהל בייס תל־אביב, רחוב טיומקין 9

 13 וולף אברהם מורה בני־ברק׳ דתוב בית הלל 14
 14. סאליט נתן מנהל בי״ס ירושלים, רחוב תחכמוני 9

 15. ויס מכס (אשר יעקב) סוחר פתח־חקוד,, רחוב אירלנסקי 10
 18. כהן שלמה מדפיס כני־ברק, רחוב השלה 18

 17. בינג נפחלי רואה חשבון תל־אביב, רחוב בר אילן 22
 18. שחורי אברהם סוהר תל-אביב, רחוב שילה 4

 19. הלטובסקי אהרן רב ירושלים, רחוב חיים עוזר 19
 0¿ סלונים יהודא ארי׳ רב ירושלים, רחוב משניות 8

 21. הנדל אברהם סוהר תל־אביב, רחוב שמריהו לוץ 18
 22. אדלר שלמד, לייב שריב תל־אביכ׳ רהוב הקישון 15

 23. הורביץ פנחס סוכן חל־אביב, רחוב פיירברג 30
 24. רומנוב אהרן סופר בני־ברק, רחוב אור החיים 16

 25. לוי ישעיה דיר רופא תל־אניב׳ רחוב דיזנבוף 48
 26. ברטלד אשר סוחר הל־אביב, רחוב לבונטין 17 ב׳

 27, ברזל ברוך רב צפת׳ רחוב ירושלים 17
. ניאזוף חנני־ה מורה הל־אביב, רחוב מאור הגולה 8 2 a 

 29. בוים אברהם משה סוחר חל־אביב, רתוב לוינסקי 56
 30. קרלנשטין ירוחם מנהל בייט בני־ברק, רחוב הירש 25

 31. רובינשטין יוסף יואל פקיד היפה, רחוב בית״ר 2
 J2 תד,לד. דזייט כעל כית מלאכה חיפה, רחוב תל־אכיכ 31

 33. באום יהודא (טיבור) סוכן ירושלים, רחוב ישעיה 20
 34. וישיגרוצקי ראובן ארי פקיד בני־ברק, רחוב חברון 30

 3S הרמן לאיר סותר חל־אביב, רחוב הכובשים 9
 36. עציוני(הולץ) גני ארי׳ סוחר גבעתיים, רחוב הנגבה 9
 37. עדני שלמה פועל ראש העין, שיכון א׳ 123

 38. ברגמן נהמי׳ חיים פקיד ירושלים, רחוב גאולה 15
 39. חבשוש שלום סוחר ירושלים, שכוגח גחלת צבי 9

 40. שינפלדמנהם סוכן רמלה׳ רחוב יצחק שדה 13
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 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמען

 41. עטרן יולין סוהר גהה׳ רוזוב י-ד 22
 42, יעקובוביץ זאב יהודא מנהלי בייס נתניה, רחוב פתח־חקוה 6

 43. נוסבוים יצחק מנהל הל-אביב׳ רחוב הס 22
 44. אבוביץ אהרן לייב פקיד תל-אביב׳ רחוב וולפסץ 24

 45. קליין סנחס דוד פקיד ירושלים׳ בתי הונגרים
 46. זוננפלו שלמה זלמן מנהל מוסד ירושלים׳ רדווב אלזמי הקליד 3

 47. שינפלר משה רב תל־אביב׳ רחוב ההשמל 31
 43. קפלושניק שמואל מנהל הרגליה׳ רחוב סוקולוב

 49. ברבר גחזס סוהר בני־ברק׳ שכ׳ ויזניץ
 50. ארבוס אשר פקיד תל־אביב׳ רחוב גולדברג 5

 51. אירנשטין משה אליי חנוני בגי־בדק׳ רחוב ר׳ עקיבא 71
 51. יפה אברהם סוהר תל-אביב, רחוב נחמני 1 י

 53. שטאובר שלמה סוחר תל־אביב׳ רחוב ביאליק 4
 54. קרייזר הייפ יונתן פקיד חל־אביב׳ רחוב הקישון 21

 55. ויס אהרן פקיד בפר־אתא׳ רחוב הנביאים 15
 56. טסלר משה חרשתן לוד׳ גהיל 6

 57. משולם מסעוד טוהר תל־אביב׳ רחוב אג״ל 27
 58. אלבויפ יהודה ארי• תעשיין תל־אביב׳ רחוב אוריאל אקוסנוה 11

 59. עולמן שמחה שמואל מפקח בני־ברק׳ רחוב יגאל 4
 60. צוקר יהודה לאו עויד תל-אביב׳ רחוב קפלן 9

 61. גרינפלד עלמה מורה ירושלים׳ רחוב בר גיורא 34
 62. גלובינסקי פישל סוהר רחובות׳ רחוב הרגל 113

 63. הרבסט זלמן סוחר רמלה׳ רחוב רמת־גן 6
 64. לדנר משה מרפא שנים חל־אבינ׳ רחוב לוינסקי 77
 65. פנפיל אפרים יוסף סוחר תל־אביב׳ רחוב הנביאים 5

 66. ששק משה מנהל ביים תליאביב, רחוב הלבנון 7 רמת־הטייסים
 67. לוין לייב עתנואי ירושלים, יוסף הגשיא 9
 68. ק0לן פסח מנהל בייס ירושלים, רחוב הזונוביץ

 69. קלנר אביגדור פקיד תל־אביב׳ רחוב הרב קוק 36
 70. טביוביץ יהודא מנהל מוסד באר־יעקב, שיכון אג. יש. 306
 71. פלר שמואל מנהל משרד תל־אניב׳ רחוב יהודה הלוי 64
 72. וויין טוביה מנהל בי׳״פ רחובות׳ רחוב מנוחה ונחלח 23

 3ל. טסלר ראובן סוחר נתניה׳ רחוב גורדון׳ 24
 74. ויכלדר יעקב מאיר פקיד גני״בדק׳ שיכון הי׳ שפירא 13

 75. פטל שלום מנהל בי״ס רםת־השרון, משכנות ב/840
 76. פריינד אברהם סוהר תליאביב׳ רחוב עליה 4
 77. איזן דוד מורד, דחוכות/ דחוכ נוררוי 7

 78. עזורה בלאפו מורה פרדסיה׳ שיכון עמידר 11
 79. בלומנפלד אהרן מורה פתה־תקוה׳ רחוב פרנקפורטר 13

 80. גרוס שרגא סוחד בני־ברק׳ רחוב בעש״ט 14
 81. הלברשטט יצחק (פליקס) מורח בני-ברק׳ רחוב ראביד 17

 82. ילח (יונה) יוכף מנהל ביים טבריה׳ שכ׳ אחוה א׳
 83. לסקר מרדכי פקיד בני־ברק, רחוב אברהם 14

 84. הלוי יוסף מורה רמלה׳ צריפי מרי׳ 29
 85. קליבינםקי ישעי׳ סוחר הרצליה׳ סידקין

 86. נולדים ישראל סוחר טבריה, קרית־שמואל טבור הארץ
 87. דויטש מדדכי מנחל מיסד ירושלים, רחוב רלניזז 9
 83. יהיאל מאיר מורה צפת, רחוב ירושלים 69

 89. ויס עקיבא יוסף מנהל בייס חיפה, רחוב עקיבא 28
 90. צחייק יחזקאל מורח נחלת יהודה, שיכון ב׳ א/71

 91. גורביץ יוסף פועל כפר־אחא׳ רחוב ירושלים 17
 92. קלוגר בנימין פועל אזור׳ רחוב החשמונאים 3

 93. שמואל שמעון מנהל בי-ס ירושלים׳ קטמון, רחוב רבי זעירא 4
 94. בומבך יוסף פועל תל־אביב, רחוב יהודה הלוי 117

 95. סלוך אברהם פקיד ירושלים׳ רחוב יוסף נךמתתיהו 12
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: יהדות התורה — אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים י ו נ י כ : ג. ה ה מ י ש ר  אות ה

 השט והשם הפרטי משלח־יד מקום המגורים וולמען

 96. בנצלביץ עקיבא פקיד כפד־אתא׳ רחוב שלום עליכם
 97. מנדלבוים משח רב חל־אביב׳ רחוב הרצל 88
 98. ארליך יוסף רב בני־ברק׳ רחוב אברהם 5

 99. קסטנר חיים דב סוחר ירושלים׳ רחוב החבשים 4
 100. לוין שמואל סוחר חל־אניב׳ רחוב בורונוב 17
 101. ניפנבוים אליעזר רנ פתח־תקוה׳ רחוב הרצל 76

 102. שויצר משה סותר טבריה׳ הגליל
 103. בסר ארי׳ סוחר חל־אביב׳ רחוב ביל״ו 25

 104. קאץ יצחק מנהל מוסד פתח־תקוה׳ רחוב ברון הירש 8
 105. וידיסלבסקי מאיר מנהל נייס חיפה׳ רז׳וב לונץ 7

 106. תלמוד יעקב מלחין ומנצח תל־אביב, שדרות חין 10
 107. רחוכםקי שמואל פקיד בני-ברק׳ רחוב בעש־ט 14

 108. דויטש מרכוס דיר בני־ברק׳ רחוב בלוי 8
 109. ליברמן חלל מנהל בי־0 ירושלים/ שכ׳ כנסת ישראל נ׳

 110. קוריץ שלמה זלמן רב בני־ברק׳ רחוב ראביד 9
 111. ארנםטר שמחה בונם סוחר בבי־ברק׳ רחוב החרמון 11

 112. עצירבסקי מאיר רב חל־אביב׳ רחוב גרחנברג 2
 113. לוין כהן פנחס יעקב מנהל ירושלים׳ רחוב עמוס 25

 114. פרוש משח מנהל ירושלים׳ בתי רנד
 115. טורוצקין אלחנן רב ירושלים׳ רחוב רש־י 34

 116. פולק יואל רב יזל־אביב׳ רחוב גאולה 23

 האות : ד. הכינוי: המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמען

 1. כהן קלמן חבר כנסת חפץ־חיים׳ דואר תל־אביב
 כץ יעקב פקיד ועתונאי היפה׳ רחוב הרצל 38

. קחן חיים עורך דין ירושלים/ רחוב בךיהודה 12  ג

 A ברונד יעקב עתונאי בני־ברק׳ סמטת רחוב רמחיל 5
 5, ברקוביץ ישראל חיים פקיד צפת׳ שיכון עירוני

 ». כהן יוטף פקיד עכו׳ רחוב עטרות 6
 7. קיפלוביץ יחיאל פקיד רחובות׳ רחוב יעקב 20

 8. רחובסקי אליהו פקיד תל־אבינ׳ רחוב צייטלין 13
 9. חיים חיים עובדיה פקיד רעננה בלוקונים 93

 10. בריקמן מנחם חקלאי מושב יסודות
 11. בורנשטיין יעקב פקיד בני־ברק, שיכון ה׳

 12. פריירן נפתלי חקלאי מושב בני־ראס
 13. איצקוביץ יצחק פקיד פתח־תקוה׳ רחוב מונטיפיורי 45

 pnff .14 זאב פקיד חיפה׳ רחוב צה-ל 69
 15. אפשטיין צבי קבלן עכו׳ רחוב בן־עמי 37

 16. הייגריך יונה־אלבי מהנד0 השמל בבי־ברק׳ ת.ד. 162
 17. מזח אליהו רב תיפה׳ רחוב שיבת ציון 23

 18. ביר טוביה עצמאי ירושלים׳ שדרות בן־מימון 60
 19. בן־חיים מנשה פקיד טתח־תקוה׳ רחוב שטמפפר 22

 20, רונניץ שאול־אלתר שויב פחה־תקוה׳ פנית עירוני
 21. אמסלפ מאיר פועל היפה׳ רחוב שינת ציון 71

 22. ליבן אברהם חקלאי קיבוץ חפץ־חייס
 23. דובלמן אלכסנדר פקיד בני־ברק׳ תזוב עקיבא 152

 24. מינץ ישעיהו מו-ל תל־אניב׳ רחוב אבן גבירול 23
 25. רוט שמעון פקיד פתח־תקוה׳ רחדב סנדר חדד 4

 26. קורנבלוי נתן חקלאי מושב בני־ראם
 27, נרייטמן יששכר חקלאי קיבוץ חפץ־חייס
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: המתנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים• י ו נ י כ ה  האות: ד. .

 השם והשם הפרטי משלח-יד מקלם מגורים והמען

 28. הילדםהיימר יצחק נפתלי חקלאי קכוצת שעלביס
 29. הרפנס גרשום מורה בני־בדק, רחוב אברהם 14

 30. שיף יוסף פועל בפר״אחא, שיכון פא״י
 31. קנטו שלמה פקיד לוה׳ רחוב החשמונאים 91

 32. אכוטרי פנחס פקיד רמלה, רחוב ביאליק 22
 33. בנעט זאב מנהל בי״ח בני־ברק׳ שיכון נוה־אחיעזר

 34. הזנפלד איסר פקיד רעננה ׳רחוב מכבי 12
 35. פלד דוד עורד דפוס בני־ברק׳ שיכון נוה־אתיעזר

 36. .מאיר שמעון פקיד רמת־הדר׳ משק 13
־ ־ 1 1  37. עמר שמעון סנדלר בית־שאן׳ שכונת אליהו 2

 38. כהנא יעקב סקיד בני־ברק ׳ שיכון ויזביץ
 39. ברגר אלתר סוהר הרצליה׳ רחוב סוקולוב 48

 40. ווייס יוסף מרדכי סוחר חיפה׳ רחוב חרמון 16א
 41. רוקח אפרים חיים מנהל בייס בארישבע׳ שכונה ד׳ 232/9

 42. אדרי אליהו פקיד י באר־שבע׳ רחוב כותל מערבי 44
 43. גדוםגליק ישראל פועל בני־ברק׳ רחוב רלבינ 11

 44. בךישי משה מנהל עבודה לוד׳ שיכון בנות 1/2
 45. פרידמן דוד שרברב נתניה׳ קריח צאנו
 46. אפרתי יחזקאל חקלאי מושב ביח־חלקיח

A פרידמן אליעזר כעל מכבסה רמח-גן׳ רחוב חרות 12 1 ^ 
 48. קרובקה משה עחונאי תל־אביב׳ רהוב בךיהודה 147
 49. קורן יהודח פועל יהלומים פתח־תקוה׳ רחוב ארלחורוב 2

 50. סודק פנחס פועל תל־אביב׳ רחוב שרעבי 13
 51. דאובה אליהו חקלאי מושב בית־חלקיה

 52. ראם משח פקיד פתח־חקוה, רחוב פרנקפורטר 17
 53. גרוםברג ארוין שלמה פקיד בני־ברק׳ עקיבא 96

 54. נחנזון שמעון מדריך פתח־תקוה׳ רחוב פיק״א 9
 55. הרליננ משה מנהל חשבונות פתח־תקוה׳ רחוב ה׳ באייר 4

 56. אסתרזון אליעזר אביגדור פועל חיפה׳ רחוב גוש עציון 8
 57. נאומבורג שמעון . חקלאי קיבוץ הפץ־חיים

 58. רוזנבאום אלימלך פקיד בני־ברק, רחוב עקיבא 89
 59. איגל בוריס (דב) פקיד בני־ברק׳ רחוב חזון איש 8

 60, קפלן אהרן מסגר רמת־גן׳ רחוב תרות 5
 61. רוט הלל חקלאי מושב יסודות
 62. לוי שמואל חקלאי מושב יסודות

 63. גוטפרוינד אריה חקלאי מושב בית־חלקיה
 64. זופיס כמוס פועל באר־שבע׳ רחוב קלישר 21 ״

 63. נחרי לוי פקיד כפר־סכא׳ שיכון מזרחי ה׳ 25
 — 86. הוכברגר יצחק _ . פקיד מנדיאל׳ רחוב נצח ישראל

 87. פרידמן פנחס פקיד בפר־אתא׳ שדרות הנשיא 39
 68. קליגר שלמה מרדכי פקיד כפר־אתא׳ רחוב יהודה הנשיא 3

 69. סולק יוסף א ויגן מדריך תל-אביכ׳ רחוב אוסישקין 18
 70. שדפהרץ יחיאל סוחר חיפה׳ רחוב צה־ל 69

 71. סידר אברהם בעל חנות לכביסה רמת־גן׳ רחוב יונתן 3
 72. הרפנס יהודה פקיד בני־ברק׳ רחוב מהרש״ל 16

 73. רייבנברג מרדכי חקלאי מושב יסודות
 74. אוסתר צבי פקיד כפר־הנוער׳ שערי אברהם

 75. כהנא שמואל זנביל פקיד גבעתיים׳ רחוב ב״ג 17
 76. רייכנברג שלמה פקיד נתניה , שדרות בנימין 15

 77. בריטבורט פנחס סוחר חיפה׳ רחוב נורדאו 7
 78. אוחנה יצחק טרקטוריסם אשדוד־יפ׳ א/616

 79. אפטרגוט אהרן פקיד חיפה׳ רחוב הנזירות לא.
 80. ברלינר יעקב נהג בני־ברק׳ רחוב עקיבא 113

 81. גזל יוסף פועל עקיר׳ רחוב צריפים אדומים 25
 82. זילברברג יהודה . פקיד רחובות׳ שיכון סא־־י
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 האות: ד. הכינוי: המחנה התזרתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתייפ

 השפ והשם הפרטי משלח־יד מקום מנורים והמען

 83. לוי משה מנהל מוסד כפר־סבא׳ רחוב הכרמל
 84. תלוי שלמה פקיד נתניה* קרית־צאנז

 85. באום טוביהו חקלאי מושב חפרת
 86. ברנט יוסף פקיד חיפה׳ רחוב פבזנר 68

 87. חליבה משח סקיד שירות׳ שיכון 77
 88. פריזנט בצלאל פועל ראשון־לציון׳ רחוב הפץ־חייט 5

 89. גריידי יהודה פועל בית־דנון׳ קקיל 4
 90. בלזם אפרים יעקב פקיד חיפה׳ רחיב ברזילי 17

 91. גנוט משה פקיד רחובות׳ רחוב נורדוי 12
 92. גוטרמן יצחק בנאי חיפה׳ אל־כנסא 7א

 93. הישר פנחס אליהו פקיד בני־ברק׳ רחוב חזון איש 51
 94. ציטרינבוים זיסמן חקלאי מושב בית־חלקיה

 93. יערי שמואל פקיד ראשוךלציון׳ רחוב דרור 62
 96. דנק אהרן רב מושב בני־עי״ש

 97. הרשקוביץ שמעון פועל ראשון־לציון׳ רחוב נחמה 6
p עזדיאל חקלאי מושב יסודות w .98 

 99. הוברמן יקותיאל זלמן פקיד תל-אביב ׳ שדרות רוטשילד 90
 100. לדר אפרים פקיד פחח־תקוה׳ רחוב בר־כוכבא 16

 101. פוגל שמשון פועל כפר־אתא׳ שיכון פא״י
 102. וורגין מיכאל סוחר רעננה׳ רחוב רש״י

 103. טאוב דוד רב מושב תפרח
 104. פרידמן שמואל בנימין פקיד בני־ברק׳ רחוב נוה־אתיעזר 23

 105. לוריא אברהם פקיד טבריה׳ קרית־שמואל
 106. דרוק שלמה זלמן פקיד ירושלים׳ שכ׳ אהל משה׳ רחוב הארז

 107. פיוטרקובסקי פנחס פקיד חל־אביב׳ שדרות נורדוי 51
 פקיד פתח־תקוה, רחוב ארלחורוב 2

 חקלאי
 108. אידלמן ישראל מרדכי

 קיבוץ הפץ־ח״ם׳ דואר תל־אביב
 פקיד

 108. נרזסיצחק חקלאי

 האות: ח. מכינוי: תנועת החירות

 השם והשם הפרטי משלה־יד מקום מנוריט והמען

 1. בגין מנחם עתונאי חל־אביב׳ רחוב רחנבאום 1
 2. דיר בדר יוחנן עו״ד רמת־נן׳ רחוב סמדר 30
ר אבניאל בנימין כלכלן תל־אביב׳ רחוב כילו 4» י  3, ז
 4. מרידוד יעקב מנהל רמת־נן׳ רחוב סמדר 28

 5. דיר אלסמן אריה כלכלן ירושלים׳ רחוב דמבין 40
 6. בן אליעזר אדיה עתונאי רמח־גן׳ רחוב המעגל 41
 7. לנדאו חיים מהנדס רמת־גן׳ רחוב סמדר 28

 8. שוסטק אליעזר מזכיר רמת־גן׳ רחוב הרכסים 59
 9. רזיאל־נאור אסתר מורה חל־אביב, רחוב פטרסון 8

 10. בהךמנורי חיים חקלאי נתניה׳ רחוב טיומקין 4
 11. לוין נחום מהנדס חל־אביב׳ רחוב שלומציון 19

 12. שופמן יוסף תעשיין תל־אביב׳ רחוב גליקסון 6
 13. טיאד אברהם פקיד חיפה׳ חניתה 83»׳

 14. דרורי אברהם מורה חל־אביב׳ רחוג לה־גרדיה 23
 15. ארדיטי בנימין פקיד חולון׳ רחוב ד׳ מסי 4

 16. מרידוד אליהו עו״ד ירושלים׳ שדרות בךמימון 17
 17. שיבמן שבתי מנהל תל־אביב׳ רחוב קלונימוס 10

 18. בראיז משח חקלאי זכרוךיעקב׳ יפה נוף
 19. קרימרמן יוסף תעשיין תל־אביב׳ רחוב קפלן 5

 20. אולמרט מרדכי חקלאי בנימינה׳ נחלת זיבוסינסקי
 21. שמש צביה פקיד כפר-אתא׳ רחוב חנה סנש 16
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: תנועת החירות י ו נ י כ : ח. ה ! י ו  מ

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמעז

 22. קצנלנבוגן בן־ציון סובן תל״אביב׳ רחוג לה־נרדיה 15
 3¿ כהן נסים פקיד תל־אביב׳ רחוב ליםין 18

 24. קפלן קיטי פקידה חיפה׳ רחוב ל׳ דה־וינגיי 9
 5¿ פרימן־דרור אליאל תעשיין ירושלים/ רחוב עזה 17
12 m 26. קנר אדגר עו״ד תל-אביב׳ רחוב 

 27. אקסלרוד אברהם פקיד ירושלים׳ רחוב בר־גיורא 4
 28. ילין ראובן פקיד רמח־חן׳ רחוב אנקורים 1 •

 29. זמברג אפרים טוהר בת־ים׳ רחוב לרב קוק 24
 30. לזר בנימין תעשיין הרגליה׳ רחוב סוקולוב 55

 31. חרמוני צבי חקלאי נורדיה׳ נורדית
 32. שטינמץ מקסימיליאן פקיד נהריה׳ רחוב גולומב 23

 33. שילח ישראל פקיד באר־שבע׳ רחוב גרשון 19אי
 34. גךצבי יצחק בעל־מלאכה תל־אביב׳ רחוב ריינס 31

 35. חיים מתתיהו פקיד אילת׳ שיכון 170/1
 36. עמידרור צילה פקידה תל־אביב׳ רהוב גיבורי ישראל 48

 37. דיקסל מיכאל חקלאי !ודדיה׳ יואר גתניה
 38. ילין יצחק מנהל דמת־גן׳ רחוב ירקונח 98

 39. אפלבוים יצחק פקיד תל־אביב׳ רחוב אפשטיין 1
 40. ד״ר דודזון אלכסנדר רופא תל־אביב׳ רחוב מונטיפיורי 41

 41. וינגקי יוסף עתונאי רמת־גן׳ רחוב המרגנית 24
 42. קולומבוס מרדכי פקיד חל־אביב, רחוב פרץ חיות 5

 43. עמראני.יחיה פקיד תל־אביב׳ רחוב סוטין 12
 44. פרופ׳ ליטני דורה מדענית תל־אביב׳ רחוב האוניברסיטה 57

 45. דיר שוברט איזידור עויד חל־אביב׳ רחוב בלטימור 13
 46. זימזון לפשה מנהלת תל־אביב׳ רתוב שלומציון 19

 47. מראי אליהו שרברב מנדל-העמק׳281
 48. פוקס אריח זליג בעל מלאכה ירושלים, רחוב שמואל הנגיד 17א׳

 «4. אייפרנץ יהודה סוכן נתניה׳ רחוב הרגל 29
 50. נחשון משה עויד פתח־חקוה, רחוב &נדר חדד 8

 51. כהן דוד ברוך מנהל דפוס ירושלים, רחוב שמואל הנגיד 4
 52. םאיטונסים עתונאי באר-שבע, רחוב 22 מס׳ 1

 53. טסה חיים פקיד חל-אביב, רחוב קיש 3
 51. ניישטיין פנחס פועל לוד, רחוב פינסקר 4

 55. ינובסקי דניאל עו״ד ירושלים, רחוב ארלוזורוב 9
 56. בן־אליעזר חנה עקרת־ביח נתניה, רחוב טיומקין

 57. שייבה שמעון מנהל רחובות, רחוב בנימין 10
 58. קורפו חיים פקיד ירושלים׳ רחוב רחל אמנו 22

 59. שרגא מנחם פועל רמלה, רחוב תל־תי 8
 60. סקלר הרמן פתונאי בני־ברק, רחוב גרונר 6

 61. יהודאי בן־ציון פקיד תל-אביב׳ רחוב פדויים 5
 62. לונשי יהודה בעל מלאכת בת־ים׳ רחוב רוטשילד 34
 63. רון פנחס פקיד ירושלים׳ רחוב האריי 13 .

 64. כהן מאיר חקלאי משמר־הירדן׳ דואר נע ב״ע 49
 65, רובנוב רוברס פקיד יפו׳ רחוב שדרות ירושלים 123
 66. בלקינד מאירה אחות ראשון־לגיון, רחוב נורדאו 65

 67. פרל שמואל מלובאי צפת׳ רחוב ירושלים 14
 83. ניר משה מנהל חשבונות תל-אביב׳ רחוב קיש 2

 69. ורדי שבתי קבלן חל־אביב׳ שדרות אוימ 14
 70. דרויאן יעקב פקיד רהובוח׳ רחוב נוה־יוהנה 2

 71. ריטרמן ראובן שאול עו״ד תל־אביב׳ רחוב דיזנגוף 183
 72. דרובלפ מטוס חקלאי מבוא־ביתד׳ ד. נ. האילח

 73. בלט יהושע סוחר חל־אביב׳ רחוב ארלוזורוב 10
 74. שחורי אלימלך פקיד רמת־גן׳ שדרות טובים 1

 75. ארידור יורם עויד חל־אביב׳ רחוב יהודה הלוי 86
 76. מסורי אבנר מורה חדרה׳ רחוב נחליאל רחוב ב׳
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 האות: ח. הכינוי: תנועת החירות

- י הסס והשם הפרטי משלח-יד מקום מגורים והניחן
 77• נחושתן יעקב טוהר תל-אביב׳ רו!וב ברנשטין־כהן 3

 78. קפלן יהודה מנהל ירושלים, רהוב מרדכי בן־הלל 6
 79. חרמן יאיר חקלאי נס־ציונה׳ רוזוב רוטשילד 43

 80. דיר איידלפון בצלאל רופא שיניים תל-אביב׳ רחוב המלך ג׳ורג׳ 31
 ו8. יפרח דוד בנאי קרית־שמונה׳ רחוב שפרינצק 54-2

 82. נירנברג שלמה קבלן בני-ברק׳ רחוב גרונר 60
 83. אוסטר חיה אחות רמת־גן׳ רחוב מחן 21

 84. סנפירי נחום רואה חשבון ירושלים׳ רוזוב רמבין 57
 85. כמן משר, מנהל חשבונות יפו׳ שדרות חביד 42
 86. נדב יחיאל קונדיטור חולון, ריזוב תליחי 4

 87. לובוצקי איסר עויד רמת־גן׳ רחוב ביאליק 52
 88. מזרחי אברהם נהג חל־אביב׳ רחוב הירקון 10
 89. ורדי שרה פקידה חל־אביב, רחוב קורלנקו 4

 90. ולדמן פזריאל פקיד חולון׳ רחוב פוקולוב 89
 91. רוזנצוייג דוד פקיד רמת־גן׳ רחוב כלניות 4
 92. כהן שלום פקיד רמתינן׳ רחוב סמדר 6
 93. ששון צלח רואה חשבון רמת־נן׳ רחוב חדות 11

 94. קולמן דב אינז׳יניר תל־אביב׳ רחוב טרומפלדור 12
 95. כהן עמנואל עויד תל־אביב׳ רחוב םירקין 27

 96, שיף מנחם פקיד תל־אביב׳ רחוב חדרת 1
 97. יזרפאלי משה מנהל בנק חל־אביב׳ רחוב אבךנבירול 186

 98. האוס מאיר עתונאי נתניה׳ רהוב יהודה הלוי 13
 99. מלמדוביץ דוד מנדל רמח־גן׳ רחוב ערמונים 3

 100. רסלר מתתיהו תעשיין חל־אביב׳ שד׳ רוטשילד 91
 101. יוסיפוף יוסף עויד חל־אביב׳ רחוב אנטיגונוה 13

 102. יוטן דוד פקיד תל־אביב׳ רחוב אפשטיין 8
 103. קדאן דיר מאיר כלכלן תל־אביב׳ רחוב סמולנסקין 5
 104. לבנון צבי פקיד ירושלים׳ רחוב הפורצים 10

 105. צור הלל מורה נחניה, רמת טיומקין 14
 106. מרלר עמנואל פקיד תל-אביב, רחוב ש. לוין 16

 107. רפאפורט שושנה עקרח־בית רמת־נן׳ רחוב יוסף הנלילי 13
 108, איכילוב חנה סוחרת תל־אביב׳ רחוב חובבי ציון 7

 109. פקולסקי שללה סופר׳ מורה רמת־גן׳ רחוב ערמונים 5
 110. בלקינד איחן קולנוע ראשון-לציון׳ רחוב סוקולוב 18
 111. דיר דון יונה רופא תל־אביב׳ רחוב מונטיפיורי 19

 112. גולד משה מורה הל־אביב׳ רחוב הירקון 280
 113. דיר אליהו ישעיהו רופא רמת־נן׳ סימטת המעלות

 114. אימן משה בקטריולוג עפולה׳ גבעת המורה 103
 115. דיר בוקשסן יצהק דור טובן ביטוח תל־אביב׳ רחוב המלך ניורג׳ 34
 116. מילר־כהן אניטח עקרת־בית סתח־תקוה, קרית משת השדרה 5

 117. קלארמן יוסף לייב עתונאי תל־אביב׳ שדרות ח-ן 45
 118. נפשטיין שלמה אדריכל תל־אביב, רחוב ז׳בוטינסקי 70

 119. דיר זיבוטיבסקי ערי תיאודור פרופסור חיפה׳ רחוב קדימה 6
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: שיתוף ואחווה י ו נ י כ : יא. ה ת ו א  ה

 השם והעם הפרטי י. - . משלח־יד מקום מגורים והמען

 1. עובד דיאב חקלאי . טייב
_. ״. • .  2. • מעדדי גיבר הקלא״^ — ירכה - .— .

 3. דיאב יוסף חקלאי טמרה
 4. הבישי מוחמד שגן ראש עירית עכו עכו שכ׳ אלמג׳דלה 2154־נ

 5. יונס עאדל חקלאי ערה
 6. עוויסאת זכי חקלאי בקה אל־עירביה

 7. ג׳בארה עבד־א־ללטיף יויר מועצה טייבה
 8. מנצור ננ׳יב יויר מועצה עוספיה
 9. עראידה נמר חקל י מעיאר

 10. נאטור ענד־אל־חמיד חקלאי קלגסווה
 11. אלעראידה מהנא עאצי חקלאי מעיאר

 12. גיבארין מוחסד חקלאי אום אל פחם
 13. טלמאן ערםאן יויר מועצת עבלין עבלץ

 14. חילף חגי עבד אללה חקלאי ג׳ת
 15. טריף פרחאן חקלאי ג׳וליפ

 16. קאז׳י עבד אל כרים אמין בעל גכסים קלגפווה
 17. אלערו עלי מורה גית

 18. היטיב גאייף חקלאי שפרעם
 19. חגי יחיא מוחמד עבד אלע׳ני פקיד טייבה

 20. חלבי קאסם חקלאי דליית אל כרמל
 21. טראביה צאלח חקלאי עוספיה
 22. חסין חסין חקלאי שפרעט
 23, דאהש איברהים טוהר חקלאי מע׳אר

 24. צפורי עתן בעל נכסים שפרעם
 25. חמדן מסעד נהג עוספיה
 26. חמוד פרחאן חקלאי בית ג׳ן
 27. נכד סעד חקלאי שפרעם
 28. נצר אללה בולט סוחר שפרעם

 29 חסון מטלק חקלאי דליית אל כרמל
 30. צלאלהח חסן חקלאי בית ג׳ן
 31. עיאנם ראפע חקלאי מעיאר

 32. אליוסף קאסם חקלאי דיר אל־אסד
 33. מללא יוסף חקלאי ירכה

 34. עבד אל חלים מוחמר חקלאי כפר מנדא
 33. מצארווה אחמד חקלאי טייבה

 36. שעבן מוחמר פקיד עכו החדשה׳ רחוב הספגיפ 7
 37. חסון חסין בעל נכסים דלייה אל כרמל

 38. עבד־א־ראזק חווסיק בעל גכסים טייבה
 39. אסעד נג׳יב חקלאי בית גץ

 40. אבו מוך פארם חקלאי בקה אל עירביה

ת הרשימה : ל. הכינוי: המפלגה הליברלית ו  א

 השם והשם דפרסי משלח־יד מקום מגורים והמען

 1. רוזן פנחס עויד (שר) חל־אביב׳ רחוב קורלנקו 1
 2. ברנשטין פרץ עחונאי תל־אביב׳ רחוב קלישר 38
 3. ספיר יוסף חקלאי פחח־תקוה׳ רחוב פיקא 23

 4. קול משה י מחנך ירושלים׳ רחוב ארלוזורוב 16
 5. הררי תהר עורך דין תל־אביב׳ רהוב בן־יהודת 85

 6. סרלין יוסף עורך דין כפר־שמריחו׳ רחוב קרן היםוד
 7. דיר רימלט אלימלך מורה רמת־גן׳ שדרות העם הצרפתי 19

 8. כהן אידוב מנהל חברה חל־אביב׳ רחוב בזל 40
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: המפלגה הליברלית י ו נ י כ ה : ל. ה מ י ש ר ת ה ו  א

 השט והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמען

 9. איבילוב עזרא חקלאי פתח־חקוה׳ רחוב חובבי ציון 15
 10. קלינגהופר הנס פרופ׳ באוניברסיטה ירושלים׳ רחוב התיכונים 8
 11. ד-ר בנוביץ שמעון רופא חל־אביב׳ שדרות נךציץ 8
 12. גולן יצחק חקלאי קכ׳ אישה׳ דואר כפר המכבי

 13. כהן רחל חיפה׳ רחוב רהל 2
 14. צימרמן צבי עורך דין היפה׳ דרך הים 49

 15. שערי יהודה עורך דין תל־אביב׳ רחוב חני המענל 4
 16. אברמוב ש. זלמן עורך דין חל־אביב׳ רחוב נד-כוכבא 2

 17. עוזיאל ברוך עורך דין חל-אביב׳ רחוב ג־ורג׳ אליונו 15
 18. פרלשטיין שלמה מנהל דברה תל־אביב׳ רדוב אבן־גבירול 52

 19. כהן בנו מרצה תל־אביב רחוב הכרם 4
 20. גולדשטיין אהרן מנהל הברת בנין גבעתיים׳ רחוב בית השואבה 1

 21. שטרן מרדכי־חיים מנהל הברה הל־אביב׳ רחוב ברנדים 33
 22. נסים משה־כנימין משפטן ירושלים׳ רחוב בלפור 7

 23. ננר יצחק עורך דין ירושלים׳ רחוב אוסישקין 39
 24. דורון שרה עקרת־בית תל-אביב׳ רחוב גלפור 32

 25. פרידלנדר עמנואל חקלאי בית יצחק׳ בית יצחק
 26. מקייטין משה קבלךבנין רחובות׳ רחוב ארלחורוב 92

 27. אליעד נסים עורךידין תל־אכיב׳ רחוב לילינבלום 28
 28. גדול חיים חיט חיפה׳ רחוב ארנון 7

 29. דוידזון אבישי מנהל חברה ראשון־לציון׳ רחוב ויצמן 12 •
 30. בוכבי אגטה־אגחז עקרת בית חל־אביב׳ רחוב בריבובבא 52 א׳

 31. בן־טוב אריה עורך דין תל־אביב׳ רחוב אפשטיין 6
 32. ד״ר כץ זאב עתונאי תל־אביב׳ רחוב רמת־אביב 134
 33. ד־ר הרשקוביץ פביאן פקיד רמת־חן׳ רחוב אלכםנדרוני 29

 34. מנדלסון דבורה גננת חיפה׳ רחוב מוריה 117
 35. טילס מנחש־יוסף מנהל חברה פתח־תקוה׳ רחוב גולומב 15

 36. דיר קפל הנס מנהל חברה רמת־גן׳ רחוב עמום 20
 37. וייס יצחק מורה ירושליט׳ רחוב הושע 3

 J8 דיר פופד טוביה עורך דין רמת־גן׳ שדרות הילד 11
 39. כהן מרדכי סוחר 1 רמת־נן׳ רחוב ירושלים 69

 40. יוהנס דב מנהל מחלקה חל־אביב׳ רחוב דיזנגוף 27
 41. לפיד יוסף עתונאי תל־אביב׳ רהוב עלמה המלך 52

 42. דיר אנ*ל יונה עורך דין חיפה׳ רחוב פבזנר 45
 43. בר־לבב יצחק חקלאי שאר־ישוב׳ שאר־ישוב

 44. בנדלר יונה מהנדס ירושלים׳ רחוב נן־יהודה 33
 43. גבריאלי דן סוהר חיפה׳ רחוב אליפנט 4

 46. זכאי אבנר חקלאי קיבוץ חל־יצחק
 47. דיר קפלינסקי נח רופא חולון׳ רחוב טוקולוב 40

 48. דיר קמיל יוסף עורך דין תל-אביב׳ שדרות נורדוי 74
 49. סלומון בנימין כלכלן תל־אביב׳ רחוב מאפו 12
 50. אבולקיר מוטקט־קולט עובדת פםיכולונית ירושלים׳ רחוב רסקו 14

 51. גולדברג מנחם עורך דין חל־אביב׳ רחוב דיזננוף 6
 52. רזילי חיים תעשיין חל-אביב׳ רחוב קרן קימת 66

 53. תורי אברהם עורך דין חל-אביב׳ רחוב פנקס 9
 54. קינג שמואל עורך דין תל־אביב׳ רחוב בךיהודה 244

 5¿ םמקין שלמת מנהל תברח הרצליה׳ שיכון אמריקאי
 56. שניצר צבי פקיד חיפה׳ רחוב החשמונאים 22

 57. דיר קאודרס בן־ציון מנהל חיפה׳ רחוב ברנדים 6
 58. פריימן עמוס־ברנרד סוהר ירושלים׳ רחוב אלפסי 33

 59. אוניקובסקי פרץ מנהל חברה תל־אביב׳ רחוב ברנדים 31
 60. שטראוך זרח עורך דין תל־אניב רחוב דפנה 6

 61. םיטקוב ארית חקלאי רחובות׳ רהוב איזנברג 21
 62. מודעי יצחק מהנדס חיפה׳ רחוב ויתקין 6

 63. אייזנברג יצחה עתונאי חל־אניב׳ רחוב מרגולין 21

 180a ילקוט הפדםוטים 863, י״ז באב חשכ״א, 30.7.1961



: המפלגה הליברלית י ו נ י ה ה : ל. ה מ י ש ר ת ה ו  א

 השם והשם הפרטי משלה־יד מקים מגירים והמען

 64. סל חיים מנהל תל־אביב׳ שדרות חן 40
 63. וייסמן בן־ציון חקלאי כפר־מישר

 »6. לוי מנחם סוחר תל־אביב׳ רחוב היכל התלמוד 3
 67. מרון משה עורך דין רמת־גן׳ שררוח הילד 15

 68. גליקסמן הנח מזכירה תל-אביב׳ רחוכ פינסקר 23
 69. גינזבורגרהל עתונאיח פרדס־חנה׳ דרך הנדיב
 70. משולם נסים סוכן חיפה׳ שדרות הנדיב 7

 71. ישי צמת חקלאי מושב התחיה
 72. רוסטל אדוארד עחונאי תל-אביב׳ רחוב רייגפ 33

 73. שהרבני ויקטור פקיד קרית־אובו׳ רחוב הס 4
 74, מאיר בנימין מורה היפה׳ אחוזה־ויתקין 28 א׳
 75. דיר הובר תיאודור תעשיין תל־אכיב׳ רחוב ריינס 33

 76. לוי פרנץ תעשיין חיפה׳ רחוב חורב 6
 77. חרמש חיים חקלאי בפר־גליקסץ

 78. ד״ו* פרנס צבי רופא י חולץ׳ רחוב מפדה אזרחי 40
 79. דיר אילן אפריט מנהל ב״0 חל־אביב׳ רחוב מזאח 15

 80. ליפשיץ יוטף פקיד נתניה׳ רחוב הגליל 3
 81. בראון משה חקלאי רמת-גן, רחוב שילה 7

 82, יעקובוכיץ אמנון פועל רחובוח׳ רחוב מנוחה ונחלה 40
 83. קעטבי יצחק, מכונאי עקרון׳ צריף 24

 84. שפאר חיים חקלאי מהעב שיתופי׳ אלוני אבא
 85. מילצץ עזריקם סוחר רחובות ׳רחוב ויצמן

 86. בר-לוי אשר חעשין פתחיחקוה׳ רחוב חיים כהן 11
 87, מאירי יהושע מודה חל־אכיב׳ רחוב אדלוזורוב 29

 88. שי ישעיהו חקלאי קבוצת עיךהשלושח
 89. דומיבוץ שלמה _ פקיד תל-אביב׳ רחוב פינלפ 8

 90, אלבס שמעון לבורנט קרית־גת׳ ת.ד. 39
 91, אלץ מרדכי הקלאי בנימינה

 92. אחרןיוליאן פקיד רעננה׳ רחוב אחוזה 38
 93. סמולינסקי משח־אליעיר פקיד • תל־אביב׳ רחוב מחיר 7

 94. תובל בךציון מהנדס חיפה׳ שדרות טרומכלדור 56
 95. איתן יונה מהנדס רמת־גן׳ רחוב נתן 19

 96. שליטא בנימין חקלאי מנחמיה
 97. הספל דב פועל רמת־גן׳ שכ׳ פרוגרסיבים 32

 98. עתיאל יוסף סופר תל-אביב׳ רחוב לבונטין 17 א׳
 99. קרוא ברוך עתונאי תל-אביב׳ שדרות רוטשילד 80

 100. אלוני אברהם מורת תל־אביב׳ רחוב השופסים 14
 01נ. םולקובםקי שמואל מהנדס רמת־נן׳ רחוב לאן 29

 192. שניאור יהודה חיפה׳ רחוב בן־יהווה 11
 103. דיר פריי מרדכי עודך דין תל־אניב׳ רחוב פנקס 25
 104. נופך־טחם חמרה עורכת דין תל־אבינ׳ רחוב ארבץ 4

 105, דיר לנדאו מיכאל מנהל תל-אביב׳ שררות הין 44
 108. בךברוך שלום עתונאי ירושלים׳ רחוב בן-יהודח

 107. איגל קרול חקלאי רמות־השבים
 108. שהם זאב עורך דין היפה׳ רחוב בךיהודה 16

 109. מירון שבתאי בנקאי חל־אביב׳ רחוב בףעמי 11
 110. יקרקנר שמואל מהנדס תל־אביב׳ רחוב מזאה 59
 111. קליבנוב יעקב עורך דין חיפה׳ שדרות הנשיא 79

 12 נ. מולד הנס מנהל חברה בפר־אתא׳ דחזב עצמאות 11
 113. דיר בידם ארתיד ׳ מורה חיפה׳ רחוב אידד 17

 114. הרמן צבי פקיד היפה׳ רחוב רחל 6
 115. פרופ׳ צונדק חרמן רופא ירושלים׳ בךמימון 8

 116. פרנקל אברהפ־הלוי פרופסור ירושלים׳ רחוב בית המעלות ג׳
 117. שוקן גרשום עירך דין תל־אנינ׳ רחוב הגלבוע 14
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 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום נעורים והמען

 118. דיר גרנובסקי א נדה ם נזיא קק׳יל ירושלים׳ רתוב רמכ׳-ן 43
 119. ד״ר נונר חיים מורה ר,ל-אניב׳ רחוב חדרה 10
 120. דיר ברגמן סמואל־המו פרופסור ירושלים׳ רחוב דמבין 31

 האות: מ. הכינוי: מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

 השם והשם הפרטי מעלח־יד מקום מגורים והמען

 1. יערי מאיר חקלאי קבוץ מרחביה׳ מרחבית
 2. הזן יעקב חקלאי משמר העמק׳ משמר העמק
 3. רובין ד-ר חנן עורך דין תל־אביב׳ רחוב ריינם 60

 4. בנטוב מרדכי עתונאי משמר העמק׳ רחוב ארלחורוב 82׳ ת״א
 5. ברזילי ישראל חקלאי נגבה׳ ירושלים׳ רחוב רמבן 10

 6. שם טוב ויקשור פקיר ירושלים׳ רחוב מוהליבר 5
 7. תלמי אמה חקלאית משמר העמק משמר העמק

 8. ריפתין יעקב חקלאי עין שמר׳ ד.נ. שומרון
 9. במיט יוסוף פקיד הימה׳ רחוב קיסריה 6אי

 10 קושניר יוסף עורך דין חי8ה׳ רחוב יוסף 3
 11. עמאר משה עורך דין חי5ח׳ רמת שאול 31
 12. זופבי עבר אל עזחז עתונאי נצרת׳ רחוב 4/720

 13. רוזן שלמה חקלאי שריד׳ שריד
 14. ארזי ראובן עורך דין ירושלים׳ רחוב המלך ג׳ורנ׳ 45 ג׳

 15. מאירי אבנר כלכלן רמת נן׳ רחוב עמינדב 10
 16. אבירן שמעון חקלאי עין השופט׳ עין השופט

 17. עמית יעקב משה עתונאי עורך בית זרע׳ מערכת יעל המשמר* תיא
 18. ויטוצקי קרינסקי אידה אחות מוסמכת תל־אביב׳ רחוב הנשר 61

 19. רומח נסים פקיד פחח־חקוה׳ רחוב קרית משה׳ בלוק 8
 20. נולן יונה חקלאית משמר העמק׳ משמר העמק
 21. תלמי מאיר חקלאי משמר העמק׳ משמר העמק

 22. הכהן אליעזר חקלאי בית אלפא׳ ד.ב. גלבוע
 23. קצור עבד חקלאי דליית-אל כרמל׳ דליית אל־כרמל

 24. פלפןשמחה חקלאי גן שמואל׳ גן שמואל
 25. בהן דוד פקיד רמת גן׳ סלמה ג׳ 170

 26. פרי אלעזר חקלאי קבוץ מרחביה׳ קבוץ מרחביה
 27. זכאי חיים פקיד פתח חקוה׳ רחוב טלנט 78

 28. שמיר בונים חקלאי שעד הגולן׳ ד.נ. עמק הירדן
 29. פטיש יצחק חקלאי כפר מטריק׳ כפר מסריק

 30, נרוסנץ־אורקין חייקה חקלאית עגרון׳ ד.נ. אשרת
 31. קיבלנוב אברהם בנאי אכן ירושלים׳ רחוב צפניה 43
 32. צורי לטיף עתונאי רמת נן׳ שדרות הילד 1
 33. טרנופולר לנש עתונאי תל אביב׳ רחוב הבשן 7

 34. נתנזון צבי פקיד תל אביב׳ כבר מלכי ישראל 6
 35, זריזי זאב פקיד באר־שבע׳ רחוב גרשון 42
 36. שור מתתיהו חקלאי כפר מנחם׳ ד.ג. עמק שורק

 ל3. ביתן־ויננרטן אפתר עקרת בית עפולה טלית! שיכון עממי 44*5
 38. דבח מחמוד קאםם חקלאי דיר אל אטד

 39, אפרת יעקב חקלאי רוזזמה׳ ד.נ. חוף אשקלון
 40, כהן אברהם מורה בת-ים׳ קבוץ גלויות 16

 41. לזרוביץ אליעזר פקיד פתח־תקוה׳ אחד העם 57 א׳
 42, שושני יצחק פקיד תל־אכיב׳ רחוב וייזל 18

 43. שניאורסון פנחס פקיד בפנסיה חל־אביב׳ רחוב זמנהוף 15
 44. איסרלס איגנץ משפטן בת־ים׳ רחוב דניאל 21

 45. זינגר פנחט פקיד רמלה׳ רחוב אסף שמחוני 8
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 האות: מ. הכינוי: מפלגת הפועלים המאוחרת ובלתי מפלגתיים

 השט והשם הפרטי משלח־יד מקום מנודים זחמען

 46. גימרי יעקב חקלאי שריך׳ שריד
 47. הרץ ישראל חקלאי עין שמר׳ ד,ב. שומרון

 48, קוסוביץ ואב חקלאי קבוץ דליה׳ דליה
 49. אילן פייגה חקלאית גן שמואל׳ גן שמואל

 50. שפיר חייט חקלאי רמת השופט׳ רמת השופט
 51. •בהן שמואל פקיד גבעתיים׳ מודיעין 170

 52. רונקין יצחק עתונאי כפר מטריק׳ בפר מטריק
 53. קרן זיגי פקיד גהרי ׳ רוזוב וייצמן 36

 54. סיידא ציון פקיד טבריה׳ קרית שמואל
 55. מסאלהה סולימן פקיד כפר קרע׳ ד, ערה

 56. צור לוי חקלאי קבוץ עין השופט׳ ד.4 אשרת
 57. אליאב גיטה פקידה תל־אביב׳ שדי נורדוי 13
 58. לויט משה פקיד תל-אביב׳ רחוב הקליר 6

 59, יחזקאל יחזקאל פקיד כפר אתא׳ רחוב בן יוסף אהרון 48/4
 60. לובלינר צבי חקלאי נגבה׳ ד.נ. לכיש צפון

 61, בקר יעקב פקיד תל־אביב, ק. שלוט׳ קפלנסקי 18
 62. עתיר שלמה חקלאי קבוץ מענית׳ ר.נ. שומרון

 63. בךמשה נפתלי פקיד חולון׳ אהדמוביץ 14
 64. צייזייק משה חקלאי קכוץ אילון׳ ד.נ, גליל מערכי

 65. ילון יהושע פקיד חיפה׳ רחוב עבאפ 50 א׳
 66. בךשאול פנינה מודה קבוץ מעברות׳ מעברות
 67. מאיום יעקב חקלאי קבוץ גת׳ ד.נ. שדה נח

 68. דלמצקי שמואל פקיד חיפה׳ רחוב וזנה פנש 16
 69. טיץ צפורה פקידה היפה׳ שדרות רות הכהן 4

 70. שור חיים חקלאי קבוץ שובל׳ ד.נ. הגגב
 71. נמרצי משה פועל חקלאי כפר עקרון׳ בפר עקרון 176
 72. ברורמן שרה חקלאית קבוץ שמיר׳ ד.נ. גליל עליון

 73. ציפמן דוד פקיד רעננה׳ רחוב רמנ־ט 83
 74. רבינוב ברוך חקלאי ביח־אלפא ׳ בית אלפא

 75. אריאלי משה מורה קבוצת חפצי בה׳ ד.נ. גלבוע
 76. בךציון מנשה פקיד בית־שאן׳ שכון חסכון 14/4

 77. וישניצר דן חקלאי כפר אביגדור׳ ד. באר טוביה
 78. ליניק מרדכי בנאי יהוד׳ קפלנסקי 13

 79. פנהסי מרדכי פקיד חדרה׳ רחוב עליה שניה 13
 80. קפלן שבתאי עחוגאי כפר גבתון׳ ד. רחובות

 81. ארבילי עוני אח טירת הכרמל׳ שכון חסכון בלוק 6
 82. וולטפרוינד צבי פקיד נתניה׳ רחוב בארי

p 5  83. אורנשטין זליג פקיד ראשון־לציון׳ רחוב י.ל. פ
 84. כהן אברהם פקיד צפת׳ שיכון עממי 34 א׳

 85. כבביה יוסף פקיד בפד טבא׳ רחוב אנצייו סידני
 86. חורי סברי פקיד כסר יאסיף׳ כפר יאפיף
 87. שטולצברג טובה חקלאית קבוץ גת׳ ד.ג שדה גת

 88. סמולר משח פקיד גבעתיים׳ רחוב ברדיצ׳בסקי 20
 89. רייגר אפרים חקלאי נחשון׳ ד.נ, נחל איילון

 90. זכין דב חקלאי להבות הבשן׳ ד.נ,גליל עליון
 91. טרור חיים פועל תל־אביב׳ שכונת החקוה אביטל 4

 92. יונס מחמוד חקלאי ערערה׳ דואר ערה
 93. גרשון יוסף מנהל חשבונות עכו׳ רחוב מעלה החורשה 6

 94. ימבור יוסף פתונאי תל-אביב׳ רחוב הגשר 55
 95. כהן יוסף גבן(מייצר נבינה) הרצליה׳ בלוקונים 10 ב

 96. משה מורד חקלאי מושב מצליח׳ ד.נ. בחל איילון
 97. בלומשטין משח חקלאי עין השופט׳ עין השופט

 98. אשבר עויד אפרים עורן דין תל אביב׳ רחוב יהודה תלוי 31.
 99. בן־אפרים דג טקיד תל־אביב׳ רחוב מוצקין 1

 100, מכול אנטואנט עקרת בית אנתוסאד ע־״י פקיעין׳ ד. נהריה
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: מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים י ו נ י כ : JS ה ת ו א  ה

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום ממרים והטען

 101. רוזנברנר יואל עורך דין תליאביב, רחוב הירקון 96
 102. בן מאיר דניאל (אהרן) עורך דין רמת גן/ רחוב סלמה נ׳ 284

 103. חולבסקי שלום מורה עין השופט, עין השופט
 104. קורציק מרלא רייזל מורה עין החורש׳ עין החורש

 105. ויינטרוב רישרד חקלאי קבוץ מרחביה׳ קבוץ מרחביה
 106. סיסטר דיר משה מורה תל־אביב׳ רחוב אוסישקין 68

 107. אפרת אהרון חקלאי עין השופט׳ עין השופט
 108. היימן פרופ. הונו־חייט פרופסור קריון ביאליק׳ רהוב קק-ל 41

 109. זוהר ד־ר צבי לאברהם) סופר־מחנך תליאביב׳ רחוב בארי 53
 110. רמות חייקל (צבי) פקיד תליאביב רחוב נחום 7

 111. אורן מרדכי עתונאי קבוץ מרע׳ חיא׳ ת.ד. 1777
 112. קובנר אבא חקלאי עין החורש׳ עין החורש
 113• אפרתי דיר פנחס רופא רחובות׳ שכונת חבצלת
 114. דדניצקי(יודין) יהודה פקיד תליאביב׳ רחוב מיכל 7

 115. לין ברוך חקלאי משמר העמק׳ משמר העמק
 116. פלד דיר נח מנחח פתח־תקוה׳ רחוב אלתר מיהוד

 117. לוריא צבי חקלאי עין שמר׳ ד.נ. שומרון
 118. מאהלר דיר רפאל פרופסור ירושלים׳ רחוב הרב ברלין 1

 119. אל-עטאונח מוטה שייך שבט חרבת חורה הנגב באר־שבע׳ ממשל צבאי
 120. שלונסקי אברהם סופר תליאביב׳ רחוב גורדון 50

: נ. הכינוי: קידמה ועבודה ת ו א  ה

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מנורים והמען
 1- ח׳ניפס צאלח חקלאי שפרעם
 2. כיאלי סעיד חקלאי . שפרעם

 3. איברהים יוסף חקלאי עבלין
 4. פראג׳ עבד אל מנייד חקלאי ראמה
 5. אלח׳טיב עלי חקלאי עבלין

 8. עזאם יוסף סוחר אבו־סנאן
 7. עווז׳ חסין סוחר ומוכתר אל־נחרעה

 8. המאדי באמל חקלאי שפרעם
 9. קבלן מחמוד חקלאי בית־ב׳ן

 10. נבוואני אחמד כהן דת גיוליס
 11. דעיש חסן חקלאי מעיאר

 12. וזמודה איברהיס חקלאי שפרעם
 13. אסעד סלמן חקלאי ביח-ג׳ן
 14. עאמר יוסף חקלאי ניוליס
 15. איברהים סלים חקלאי סג׳ור

 16. עליין הטין חקלאי שפרעם

 האות: םש. הכינוי: למען הצדק והאחווה, רשימה ספרדית דתית

 השם והשם הפרטי משלה־יד מקום מנורים והמען
 1. ישי משה פקיד בת*ים׳ רחוב דגיאל 37

 2. אללוף רחמים פקיד יפו׳ רחוב מיכלל יופי 15
 3. סמיה עמוס מורה באר-שבע׳ שיכון ד׳ 115/1
 4. מלכה יוסף טוהר באר־שבע׳ קרן קיימת 127
 5. שמעוני משה קלוד פקיד בת־ים׳ רחוב אנילביץ 11
 6. אנימן נסים פקיד בת־ים׳ רחוב ירושלים 31
 7. בוחבוט מאיר פועל בנין׳ טייח באר־שבע׳ שיכון ד׳ 117

 8, אבקסיס שמעון צבעי באר-שבע׳ שיכון ד׳ 124/1
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: שוחרי הדימוקרטיה י ו נ י כ : עט. ה ת ו א  ה

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמען

 1. חיורי דאוי נצרת. רחוב 8/114

: המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים י ו נ י כ : ק. ה ה מ י ש ר ת ה ו  א

 השט והשם הפרטי משלח־יר מקום מגורים והטען

 1. מיקוניס שמואל מהנדס תל־אביב, רחוב שמריהו לוין 13
 2. הובי תוסיק עתונאי חיפה׳ רחוב קיסריה 18

 3. וילנד מאיר עתונאי תל־אביב׳ רחוב גאולה 12
 4. דיר פנה משה רופא, עתונאי חל־אביב׳ רחוב גורדון 7

 £ וילנסקהיברייטשפין אסתר מורה תל־אביב׳ קרית שלוט׳ רחוב דיק 6
 8. חביבי אמיל עתונאי בצרת 18/710

 7. ז״ר בדמן אדולף פקיד תל־אביב׳ רחוב בר־כוכבא 11
 8. ברייטשטיין צבי עתונאי חל-אביב׳ קרית־שלום, רחוב דיק 6

 9. הינץ דור פקיד תל־אביב׳ רחוב בורוכוב 9
 10. נקארה הנא עורך דין חיפה׳ רחוב בורי 23

 11. לוביץ ברבה משרטטת תל־אביב׳ רחוב חחכמוני 8
 12. דדוקמן אליהו פועל בנין חיפה׳ רחוב הרצל

 13. כמיס סליבה עתונאי נצרת 1015/14
 14. קאסס סלים פועל נצרת 1025/15

 15. אירגה יהושע פועל פתח־הקוה׳ רחוב רוטשילד 13
 16. סובין פנחס פקיד יזל־אביב׳ רחוב זמנהוף 29

 17. עמלי שלמה נגר רמלה׳ קיב 7
 18. מוסא ג׳מאל נגר עכו׳ 148/11

 19. סן אלכסנדר סופר חל־אביב, רחוב דיזנגוף 211
 20. הרצברנ פישל עורך דין הל־אביב׳ רחוב בצרון 18/10

 21. ב־רניורה מונעם פקיד נצרת, 720/22
 22. בורשטיין דוד פועל דפוס רמת-גן׳ רחוב דב 23

 23. ליטבק שמואל חרט חל־אביב׳ רחוב מצפה 4
 24. קוגימן יעקב פקיד פתח־תקוה, רחוב רוטשילד 149

 25. חאס מוחמד פחונאי חיפה׳ רחוב וארי נסנס 33
 26. אבין זונדל עתונאי חל־אביב׳ רחוב חשמונאים 59
 27. דיר ארליך וולפגנג דוקטור למשפטים הל־אביב, רחוב בן יהודה 187

& הס אברהם פועל ירושלים׳ רחוב רבי עקיבא׳ בית ולרו $ 
 29. כספי מרדכי עתונאי תל־אביב׳ רחוב צידון 14
 30, עירם צלה עקרת־כית היפה׳ רחוב יצחק שדה 51

 31. ברכבי זאהי פקיד • חיפה׳ רחוב קיסריה 6 א׳
 32. תומא אמיל עתונאי חיפה׳ עבאם 45

 33. ביגצקי טסת סופר עתונאי חל־אביב, רחוב שבזי 24
 34. םיילר אליעזר מדריך חקלאי רמת-גן׳ רחוב הראיה 96

 35. לבנבראון אברהם מנופאי קרית־חיים ס׳ 31
 36. זיאד תופיק פקיד נצרת, 2/711

 37. זהבי לאון םועל דפוס תל־אביב׳ קרית־שלופ׳ דיק 6
 38. טנקלוביץ לקסי־אליעזר בנאי הרצליה נוף־יפ׳ רחוב התאנה 1

 39. מריידי־גיוברין מדהמי יוסף סנדלר אום אל פחם׳ אום אל פחם
11y83 40. כורי רכחי םקיד ענו׳ העיר העתיקה 
 41, אבו־ראש עותמאן פועל טייבה׳ טייבה — המשולש

 42. טנדלר יואל נגר ירושלים׳ רחוב המלך גיורג׳ 52
 43. סמו מאיר עתוגאי רמת־גן׳ רחוב ביאליק 130
 44. לנצנץ אברהם פקיד תל־אביב׳ רהוכ גליקסון 9

 43. בורי חליל סוחר בצרת׳ 28/608
 46. דיר קליגגר אטל רופאה חיפה׳ נות שאנן, רחוב הגליל 35

 47. ליפסקי יוסף עתונאי רמת־נן׳ רמת־יצחק׳ רחוב ירושלים 55
 48. שחאדה יוסף פועל כסר-יאטיף, כפר־יאטיף

 י5הוט הטרסוטיט 863, י״ז באב תשכ־א, 30.7.1061 1813



: המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים י ו נ י כ : ק. ה ה מ י ש ר  אות ה

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמען
 49. שניולובטקי הלל חרט חיפה׳ רחוב בכורים 26

 50. פרופר נתן פקיד נס־ציונה׳ רהוב דרך גגבה 15
 51. גויברגר יצחק פועל בנין רמת־גן׳ רחוב יהלום 44
 52. פלנ אלי פקיד בת־יס׳ רחוב הרצל 48

 53. יפה דובה עקרת בית רמת־גן, רחוב עוזיאל 116
 54. עאשור עלי עחינאי חיפה׳ רחוב אל־טוגראי 9
 55. ברויר חיים חקלאי כת־ים׳ רחוב ירושלים 35

 56. גונן בנימין פקיד חיפה׳ רחוב זבולון 5
 57. בני אלברט עתנואי תל־אביב־יפו׳ רחוב מקסים בורקי 12

 58. שטרן יונתן טכנאי סיניים גבעתיים׳ רחוב שיגקין 57
 59. כוריה שפיק מורה שפרעם׳ עפרעם

 60. זיסר משה חרט תל־אביב־יפו׳ שדרות ירושלים בלוק 28/13
 61. מלמד אברהם עורך דין תל-אבינ־יפו׳ רחוב ד״ר ארליך 39

 62. מרקוביץ יצחק אורג בסר־אחא׳ רחוב ויגגייט 10
 63. גפם כמאל פועל כפר־ראמה׳ כפדיראמה

 61. מירון דב עחמאי חל־אביב׳ רמת החייל׳ רחוב עטרות 12 ב׳
 65. ד״ר סנה חנה רופאת ילדים תל־אבינ׳ רחוב גורדון 7

 66. בדאון יעקב טכנאי חולון׳ רחוב ההסתדרות 59
 67. אבו-חבא הנא מורה ריגה־נצרת׳ ריבה־נצרת

 68. רנקושינסקי־שחר אריה חרט ראשון-לציון׳ רחוב גחמה 15
 69. עורא אליהו חייט קרית־אונו׳ רחוב ביאליק 23

 70, אבין ברבה מורה תל־אביב׳ רחוב חשמונאים 59
 71. כץ דב פועל בנין היפה׳ רחוב פינת בן שמן 4

 72. צבן יאיר זלמן פקיד בת־ים׳ רחוב מסריק בית אריאל
 73. פטרזייל דניאל מורה תל-אכיב׳ רציף הרברט סמואל 20

 74. שפרוק מרדכי חקלאי נהריה׳ רחוב נורדוי 2
 75. נורוביץ גניה פועלת תל־אביב׳ קריה־שלום דיק 6

 76. אליהו יגאל (באג׳י) מורה נוף־ים־הרצליה׳ רחוב נוח עובד 19
 77. גורא אברהם פקיד רמלה׳ שכ׳ נוה דוד 36

 78. אבו־נימר מוחמד עבדאללה חקלאי מגאר. מנאר
 79. בלבול עזרא פקיד חיפה׳ קרית אליעזר׳ רהוב צהיל 5

 80. כנאנה אסעד יוסף אסמעאיל פועל יפיע׳ יפיע
 81. מנחם מיקי טפסן רמלה׳ קיב 7

 82. כץ אליעור פקיד נתניה׳ שדרות וייצמן 5
 83. כורי טמירה עקרת בית גצרח׳ 8/1004

 84. לוי מרקו חשמלאי פתח־תקוה׳ פגיה ב׳ עמידר 100
 85. תבון חיים הרברט אדריכל חיפה׳ שדרות סיני 24 א׳

 86. טבדלר אדה תופרת ירושלים׳ רחוב המלך גיורג׳ 52
 87. לברכם הנס עתונאי חיפה — קרית־חיים׳ רחוב מיב 4

 88. חביב ג׳סאן לביב פקיד גצרת׳ 4/727׳ ת.ד. 103
 89. ניםיס חיים מכונאי חיפה׳ רחוב דישדאלי 44

 90. פאהום נניב חנווני נצרת׳ 5/1011
 91. סוזין יעקכ מכונאי חיפה׳ רחוב בן דור 35

 92. נוימן אברהם חשמלאי תל-אביב׳ רחוב גורדון 3
 93. לופטה סוניה טבחית חיפה׳ שדרות הצבי 5

 94. פוגלמן זאב מסגר רמת־גן׳ רחוב כובשי עזה 9
 95. ביטון ז׳אק פקיד אשקלון׳ רחוב הדקל 24׳ העיר העתיקה

 96. מור נסרי נגר עבלין׳ דואר שפרעם
 97, קמינד רולנד-ראובן כשידנט ירושלים׳ רחוב גורוכוב 70׳ קרית־יובל

 98. דיב לביבה עקרת כיח בצרת׳ 7/902
 99. לייכטר מרדכי חקלאי יד־חנה׳ דואר נע לב השרון

 100. שבתאי קרול טייח נתניה׳ רחוב גורדון 47
 101. וקסמן צבי נגר הדר רמתיים׳ הדר־רמתיים

 102. אליאס הנא פועל בגין כפר־בענה׳ כפריבענה
 103. לוין אריה רתך בני-ברק׳ רחוב המלך דוד 21
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: המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתייפ י ו נ י כ : ק. ה ה מ י ש ר ת ה ו  א

 השפ והשם הפרטי י משלח־יד מקום מגורים והמען

 104. אשל שמשון חקלאי כפר ורבורג׳ דואר באר־טוניה
 105. שרוני מרדכי פועל נמל חיפה׳ שכ׳ מחגה-דוד 44/6

 106. ביומי טאהא פועל נצרה׳ 2/109
 107. סירץ־גולדברגר הדסה מיילדח חיפה׳ רחוב םירקין 27

 108. דן יהודה פקיד ירושלים׳ רחוב שטראוס 28
 109. וינוגרד מיכאל פועל בנין תל־אביכ׳ שבי יבצרי7־ רהיכ דם זזמכביפ 31

 110. רודיטי משה עורך דין תל־אביב׳ רחוב המאספים 9
 111. שלומ־בהן רות ציירת כפר־שמריחו׳ רחוב הזורע 12

 112. לנדוי מיכאל־ירמיהו עורך דין תל-אביב׳ שדי בן ציון 5
 113. נרוסברד יהושע צייר׳ צבע חיפה׳ רחוב לבונסין 24

 114. םקיטלפקי משה מרפא שיניים רמת־גן׳ רחוב ארלוזורוב 36
 115. דיר אפשטיין הלמוט מרצה באוניברסיטה העברית תל־אביב׳ רתוב דיזנגוף 212

 116. דיר מיקוניפ״ווליקובםקה סלבח רופאת שיניים תל־אביב׳ רחוב שמריהו לוין 13
 117. אירגו מרדכי פועל דפוס רמת־השרון׳ שיבוןארינה 5

 118. כורי פואד מורה נצרו! 8/1004
 119. זילבר יעקב פועל עתונאי תל־אביב׳ רחוב המלכד, שלזמציון 5

 120. פינהויז פנינה פועלת • חיפה׳ רחוב בצלאל 6 י

 האות: רא. הכינוי : קידמה ופיתוח

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום ממרים והמען

 1. זיאהר אחמד . חקלאי נצרת׳ רחוב 705
 2. נה׳לה אליאם חקלאי ראניוז
 3. חילאילי עוח׳ חקלאי סזז׳נין

 4. סלימאן באלת חקלאי נצרת׳ רחוב 135
 5. ־ דראוושה אחטד יו״ר מועצה אכסל

 6. ח׳ורי ראעיב חקלאי פסוטה
 7. ודורי פאתי מורה בפר יאסיף

 8. נאצר גולם טוהר יפו נצרת
 9. קאדדי מוחמר חקלאי נחף

 10. נניאר ח׳ליל חקלאי פסוטה
ר פרג׳ מוכתר עילבון ת  11, ס

 12. דאוד מיכאל חקלאי תרשיחה
 13. ת׳ורי נגייב מורה כפר יאסיף
 14. זיידן פזיל חקלאי כפר מנדא

 15. סעיד ם• ד בעל נכסים כפר יאפיף
 16. נחאט זכי פקיד תרשיחה

 17. אסדי ג׳אכר חקלאי דיר אל אסר
 18. חיסיב מעיד חקלאי דיר חנא
 19. שבל עיאלב כהן דת אל מכר

 20. זועבי סייף־א־דין ראש עיר ;:: נצרח

י תימן א מ  האות: שו. הכינוי:' רשימת י

•  השם והשם הפרטי משלתייד י־ • מקום המנודים והמען ••••••־ י

. 1 ' תל-אבינ׳רחובגילטמור * .  1. עמיר חיים עורך־ דין .
 2, מינס מנשה סוכן תל־אביג׳ רחוב כפר־סבא 19

 3. מדהלה אהרן' גנאי . רחובות׳ רחוב קפרא 6׳ שעדיים
 4, כהן שלמה פקיד ראשון-לציון׳ רחוב הפלמיח ד

 5, ביוני«2ש פקיד . רמת־גן׳ עדרת העט הצרפתי 41.
 6. גלוסקאאגרחט פקיד תל־אביב׳ רמת ישראל שגיל היסמין 32
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: אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים י ו נ י כ : תו. ה ת ו א  ה

 השם -והשם הפרטי . .. .משלה־יד . מקום מגורים והמען
 1. גלילי ישראל חבר קיבוץ קיבוץ נען, נען

 2. אלון יגאל הקלאי גינוסר׳ גינוסר דואר טבריוז
 3. בר־יהודה ישראל הבר כנסת יגור! משק יגור

 4. ניר־רפלקם נחום עורך-דין רמת־יצחק׳ רחוב בר-בובבא 15
 5. בן־אהרן יצחק שר תחבורה גבעת־היים׳ רחוב רמב-ן 10׳ ירושלים

 6. כרמל משה חקלאי • לען׳ משק גען׳
 7. ביני מרדכי חבר כנסת רמת־גן׳ רחוב ירקונה 38

 8. הקטין רות חקלאית עיךחרוד׳ תל־אביב׳ ת.ד. 16040
 9. אלמוזלינו נתן פקיד רמת־גן׳ רחוב הזיתים 16

 10. ביבארה סלים עתונאי טיבה׳ טייבה — גתניה
 11. ארם משה מורה חל־אביב׳ רחוב שמשון 7

 12. צור זאב חקלאי שדה־נחוס. שדה־נהום
 13. צוקרמןיצחק חקלאי לוחמי הגיטאות ד. 3. אשרת

 14. אסא ירחמיאל חקלאי־מורה חולתא׳ קיבוץ חולתא
 15. שבו יצחק עורך־דין תל־אביב׳ שדרות חן 37

 16. מרשק בני חקלאי גבעת־השלושה׳ קיבוץ גבעת־השלושה
 17. אדבילי שושנה פקידה גבעתיים׳ רחוב כצנלסון 96

 18. צרפתי אברהם חקלאי קיבוץ רגבים׳ ד. ג. השומרון
 19. שפירא זאב פקיד נוף־ים (הרצליה)׳ רחוב הגפן 1

 20. ונה יעקב חקלאי פרדפ־חנה׳ פרדס־חנה
 21. דון חנוך • פקיד חל־אביב׳ רחוב הבשן 3

 2.2 נסאר גיורג׳ פקיד יפו׳ רחוב אכילוף 16
 23. קנטור שרגא עובד חברת החשמל חל־אביב, רחוב בודבחיימר 10

 24. וושצייבא יהושע י חקלאי אפק׳ דואר אפק
 25. בוקעי שלמה • 'שרברב י חיפה׳ רחוב השומר 2

 26. ארכט אברהם פקיד ירושלים׳ רחוב עזה מעוגות עובדים
- עובדת סוציאלית • פתח־תקוה׳ רחוב הרצל 86  ל2. טנציניק ריבה

 28. שחסר אברהם חקלאי • אשדוד־יעקב׳ אשדות־יעקב (מאוחד)
 29. גיבלבר אברהם חקלאי •י אפק׳ דואר אפק

 30. ששון יצחק כלכלן רמת־גן׳ רחוב ירקונה 7
 31. גלזר עדה מורה חל־אכיב׳ שדרות גורדוי 90
 32. שיפמן צבי • פקיד הדר־רמתיים׳ רחוב משאבים
 33. שחר זאב פקיד חיפה׳ רחוב טשרגיחובסקי 0נ

 34. גגב אברהם חקלאי באר־טוביה׳ באר־טוביה
 35. גלד ישראל חקלאי גבעת־חייס׳ גבעת־חייפ (מאוחד)
 36. קליבנוב שולמית מורה תל-אביב׳ רחוב שלמה המלך 91

 37. דרך שלטה עתוגאי •גבעת־חיים׳ תליאביב׳ ת.ד. 1237
 38. כצנלםון ישראל בנין רחובות׳ רחוב וילקומיץ 4

 39. שטיין ישראל פקיד חל-אביב׳ רמת־אביב׳ 1ח 8
 40. זאהר זכי חקלאי ׳עוספיה׳ עופפיה

 41. יצחקי רחמים חשמלאי ירושלים׳ קטמון׳ רחוב הל-ה 34
 42. גראייק סטפן פקיד הל-אביב׳ רחוב חנקין 5
 43. הלוי אליעזר פקיד גבעתיים׳ רחוב המרי 6

 44. באר תטי חקלאית בית־השיטה׳ בית־השיטה
 45. מואס שלום כופף ברזל חולץ׳ רחוב חומה ומגדל 30
 46. אוסטרובסקי מיכאל מזכיר האיגוד עוכרי המדינה . גבעתיים׳ רחוב מודיעין 141

 47. דיר וולנדין חיי• ריפא ו/ל־אניב׳ ךחזב בן־נין 32
 48. הדרי חיים חקלאי גבת׳ גבת

 49. הראלי זבולון פקיד י תל־אביב׳ עמישב 54
 50. עותמאן ערסאן • לחקלאי אבו־גוש׳ אבו־גוש

 51. צורני רפאל י פקיד רמת־גן׳ רחוב הרואה 107
 52. אנזלביץ דוד־ פקיד ״ גחגיה׳ רחוב נרודצקי 7

 53. ברנר רגינה יי' אחות שדרות׳ שיכון עובדי ציבור
 54. סימן־טוב ששון" גגו תל־אביכ׳ גוה־צה-ל׳ בלוק 14

 55. ינקלביץיסה ׳ פקידה חל-אביב׳ רחוב גורג׳ אליוט 12
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: ״ אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים י ו נ י כ . תו. ה : ת ו א  ה

 י השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמען

 56. אטיאס יעקב . . פקיד בני־ברק׳ רחוב גולומנ 5
 ז 5. קיגד פרומה עובדת מ. פ. חיפה חיפה״ קרית-אליעזד עמל 33

 58. ארביב ראובן . חייט חצור א׳ ד. נ. גליל עליון
 59. קרייזברג שמואל פקיד חל-אביב׳ רחוב ליסין 13

 60. אמיר יעקב מסגר־רחך דימונה/ רחוב קליפורניה 541
 61. רבינוביץ יוסף מורה נען׳ קיבוץ נען

 62. לויתן חיים . פקיד חל־אביב/ רחוב ארבע־ארצות 18
 63. כרמי שרה מרכזת א. א. ע. תל־אביב׳ רחוב מרים החשמונאית 22
 64. מנן נתן מהנדס בגין • באר-שבע׳ רחוב הכותל המערבי 24 .

 65. גוילי אריה פקיד רמת-גן/ רחוב עוזיאל 140
 66. רבין רחל . מורה מנרה׳ ד. נ. גליל עליון

 67. דיר קיסרי משולם רופא לוד לוד
 68. עדני משה סנדלר רמת־גן׳ סמטת אילון 3

 69. זאהר אריב מורה חיפה׳ שדרות א וים 8
 70. נן־דב גביה מורה שדית־ים׳ שדות־יט•׳ דואר קיסריה

 71. קרידי אהרן חקלאי מלכיה׳ קיבוץ מלכיה ד. נ. מרום הגליל
 72. אלג׳מ אברהם פקיד חולון׳ רחוב ויצמן 19

 73. גוונבר לאה מבהלת ביים לאחיות תל־אביב׳ רחוב בארי 45
 74. דיר דויטשמיםטר יחיאל רופא תל־אביב׳ רחוב בצרון צוויפל 11

 75. דרור אמנון עתונאי תל־אביב׳ רמת־אביב׳ רחוב הרטגלס 8
 76. תירוש מרדכי חקלאי גבעת־השלושה׳ עיי פתח־תקוה

 77. יוסטמן־וינשטיין אלקה פקידה חיפה׳ רחוב בר-גיורא 13
 78. סופר צבי פקיד גבעתיים׳ רחוב הטרי 20

 79. סיני נת־שבע פקידה תל־אביב׳ שיכון עממי־בבלי
 80. חלד אלקה מורה גשר׳ קיבוץ הגשר

 81. עציוני שמואל מנחל עבודה אילת׳ רחוב רתמים 3
 82. כלפון משה חקלאי בית־קשת׳ ד. ג. גליל תחתון

 83. בר־אבא יצחק פקיד נתניה׳ רחוב אפרים 27
 84. כנעני אברהם חקלאי גבת׳ גבת

 85. דויז יוסף פקיד ראשון־לציון׳ רחוב אהרוגוביץ 8
 86. חנסב שמעון חקלאי אלונים׳ דואר אלוגים

 87. יצהקי נתן פקיד תל־אביב׳ רחוב יעל 8
 88. לפיד חנן חקלאי חולתא׳ חולתא

 89. רתוליו דניאל מורה קיבוץ בברי׳ כברי
 90. דיסטלר משה פקיד כפד־גבתון׳ עיי רחובות
 91. שריג נחום חקלאי ביתיהשיטה׳ בית־השיטה

 92. כהן שמואל חקלאי אלוגים׳ קיבוץ אלוגים
 93. גולן נחום חקלאי כפר־סאלד׳ קיבוץ כפר־םאלד

 94. ברטוב חנוך עתונאי־סוםד תל־אביב׳ רחוב צירלסון 13
 95. בח־רחל יוכבד עובדת הועהיפ של ההסתדרות משק עין־חדוד׳ עין־חרוד(מאוהד)

 96. אילת אריאל חבר הנהלת םולל־בונה רמת־השרון׳ צבא קבע 319
 97. זק שלום בנקאי־חקלאי גבעת־השלושה׳ גבעת־השלושה

 98. הלרשטיין ישעיהו . . גבעתיים׳ רחוב מודיעין 172
 99. דורנאית חיה ,פקידה תל־אניב׳ רחוב ברנדיס 10,

 100. טסמן משה פקיד חיפה׳ רחוב הלל 19
 101. דן שלמה הנהלת קרן ביטוח פועלי בנין רחובות׳ רחוב הרשנזון 33

 102. דיר ברקאי חיים . מדריך בכלכלה באוניברסיטה
 ירושלים ירושלים׳ רחוב הגדוד העברי 18

 103. לסקוב צפורה אחות היפה׳ שדרות הנשיא 111
 104. שמידט יצחק-משה מהנדס חל-אביב׳ רמת־אביב׳ בית ברודצקי

 105. אשד יעקב . חקלאי עין-חרוד׳ קיבוץ מאוהד
 106. שרון אלי עורךידין תל־אביב׳ רחוב בני דן 14

 107. דקל ברכה חקלאית קיבוץ גליליים׳ גליליים
 108. אבצוג מרדכי ברזלן־בנין היפה׳ רהוב ארגון 7

 109. חלד יוסף עורך־דין תל־אביב׳ שיכון בצרון׳ רחוב ינוב 8

 ן
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 האוח:. תו. • הכיגוי:• .אחדות העבודה פועלי צית ובלתי מפלגתיים

 השם והשם הפרטי משלח־יד מקום מגורים והמען
 חקלאי רמת־הכובש׳ משק רמת־הכובש

 וזקלאי־עמונאי עיךחרוד׳ עין־חרוד הקיבוץ חנטיוחד
 חבר קיבוץ גבעת־השלושה/ גבעת השלושה

 עתמאי ירושלים׳ רחוב מרכוס 4
 חקלאי עין־חרוד׳ עיךחרוד הקיבוץ המאוחד

 חבר הועדה המרכזת של ההסתדרות תל-אביב׳ ח.ד. 303
 סופר־עתונאי תל-אביב׳ רחוב רופין 20

 חקלאית קיבוץ לוחמי הגיטאות לוחמי הגיטאות
 חבר הנהלת הסוכנות היהודית עיךחרוד׳ תל־אביב׳ הסוכנות היהודית

 פקיד־עתונאי תל־אביב׳ רחוב פינטקר 68
 חקלאי עין־חרוד ׳עיךחדוד קיבוץ מאוחד

 110. בנקובריוטף
 111. הרשיש אברהם
 112. ברנינסקי יהודה

 113. דניאל דוד נלייב) אלכסנדר
 114. כהן ראובן

 115. רפטור בדל
 116. מנד אהרן

 117. לובטקין גביה
 118. ציזלינג אהרן
 119. זרובבל יעקב
 120. טבנקין יצחק
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ם י ל ש ו ר ׳ י י ת ל ש מ מ ס ה י ן ־ ש זן״י המז פ ד ו  ה

1818 
ת ו ר ו ג ר 48 א י ה מ  ה


