
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
ן 2319 9 במאי 1977 ״ ל ש ך ת < י א א ב ״  כ

 עמוד

 הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים 1319

 רשימות המועמדים לכנסת התשיעית 1320

 דו״ח הכנסות והוצאות וחלוקת היתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט . , 1332

 מסירת עבודה לקבלנים , . . . . . . . . 1333

 חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט-969ו
ת מועמדים ו מ י ש ת בין ר ו י ו ר התקשר ב ד  הודעה ב

ה הודעה, שהר־  בהתאם לסעיף ד6(ג) לחוק הבחירות למסת [1וסח משולב], תשכ׳׳ט—1969 >, נמפדת מ
 שימות ולהלן התקשרו ביניהן לשפ חלוקת המ1דטים :

 4. חזית דתית לאומית, המזרחי/ הפועל המזרחי ובלתי
 מפלגתיים — ב

 עם
 יהדות התורה, אגודת ישראל — ג

 5. מחנה שלי — ש
 עם

ס  מפלגת נשיפ — נ

צ  6. התנועה לזכויות האדרה — ר
 עם

פ  תנועת הרפורמה הערבית — ס

י נ ו מ ה י ל  א
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבהירות
 המרכזית לכנסת התשיעית

 1. המערך — מפלגת העבודה הישראלית, מפלגה
ת מ  הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים — א

 עם
מ  הרשימה • הערבית המאוחדת — י

ע  2. המפלגה הליברלית העצמאית — ל
 עם

 התנועה הדמוקרטית לשינוי — יש

ל ח  3. הליכוד — מ
 עם

נ  שלומציון תנועה להגשמת הציונות — כ

 כ׳ אייר תשל׳יז(8 במאי 1977)
 0זמ 76663)

 J פ׳׳ח תשכ״ט, עמ׳ 103.
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ת [נוסת משולב], חשכ״ט-9*19 ס מ  חוק הבחירות ל
ת התשיעית ס נ כ ם ל י ד מ ע ו מ  רשימות ה

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הנחירות לכנסת [נוסה משולב], תשכ״ט-11969, מתפרסמות בזה רשימות המועמדים לכנסת
 התשיעית כפי שאושרו:

ת, ה הישראלי ד ו ב ע ת ה ג ל פ ך - מ ר ע מ  אותיות הרשימה: ״אמת״ - הכינוי: ה

ים י מפלגתי ת ל ב ת ו ד ח ו א מ ם ה י ל ע ו פ ת ה ג ל פ  מ

 השם והשם הפרטי השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. פרס שמעון 41. בן־שמחון שאול (שלום) 81. פרופ׳ דרור יחזקאל

ב ד ג ל  2. אלון יגאל 42. לקט יחיאל 82. פ
 3. אבן אבא 43. תקוע יוסף 83. בפהודי בלה

 4. הלל שלמה 44. נבו יוסף 84. שטרית שמעון
 5. חלמי מאיר 45. הורביץ יוסף 85. ליב איתן

 6. צדוק חיים יוסף 46. זבין דב 86. שיפמן צבי
 7, דיין משה 47. לובלסקי מאשה 87. מנחם לילי

 8. ארבלי־אלמוזליבו שושנה 48. פרנק יעקב 83. אלספקטוד שדה
 9. נבון יצחק 49. נחמיאס אהרן־רפאל 89- אחי עזרא אברהם

 10. פדר נפתלי 50. נעים רעגן 90. רודנסקי שמואל
 11. בר־לב חיים 51. אריאב מנחם 91. גוטמן נחום

 12. יעקבי גד 52. גיל יעקב 92. ישי דם״ראימונד
 13. ידלין אהרן 53. דותן ריבה 93. פרופ׳ בר־יוםף רבקה
 14. רבינוביץ יהושע 54. סויסה רפאל 94. אשרוב מישא {משיח)

 15. משל ירוחם 53. בר־זהר מיכאל 95. דורמן מנחם
 16. אשל תמר (עדה) 56. וייס שבח 96. בךמאיר דב

 17. הדר עמום 57. פז(גינגולד) רוח 97. כרס משה
 18. רוזוליו דניאל 58. צחורי שושנה 98. רפאלי אליעזר

 19. גרוםמן־אורקין חייקה 59. שם־טוב ויקטור 99. דורון חיים רפאל

 20. רבין יצחק 60. בר־לביא רפאל 100. ד״ר הרמן דוד (דזידריו)
 21. הכהן מנחם 61. הדםי יעקב 101. פדדפ׳ ויץ רענן

 22. מויאל אליהו 62. אלמחניבו משה 102. זילברברג אברהם י
 23. שחל משה 93. לוין ישראל 103. מרצייאנו יוסף

 24. שפייזר אליהו 64. צמיר דב 104. ד״ד אנקוריון ארי
 25. ברעם עוזי 65. אלדרוטי צבי 105. אשבול מרים

 26. עמאר משה 66. בראלי מאיר 106. ינאית בן־צבי רחל
 27. אמיר יעקב־ז׳אק 67. מאיר דרורה 107. גיגלבר אברהם

 28. זכאי יחזקאל 68. ישראלי יעקב 108. יוספטל סנטה ^
 29. נמיר אורה 69. פיינין נרישה (הירש) 109. ארם משה
 30. שריד יוסף (יוסי) 70. גולן יונה 110. חזן יעקב

 31. אמוראי עדי(אל) 71. קוטלר בצלאל 111. קרגמן ישראל
 32. חריש מיכאל 72. םימן־טוב ששון 112. נצר דבורה
 33. רון אמרי 73. פרצלינד, יחיאל 113. בקד אהרן

 34. כץ אברהם 74. צונגר לאה 114. אלמוגי יוםף־אהרן
 35. כץ זאב 75. אברך ישעיהו 115. יערי מאיר

 36. הרליץ אסתר 76. בךמשה נפתלי 116. בן־אהרןיצחק
 37. חשאי יהודה 77. כהן מאיר 117. זרמי מאיר
 38. קידר־אטיאס חביתא 78. פלפון משה 118. ברעם משה

 39. קצב בוזהת 79. תמיר עליזה 119. גלילי ישראל
 40. שבאט אברהים 80. גולדמן מיכה 120. גובר רבקה

 1 ם״ח תשכ״ט, עמ׳ 103.
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 אותיות הרשימה: ״ב״ - הכינוי: חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי ובלתי מפלגתיים

 השם ורושם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. בורג יוסף 34. רפלד מרדכי 67. רכטמן מרים
 2. הרב דרוקמן חיים 35. דיאמנט אברהם 68. זיכרמן יעקב

 3. המר זבולון 36. ניצן חיים 69. רוזנבוים יחיאל
 4. אבוחצירה אהרן 37. זוארץ פריג׳ה 70. לוינגר צבי

 5. מלמד אברהם 38. אסולין דוד 71. ולרשטיין פנחס
 6. בן מאיר יהודה 39. אבו חצירה ברוך 72. פינצ׳ובר אליעזר

 7. אבטבי אליעזר 40. אלתר אליעזר 73. ביטון אברהם
 8. גל (גלם) דוד 41. רענן אברהם 4ל. קפאח ברבה

 9. וורהפטיג זרח 42. בלובשטיין משה 75. ברנשטיין ישעיהו
 10. רובין בן ציון 43. גואטה יוסף 76. לםלוי יעקב

 11. שטרן־קטן שרה 44. נעים נסים דל. שלעקה יצחק
 12. שיינמן פנחס 45. עטיה אליהו 78. פיינגולד נפתלי

 13. כהן אהרון 46. תירם יפת 79. סלומון משה יעקב
 14. בבון ישראל 47. גליצקי יוסף 80, פורת יוסף
 15. מצליח יוסף 48. ששר אליהו 81. מאיר יצחק

 16. מכלוף שלמה 49. מכלוף יעקב 82. לחיאני אברהם
 17. עשהאל דוד 50. הרב צוקרמן אברהם 83. פולאק יהודית

 18. בריבי חיים 51. הרב לוי יצחק 84. הרב אנסבכר יהודה
ן 85. שפר אליעזר ו  19. קניג צבי 52. סופר בךצי
 20. ציצוביץ דוד 53. דנינו אברהם 86. מאיר אהרון

 21. ביבי יגאל 54. בויאר אברהם 87. פרידמן שמחה
 22. לזימי אשר 55. שרייבר גדליה 88. הרב נריה משה צבי

 23. בוכניק דוד 56. קוסטליץ מרדכי 89. זכריה יחיא
 24. מיכאל חנה 57. דר יחיאל 90. קרייצר חווה

 25. דנינו דוד 58. עודד יפת 91. תירוש לאה
 26. גבאי אליהו 59. טקורניק אהרון 92. דובדבני רחל
 27. הרב דמארי שלמה 60. מנוביץ אברהם 93. ורמוס דניאל
 28. נהוראי בחן 61. שפירא יוסף 94. אליאש מדים

 29. ליבי משה 62. אורון יהודה 95. גולדדייך-סנהדראי טובה
 30. הרב הס ישראל 63. חזני חגה 96. פרופ׳ קדרי מ. צ.

 31. אברג׳יל עמרם 64. מלכיאל זהבה 97. ברנשטיין צבי
 32. בן צור חיים 65. אולשטיין אליהו

 33. מאיר מרים 66. גבאי משה

 אוח הרשימה: ״ג״ - הכינוי: יהדות התורה אגודת ישראל

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. אברמוביץ יהודה מאיר 13. שחורי אברהם 25. דאדאדשווילי דוד
 2. פרוש מנחם 14. וינברג שמואל 26. ברנפלד יוסף

 3. לורנץ שלמה 15. שאולזון שמואל 27. שטוקהמד שמואל אבישי
 4. נדום שלמה יעקב 16. חלפרט שמואל שמלקי 28. קרייזר חיים יהובתן

 5. מלמד יוסף 17. שפיגל ישראל 29. הוניגםברג אברהם
 6. פלדמן משה זאב 18. נייהוז אשר 30. כהן שלמה

 7. פחימה מבלוף 19. ברזילי שלום 31. ברכר נחום
 8. ויזניצר מרדכי זלמן 20. לייזדדון יוסף 32. לודמיר מרדכי דוד

 9. ברזילי שמריהו 21. לוין מאיד 33. גבאי אשר
 10. ליברמן הלל 22. ויכלדר יעקב 34. כולדקנופף אריה

 11. זובנפלד שלמה זלמן 23. פזיבצ׳בםקי מאיר שמחה 35. כהן יוסף
 12. שינםלד משה חיים 24. • פרנקל דוד 36. גלובינסקי פישל

 ילקוט הפרסומים 2319, כ׳׳א באייר תשל״ז, 9.5.1977 1321



 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 37. אובגר משה 60. רוזנטל אברהם 83. הופמן אברהם
 38. קוריץ יעקב 61. בררו יוסף 84, זלביץ נחמיה

 39. לוי משה 62. וינשטוק חיים 85. טסלר ראובן דוד
 40. גישייר ישראל 63. גרינברג נתן 86. יצחק מיכאל
 41. אלתר מנחם 64. מילבסקי יוסף 87. ויזניצר יוסף

 42. קרלנשטיין גרשון 65. בריזל בהן נטע 88. מספוד משולם
 43. דויטש אליעזר 66. וינגורט דוד 89. פרנקל יחזקאל
 44. לומגר אברהם יצחק 67. טברסקי חיים משה 90. שלזינגר משה

 45. פוזנד ישראל 68. גבירץ משה 91. הרשקוביץ אברהם חיים
 46. בן שלמד. יעקב 69. וויסמן ישראל 92. שנפלד משה

 47. אוירבוך שלמה זלמן 70. ר״ במן יואל 93. הולצר גרשון
 48. אלתר יצחק מאיר 71. זיידא מנחם 94. שצרנסקי בנימין

 49. כהן אפריט 72. קליין משה חיים 95. אדלר משה
 50. רבינוביץ ליבוש 73. ביאליסטוצקי צבי 96. זיבסקי יצחק

 51. םמט אלחנן 74. אהרק שאול 97. שטיינמץ זליג
 52. שטרנשוס חיים ברוך 75. שטייבהרטר רפאל 98. מאיר יצחק

 53. פישמן בנציון 76. ורט ישראל מאיר 99. לוריא משולם זישא
 54. בורשטיין משה 77. לים חיים 100. מינץ מתתיהו

 55. קלוגמן מנחם 78. קותיק בונם 101. גרוסמן צבי
 56. שלזינגר עקיבא יוסף 79. קפלר יהושע 102. ריין אברהם

 57. חרמן מאיד 80. סקולסקי דוד 103. לוין פנחס
 58. גרינבוים ישראל 81. שמיר יהודה 104. פרוש משח

 59. חנינא יהיה 82. גינצבדרנ שלמה׳-

- הכינוי: המחנה התורתי, פועלי אגודת ישראל ודתיים כלתי מפלגתיים  אוח הרשימה: ״ד״

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. כהנא קלמן 23. בורנשטין יעקב 45. פלז אברהם שמעון
 2. ורדיגר אברהם 24. תירוש גבריאל 46. רוזנצויג טוביה

 3. קהן חיים 25. חזן יעקב ל4. טסלר שמואל
 4. מלבא דוד 26. גווירץ צבי יקותיאל 48. רוזנבאום אלימלך

 5. שוורץ זאב 27. חליוא שלמה 49. קוריאט אברהם
 6. הרפנם גרשום 28. ויציניק יששכר 50. גרוםברג שלמה

 7. אלאשוילי רפאל 29. פוגל שמשון 51. גדקא אברהם
 8. אידלמן ישראל 30. שפירא יעקב 52. לוי משה
 9. שפירא משה 31. המר יעקב 53. הרש בתן

 10. איגל דב 32. לוי ארמנד 54. וקנין יעקב
 11. בן ישי משה 33. קרצמן יוסף 55. וינוקור אליעזר

 12. שווp עזריאל 34. גלזמן משה 56. ווילף אהרן
 13. ברוורמן יצחק 35. ליגדר יעקב 57. אורגל דב

 14. יפרח אליהו 36. מימון מנדל 58. טטרואשוילי שבתי
 15. דייבנברג מרדכי 37. ביטון מרדכי 59. לרר אפרים

 16. שיקביץ דוד ישעיה 38. מימון משה 60. יצחקי אביגד
 17. בר שמואל 39. כהן פנחס 61. יפרח שלמה

 18, מיבאלאשוילי רפאל 40. ברגט יוסף 62. קמפנר בנציון
 19. לינצר שלמה 41. במברגר מנחם 63. קורן יהווה

 20. גרוס מאיר 42. אדז׳אשוילי אליהו 64. בריקמן מנחם
 21. ויזל יחזקאל 43. בדאון יעקב יצחק 65. היינריך יונה אלבי

 22. דרעי דניאל 44. מרגליות משת 66. לוי רפאל
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 השם והשם הפרטי השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 81. חילדסהיימר יצחק נפתלי
 82. בץ ישראל מאיר

 83. ישראלי יעקב
 84. גרוס יצחק

 85. דרוק שלמה זלמן
 86. ברונר יעקב

 4ל. גוזלן משה
 75. הרשיש שלמה
 76. בן חמו מימון

 77. אטיאמ שמעון
 78. אשרף נסים

 79. צפירה חלקיה
 80. קרוב משה

 67. דויטש אשר
 68. גרייזמן יששכר

 69. מאיר שמעון
 70. מזוז אליהו

 71. ינאשוילי יוסף
 72. בן חיים שלום

 73. פרץ יצחק

 אותיות הרשימה: ״הפי• - מכינוי: דו קיום בצדלן

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 4. קעדאן אחמד 8. חדיגה אוזמד מוחמד
 5. זחאלקה מוחמד עבד אל רחמאן 9. גבאלי מוחמד

 6. יונס מחמוד פארס
 7. מםארווה אברהיפ־מוחמד

 1. שלבי־מסאדוה שווקת חאפז
 מחמוד

 2. נבאדה עבד רחים
 3. סמארה םובח עבדול רחמן

 • הכינוי: חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית(רק״ח);
 פגתרים שחורים וחוגי ציבור יהודים וערבים

 אות הרשימה: ״ד

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. וילנר מאיר 29. היטיב אחמד מוחמד םאלח 55. עמית יחיאל
 2. טובי תופיק 30. כהן מנחם 56. כטבא חוטבא חסן מחמוד

 3. ביטון שלום ג׳רלי 31. אלמוג אהרון מוחמד
 4. זיאד תופיק 32. מחולה סלים חביב שחאדה 57. לוין רות

 5. מואיס חנא 33. לויבברג שרה 58. אבו אלהיגיה עאדל מחמוד
 6. לבנבראון אברהם 34. ברכה םעיד מוחמד סעיד עבד אלרחמן

 7. בשארה חסן מוחמד שלימאן 35. ג׳ובראן םאלם 59. עמית דפנה רינה
 8. גוזינסקי תמר 36. שרוני־טובי צפורה 60. אג׳באריה מחמוד חוסין
 9. אל־קאסם חוסי! סמיח 37. מחאמיד מוחמד מוסטפא 61. מחול נעימ יוסף מוםא

 10. חיני! דוד דאוד 62. גביש יפה
 11. ד״ר גבאי אבואר 38. דבאח אתמד 63. מוסא נדים

 12. זיידאן מוהמד אחמד מתקאל 39. זליג אברהם 64. קצב אברהם
 13. שמש כוכבי 40. מילהם נהאד 65. אבן־־ברי שחדה עטיה חסן

 14. חורי םמירח 41. אמסלם ניקול 66. לאור יצחק
 15. אריזק עאםס םאלח םלמן 42. סויד גאיף סאלח סלימ 67. ח׳ורי ג׳סאן

 16. בורשטיין דוד(עוזי) 43. שלום שמואל 68. פריינד מרדכי דוד
 17. שחאדה עזיז מוחמר עלי 44. אבו שנב מחמוד מלי מחמוד 69. מתאני חסן עבד אל חמיד

 18. ארנון.אריה 45. ברכה ניסן(בסים) יוסף
 19. פיילד רולף לייזר (אליעזר) 46. שחאדה יוסף חאופיק אסעד 70. כהן דאוד קליד

 20. אבו־עיטה עבדל חמיד 47. וילנר יהודית 71. מוסא גיריפ חליל סלוא
 21. מיצנמכר יצחק 48. טאהא מוחמד עלי עבדאל הרי 72. קצב מרדכי

 22. בליפה מנשה 49. שפיץ זאב 73. חדאד מוחמד
 23. שהאדה שחאדה נעים ג׳יידס 50. אלינאשף בג׳יב 74. םלמאן נעים -״

 24. י אלטמןקלמן 51. מושינסקי שלום 75. בפאע מוחמד חוסיין מותמד
 25. נעאמבה פדל מוחמד 32. דהאמשה סלאח יחיא עבד אל 76. קובצמן זיוה
 26. גוז׳ בסקי יורם קאדר 77. ח׳ורי םאמי
 27. חביב ניסאן 53. קוג׳מן יעקב 78. אשכנזי דוד
 28. גונן יוכבד 54. חלבי אסמעיל חאתם 79. זאהר שפיק
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 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השט והשם הפרטי

 80. שמש חביבה 94. זהבי לאון 107. שביטה ג׳אזי
 81. אבו־ראס נגאלה 95. ביאדםי אבראהים 108. זיסר משה

 82. שמלי שלמה 98. חונין שולמית 109. מלמד אברהם
 83. מחול עסאם עיםאט חבא פארם 97. ברבארה אממנס ודיע אייב 110. עאשור עלי

 84. ברזילי משה 98. עבד אלחאלק ראופה אהמד 111. לנגר פליציה
 85. פאמר עומר אחמד חמדאן מוסטפא 112. אבו־שאול מרדכי

 86. חלבה ויקטור 99. אלמי יוסף 113. כמיס סליבה
 87. סביח עאוני 100. רינאוי יאסר חאופיק סעיד 114. אירנה יהושע

 88. טנדלר אדה 101. אליאם הנא אברהים 115. קאטם סלים
 89. אבו־יונם פייסל חמד 102. ברייטשטיין צבי 116. נקארה הנא

 90. מנדיל מרי(מילבה) 103. מאלק מוגרבי אברהים 117. עמית דניאל
 91. מועדי ג׳מעל 104. אונגר יהודה 118. לוביץ רות

 92. דיגה שמעון 105. כבאנה אסעד יוסף אסמעיל 119. חביבי אמיל
 93. דג׳ש תופיק עלי 106. עירם צילה

 אותיות הרשימה: ״זה״ - הכימי: התנועה להתחדשות ציונית חברתית בראשותו של מרדכי בן־פורת

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרסי השם והשמ הפרטי

 11. פרוינדנפל זמירה
 12. צמח יעקב
 13. שקי יצחק

 6. מסג גולדה
 7. פתאל יוסף

 8. בחום דוד
 9. הכם יעקב

 10. וייסברג אשר

 1. בן פורת מרדכי
 2. יגל־קוגל שמואל

 3. לוי יוסף
 4. סופר אדי
 5. גדרן יונה

 אותיות הרשימה: ״זך״ - הכינוי: בית ישראל ברית יוצאי תימן ועדות ישראל

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. ד׳׳ר ימיני בן־חור 16. גיאת יוסף 31. מדהלה יחיאל
 2. לוי חיים 17. במליאלי סעדיה 32. מדויל דניאל

 3. שמחוני אריאל 18. היקרי יצחק 33. סגל אמנון
 4. קירה עוזי 19. זהבי מיכל 34. םיבואבי נסים
 5. עוזרי אהרן 20. זוקע שלום 35. עדן אבשלום

 6. כוכבי דן 21. חוזה גצה יצחק 36. עקל מאיר
 7. בר־מעוז ציון 22. חזון יוסף 37. פרחי יוסף

 8. מעטוף יפת 23. יוסף יגאל 38. צברי יחיאל
 9. חדד יחיאל 24. יחיא חנה 39. צדוק מזל

 10. זהבי בעז 25. יחיא חסן 40. קשתי יהודית
 11. צלאף ציון 26. יפת ששון 41. שובי מריס

 12. מדליה שלמה 27. יפת הלמה 42. תנעמי שאלתיאל
 13. אשבל בעז 28. יצחק יוסף 43. דחות־הלוי יוסף

 14. בסיל משה 29. מגורי עזרא
 15. בשארי אליהו 30. מדהלה יהודה

 אותיות הרשימה: ״ימ״ - הכינוי: הרשימה הערבית המאוחדת

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. סייף אלאדין מוחמד םעיד 3. מועדי ג׳בר 6. עודה וגיד,
 חוסיין זועבי 4. מוחמד חוסיין דיאב גדיד 7. איחםן עבד אל ראוף בן עלי

 2. שיך חמד תליל םאלם אמ רביע 5. המזה סעד עבדאלרחמן זאחלקה זועבי
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 השם והעם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי.

 8. ד״ר סאלח נסיב םאלת חיר 45. אלקריבאוי חסן 84. אלסייד עבדאלעזיז
 9. םריר פרג׳ 46. חוםץ מוחמד 83. איברהים חליל חוםיין אבו

 10. איסמעיל מחמד עבדאללה 47. ע־אם עזאפ אלהיג׳א
 אבומוח 48. מוחמד סלים חליל טאהא 86. אלקורעאן סלמאן

 11. דייר גימל אחמד יוסף חיר 49. חלילייה מוחמר 87. אלעטאינח עבדאלקרים
 12. סלים אסעד סליפ ניובראן 50. ויולית מיחאל עבדאללה חורי 88. מוחמד גובר סלאם אבו כץ
 13. אחמד מוסה עבדולוהב דראושה 51. פארג׳ םלימאן סלם חמאדה 89. חום־ין מחמוד הוםיין אםדי

 14. חוסיין קאסם מוסטפה חגייראת 52. מוחמד חוסיין עלי סעד 90. מוסא מוחמד מחמוד אבו גוש
 15. ג׳בארה גסאן 53. מוחמר עיסא חלד!ג׳ידאת 91. נג׳מי עדנאן

 16. חהן קאסם אחמד זיידאן 54. פריגיה פריגח 92. םאלם עיד אבו רביע ,
 17. סליפ מוחמד קאסם אבו אחמד 55. סאבק מחמוד 93. מוחמד רשיד סלים• אלגברי
 18. עינאללה ח׳אלד 56. תאופיק מוחמד חסן בסול 94. איברהים סביחאן איברהים

 19. רבהה יוסף 57. דקואר חיכמח אלעמוד
 20. מוסטפה אחמד נימר הואדי 58. ג׳מיל והבה אחד אבו עוואד 95. אלאפניש •סלימאן

 21. חוסיין מוסה חסן פלאח 59. חוסין חסן 96. עאםי ווויע
 22. כיוף חיליל 60. סאלח מוחמד מוסא כחילי 97. קאסט סלמן קאסט גדבאן

 23. מוחמד סלימאן מבדא עבדול 61. סלמן סרחן אסעד עטאללה 98. היבו םלמאן
 24. עאםי ממדוח , 62. מוחמר חוסיין עלי עואדה 99. דבאח אחמד
 25. בקרי םאלח 63. אבו סבית חילף 100. פארם חביב

 26. אחמד סלים חסן זיידאן 64. שחאדה עפו 101. משלב עאטף
 27. מועדי מהנא 65. אבו רוקון רסלאן 102. רוסהום פוזי

 28. זיאד מזיד חסן סאלח 63. םאלח נימר םלמן בדר 103. עוואד דיאב מוחמד סועאד
 29. קשקוש סלמאן 67. סעיד עלי אחמד סעודה 104. קלבאן מחמוד

 30. נורדין מוחמד סעיד שנאן 68. סלימן מוסטפה מאל נסאסרה 105. ריאן מוחמד
 31. מופדי מוחמד עווד ג־ואמיס 69. פאתי מוסת וויחאול גרים 106. מוםטפה פארם יונס אלםאונה

 32. מו^אד עבד מחמוד עמאש 70. םאטדר מפו 107. מוחמד עיזח אחמד עליאן
 33. מוחמר חמים סלימן סלה 71. עבדאללה אסעד 108. ח׳טיב אםמעיל

 34. שיך עודה מנסור םלמן אבו 72. חלבי מוסבאח 109. טריף לביב
 מעמד 73. מחמוד חדר מוסטפא טאהא 110. אבו באני עבד אלקדר

 35. המד אל קאדר מוחמד חריש 74. ג׳רדאן מוחמד 111. זאכי מהאנה נימר עמר
 36. חסן מוחמד עבד אלגאווי 75. סלמאן דאוד 112. קבלאן בסיב

 37. מוחמד זריעי 76. אמין חוסיין יוסף קבלאן 113. קויקט םלמאן
 38. מוחמד יוסף מוסטפה עמארבה 77. חסן עבראללה מחמד שקיר 114. דיאן פלאח

 39. סלימן מוחמד חאסן אלאעםס 78. אבו פריג׳ םלאמה 115. אבו דקייק מוהמד
 40. ואחיד מחמוד איברחיפ גבארין 79, אלזבארקה מוחמד 116. נג׳יב גיובראן חורי

 41. יוסף סלמן שתיווי אבו בלל • 80. מריםאח צובחי 117. שנאן יוסף
 42. עבד אלחלים עבד אלחלים 81. קאסם יוסף 118. לחאם מחמוד

 43. מוחמד עבדאללה מוחמד יוסף 82. חלבי רושדי 119. ד״ר מעיד כמאל
 44. מוניר פאיז נאסיף פארם 83. חיורי פחי 120. פאקופ ג׳מאל

 אותיות הרשימה: ״יש״ - הכיבוי: התבועמ הדמוקרטית לשינוי

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 13. עטשי:יידאן
 14. וירשובסקי מרדכי

 15. אלגרבלי מרדכי
 16. אליהו שלמה

 17. לוי םטלה
 18. גרנית ישראל

 7. טולידאבו שמואל
 8. נוף עקיבא

 9. הלוי בנימין
 10. יגורי אסף

 11. גולומב דוד
 12. אסעד שפיק

 1. ידין יגאל
 2. רובינשטיין אמנון

 3. עמית מאיר
 4. תמיר שמואל

 5. זורע מאיר
 6. ורטהיימר זאב
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 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם תפרטי

 19. אלםטר יורם 53. זמיר בן־עמי 87. בהן יהודה
 20. אייל אלי 54. אסנת עמי 88. כהן יאיר

 21. נהיר בועז 55. יפה אליעזר 89. גולן שלמה
 22. הראל רמון 56. בקר משה 90. סגל זאב

 23. סעדו[ טובה 57. שטנדל אורי 91. לוסקי דגיאל
 24. מעוז משח 58. יבנה יצחק 92. הלפרץ מידה

 25. טל זיוה 59. עשבי פדי 93. שעשוע חסון רינה
 26. סולומון אברהם 60. בךנון יגאל 94. פרחי אשד
 27. הראל אסא 61. גילרמן דן 95. אלון משה

 28. רון רם 62. אביב אביבה 96. גלוםקא אמנון
 29. גורן דיבה 63. פרץ מקסים 97. ודקר יעקב

 30. טולדנויהודה 64. בדר האיל 98. מורגנשםרן דניאל
 31. אגםי יעקב 65. בן־שחר אהרון 99. בליצר יעקב
 32. רפאל אמגון 66. בנטל גד 100. מאיר עקיבא
 33. מולא יוסף 67. קנפו דוד 101. גורן מרדכי

 34. סיני ראובן רדו 68. שמחה אתיה 102. דנקנר שמואל
 35. פרץ אבנר 69. דגן שמעון 103. מוריץ יעל

 36. דיין אלי 70. הכהן כרמל 104. בר־לב גדעון
 37. רוטלוי יאיר 71. שורץ חוה 105. דרורי דניאל

 38. עופר עליזה 72. לס יורם 106. רייכמץ אוריאל
 39. בבלי דן 73. כהן אלה 107. שיפמן אנה

 40. אללוף אליהו 74. קפלן דן 108. אייזנברג יהודה
 41. אביטל גדעון 75. מיוםט בסים 109. בלומנפלד רפאל

 42. בךשושן רפאל 76. קדמון שלמה 110. רענן מרדכי
 43. הופרט אורי 77. זמיר ישעיהו 111. רון־פדר גלילה

 44. תאורי מוטי 78. ספיר (חורב) שושנה 112, ביברו דן
 45. אלבאז מאיר 79. קםוביץ מיכאל 113. ברק ברוך

 46. שמשוני דניאל • 80. אבו־רקייק איברהים 114. עוזאי ק. יעל
 47. מלצר חנן 81. בלומברג דוד 115. ורבר אורי

 48. אדדון מיכאל 82. סייף מחמוד 116. דה שליט מאיר
 49. קלמן משה 83. אלמוגי אורי 117. מזרחי יצחק

 50. בוזגלו אדמונד מימון 84. רוט שמחה 118. בן־נון יוחאי
 51. אדהרד גדעון 85. ליפשיץ חיים 119. כץ ישראל

 ר 52. פלץ יוחנן 86. ארנון דוד

 אותיות הרשימה: ״כה״ - הכינוי: הדור החדש - תנועת הצעירים של ישראל

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. סער צבי 9; ישראל שרה 17. גרינברג אבי
 2. זינגר גדעון 10. גלעד איתן 18. אובליגורםקי דינה

 3. גורן פנחס 11. זבולוני עופרה 19. עמר ן יוסף
 4. אמיתי אסנת 12. אצברג אליעזר 20. תורגמן יעקב

 5. גריביאן עוזי 13. בן עזרא יוסף 21. שוורץ צבי
 6. לוי רבקה 14. כפיף יוסף 22. מועלם יוסף

 7. גורי גד 15. אודי אילנה 23. מימון רפי
 8. ורסוצקי מונס 16. םבג רמי 24. שאול נתן
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ך מיסודו של הרב מאיר כוזנא  אותיות הישימה: ״כך״ ^ הכינוי: תנועת כ

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. כהנא מאיר 4. לרנד יואל 7. אלימלך אליאס לאון
 2. פוטלמקי משה 5. הר אריה בנימין(ברונו) 8. מאור מתתיהו

 3. כהן רתמים 6. שטיינברג דוד

 אותיות הרשימה: ׳׳כב״ - הכיבוי: שלומציון, תנועה להגשמת הציונות

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. שרון אריאל 13. תמרקין משה 25. איתן רפאל
 2. יצחקי יצחק 14. אייל אברהם 26. הלבי עםאם
 3. בן מאיר אברהם 15. יוסיפוב יוסף . 27. משבן מישע

 4. גבר בצלאל 16. כהן שמשון 28. רוטבלן יהודה
 5. בדאון אורי 17. גולדשטיין תרצה 29. אציל דוד

 6. פימוו אברהם 18. כהן מאיר . 30. אוטרייכר (עדן) מרדכי(צבי)
 7. דר ארנון 19. רוטבברג יחזקאל 31. און יהושע

 8. כהן רמי 20. רמתי אריה 32. בניטה יעקב
 9. מנחם נחום 21. חורול יולף 33. הליבני אבני

 10. מלבה יעקב 22. בר ישועה יהודה 34. ממן מורים
 11. קיש חנה שדה (אריאלה) 23. שלהבת אברהם 35. דורי צבי

 12. פייטלסון יעקג 24. חייק שמואל

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

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם חפרטי

 1. האוזבר גדעון 25. גלאור אליהו 49. ברגמן יצחק
 2. חסון אברהם 26. חרמש חיים 50. שלזינגר יוסף

 3. אליעד ניטים 27. הריס לוסיאן 51. לייבה בדקו,
 4. ניר צבי 28. שמעוני אליהו 52. קנדל אהרן

 5. ברקאי יצחק 29. ליפשיץ יוסף 53. בר-מאיר נורית
 6. בר־לבב יצחק 30. ביין נפתלי 54. ימקובםון אליהו
 7. מעיין קלרה 31. גלזר אפרים 55. בךדור שמואל

 8. סלמון בגימין 32. פוסמן יוסף 56. פרנקל צגי
 9. שביצר צבי 33. באומינגר אריה 57. יוסף דיב עלי אבו ראם

 10. נמאל דשיד יוסף יאסין 34. מרדבי חבביה 58. כהן שמחה
 11. וולף צבי 35. זילברמן הרי 59. עאמר שאמר

 12. ביראני עלי 36. שטרית יצחק 60. שטרןדב
 13. טאוםיג מיכאל 37. פלד עקיבא 61. דיר מוזס יעקב

 14. הנדלמן אהרן 38. בר-מגן אמנון 62. ראם יעקב
 15. גלאובך אליעזר 39. נג׳אר חליל 63. מרקוביץ יעקב
 16. ינקולוביץ חיים 40. דיקשטיין שבתאי 64. מילגדום חנה

 17. לוינזון פריץ 41. דיאמנד אברהם 65. חיים יוסף
 18. שפאר חיים 42. פסטרנק אליהו 66. בוקאעי אברהיס

 19. אלון שאול 43. פריי יעקב 67. לידור זמירה
 20. ברש יעקב 44. בלומנפלד רפאל 68. שנפלד בני

 21. אופיר שלמה 45. חזקיהו יצחק 69. מוחנא שריף
 22. גליקסמן חנה 46. מושקוביץ יהודה 70. שקד מנשה

 23. גלזרמן אשר 47. חסון רחמים 71. אומין מוחמד אמין גברין
 24. רוםטל אדוארד 48. כחן מרדכי 72. מרגולו ינקו
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 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 73. שדמן צבי 88. נמרוד אסף 105. שץ אריה
 74. סמוביץ יצחק 90. עבדאללה חדר מוחמד אבו 106. בבוביץ קורט

 75. הרשמן אליהו פנה 107. דויטש אפרים
 76. בדני צדוק 91. קאופמן דורה 108. הרטמןמאיר

 77. שאקי אכרהים מחמוד 92. ישראל דוד 109. יקרקבר שמואל
 מחאג׳נה 93. שיין דוד 110. בךטוב אדיה

 78. דוברצקה רוזה 94. ביין שלמה 111. דונסקי ישראל
 79. הרטל מאיר 95. זהבי משה 112. פדרמן יקותיאל

 80. צלנר רפאל 96. םמובסקי אשר 113. ארצי יצחק
 81. אברהמי ליקה 97. גאול יהואש 114. קלמבטיגובסקי צבי

 82. אלעטאונה נואף 98. רזניק ניסן 115. הרמן צני
 83. נוימן יצחק 99. קמין ברוך 116. קפלינסקי נח

 84. אסרף חנניה 109. פלד שמאי 117. גולן יצחק
 85. שטרנגר שמחה 101. שלומי דוד 118. כהן רחל

 86. אלבז יהונתן 102. וודובוץ מרכוס 119. שערי יהודה
 87. קפלוביץ דוד 103. קשיפוב ביניש 120. קול משה

p  88. מרקוביץ ארנםט 104. אוניקובסקי פ

 אוהיות הרשימה: ״מחל" — הכינוי: הליכוד

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השה והשמ הפרטי

 1. בגין מנחם 29. רבינוביץ (רום) יוסף 57. צרקסקי(אורן) אורי
 2. ארליך שמחה 30. בדיאן גוםטב 58. שיטרית מאיר
 3. הורביץ יגאל 31. אולמרט אהוד 59. ויטלה ראובן

 4. ויצמן עזר 32. קצב משה 60. ארנון(איפרמן) יהודה
 5. נסים משה 33. מילוא רוני 61. מרידוד דן
 6. שמיר יצוזק 34. דורון שרה 62. קלנג אריה

 ד. פת גדעון 35. דייקסל מיכאל 63. סלומון גרשון
 8. ארנס משה 36. שובל זלמן 64. וייס יצחק

 9. 6לומין יחזקאל 37. כהן מאיר 65. נאור אריה
 10. שוסטק אליעזר 38. מרון משה 66. דרוקד משה
 11. לוי דוד 39. בםראלדין אמל ד6. פאפו אהרון
 12. שריר אברהם 40. פרץ יצחק 68. נחשון משה

 13. ארידור יורס 41. תמיר יוסף 69. רג׳ואן מוריס
 14. גדופד פסח 42. קאופמן חיים 70. אלשור גדעון

 15. שמיר משה 43. םבידור מנחם 71. מינקוביץ ברוך
 16. זיירל הלל 44. שטרן דוד 72. וואלך ישראל

 17. כהן גאולה 45. שרפ מנחם 73. טסה חיים
 18. מודעי יצחק 46. שילוח צבי 74. ברץ טובה

 19. קורפו חיים 47. ירון ראובן 75. אילתה מיכאל
 20. כץ אברהם 48. נמרי ידידיה 76. אבי שבי מאור (פולרביץ)

 21. כהן יגאל 49. סלובין לאה יחזקאל
 22. לבני איתן 50. מטלון נועאל 77. קליך משה

 23. רכטמן שמואל 51. גלזמן אריה 78, עופרי אבנר
 24. כהן יגאל 52. בילט (רישרד) ראובן 79. טאיטו נסים
 25. ברמן יצחק 53. שבטרמן אברהם 80. אלוש שלמה

 26. ציפורי מרדכי 54. נחמני דניאל 81. אפלבוים יצחק
 27. שילנםקי דב 55. כץ שמואל 82. בן אליעזר חנה

 28. לין אמנון 56. לין אוריאל 83. שירין יוסף
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 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השט והשם הפרטי

 84. דוד יצחק 97. כהן אורי 110. קשת בן ציון
 85. ישראלי שמעון 98. אייזן מנחם 111. עצמון מתתיהו

 86. צחר גדעון 99. חיימוביץ ארוין(יצחק) 112. שפאק יהודה
 87. מרחבי יואב 100. ד״ר אילן אפרים 113. ליסמן חיים מרדכי

 88. ארנון יהושע 101. רפופורט חניה 114. פרלשטיין שלמה
 89. אזולאי דניאל 102. צור הלל 115. לנדאו חיים

 90. דויטש יצחק 103. גינצבורג רחל 116. יוטן דוד
 91. כץ אהרון 104. כהךמגורי חיים 117. רזיאל־גאור אסתר

 92. עמר אליהו 105. לינקר ציטה 118. החרוב ישראל
 93. ברגר יעקב 106. גולח־ שושנה 119. קלינגהופר יצחק האנס

 94. דרורי מנחם 107. יוםפי דב 120. בדר יוחנן
 95. יעקובפון שושנה 108. יעקובםון םםח

 96. אייגס יעקב 109. קליין משה

 אותיות הרשימה: ״נם״ - הכינוי: מפלגת הנשים

 השם והשם הפרטי השפ והשם הפרטי י השם והשם הפרטי

 1. אליננס שושנה 5. בן־זיו כרמל אחי 9. רייך־רדלמן דינה
 2. רזניק־לסק רוח 6. ברגמן עמליה 10. שפריר נעמי

 3. הירשברג־בת־אורן תחיה 7. אוסטרוביץ רהל 11. ברנר־היל יחודיח־ויויאן
 4. גילת נורית 8.- בלטיבשםר(אשל) שולמית 12. רובברגר חיה

 אותיות הרשימה: ׳׳מפ״ - הכינוי: תנועת הרפורמה הערבית

 השם והשט הפרטי השפ והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. עבאסי מחמוד 8. אנטואן מרקוס חנא 15. עאדל םעיד עבדאללה
 2. פרחאן עבד אללה תאופיק 9. עאדל סאמי חמד 16. חמודה שחאדה

 3. סעדיה ח׳ולה 10. ביקולא אדיב סאלם 17. חדאד חנא
 4. עודה עאדל 11. נעראבי אחמד 18. שיך זיד כמאל

 5. מח׳ול אליאם 12. אשקר ג׳וזיף 19. מוופק מוחמר עלי
 6. אליאס נאנ׳י אליאס 13. תאופיק טאלב דאוד

 7. חלאילה מורשד 14. עיםא מוחמד סעיד

 אות הרשימה: הכינוי: הפנתרים הציוניים, רשימת עובדי ייצור וועדי עובדים

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרסי

 1. תייר הטי 5. אלפסי שלום 9. ששון משח יהושע
 2. גולדשטיין מיכאל 6. שעלי מרדכי 10. אלמקייס רסאל

 3. אלמקייס םלומין ד. ורסנו שבתאי 11. םאג׳י מרגוט
 4. אטיאס זיק, 8. מיכאל דוד

 אותיות הרשימה: ׳׳פז״ - הכינוי: חופש, חזית פועלים, פנתדים שחורים, ישראל הצעירה, יוצאי עודד,
 ועדי שכונות עוני ובלתי מפלגתיים

- השם והשם הפרטי "השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. כהן שלום 4. עמנואל יצחק־משה 9. חסון שרה
 2. פרץ יהושע 5. גרוס טוביה 7. יוסבשוילי אברהם

 3. כמליאן עזרא 6. בר־חן אלי 8. אברגייל סימון
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 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השפ והשם הפרטי

 10. מלכה אלברט 26. כהן ז׳אק 42. שרף ארנון
 11. אלחדד אברהם 27. אבךחן אלי 43. שלומי מאיר
 12. פינטל רינה 28. מנשה זכאי 44. שמעון רחל

 13. לנקרי שמעון 29. שריקי אלברט 45. חזן יצחק
 14. בר־הוד יוסף 30. גלעדי מאירה 46. בהן אליהו

 15. ביטון מימון 31. סבח מוריפ 47. מועלם הרצל
 16. קינון ורדה 32. הוחיק חיים 48. סולטנה הרצל
 17. חבני משה 33. שמבא יוסף 49. עמנואל אודי

 18. אפללו אשר 34. גלעד יגאל 50. משש משה
 19. דיין בסים 35. חביב רחל 51. צאיג רחמים

 20. זוהר מימון 36. ביטון דניאל 52. כהן משה
 21. אביטל עמרם 37. זרד בראקא 53. בלגי אשר

 22. ווורג׳מן ז׳וז׳ו 38. בהן דוד 34. לוי דוד
 23. אלקטלסי אלבדט 39. אוחנה אלי 55. אלוש ויקטור

 24. גיתיאת רינה 40. אוספליק אהרון 56. גלעדי נעים
 25. סולטן מוריס 41. דיין יעקב (ז׳ק) 57. מור אדי

 אותיות הרשימה: ״פש׳׳ — הכינוי: פלאטו שרון

 השם והשפ הפרטי

 1. שרון סמואל

 אותיות הרשימה: ״ר״צ׳׳ - הכינוי: התנועה לזכויות האזרח

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי

 1. אלוני שולמית 22. סיקס שרה רבקה 43. דוידוב שמחה
 2. מואב בועז 23. סימון עודד 44. כ״ץ חוה

 3. בובר אגסי יהודית 24. הן אדית 45. אגסי יוסף
 4. םקירבלל הגרי פ. 25. ציזיק משה 46. תירוש אסתר

 5. חסן םלימאן מוחמד אלעוקבי 26. צדקוני עמנואל 47. חליילי עאםי אבו עמרה
 6. חיים חיים 27. אור אורה 48. אחרוני עדה
 7. בר־אילן יעקב 28. ברוטצייב נסים 49. טרופה ציפי

 8. קניג שולמית 29. קוםטינסקי לורה 50. הוז רון
 9. צ׳רנוכין בנימין 30. מישל יעקב 51. שני אסתר

 10. נזמי דיאב חוםין שיבלי 31. גבעולי שלמה 52. יבלונק יוסף
 11. גבעולי ורדה 32. סולומון ששון 53. מוםינזון אביטל

 12. יותם אחי 33. חתומה אסתר 54. מילר דדרוטי ג׳ויס
 13. ברק שלמה 34. כאיד הםאן סאלם אלאעספ 55. קורושי פרנציס־דב

 14. אלשיך שולמית 35. רוזן מינה 56. ברויידא פייגל
 15. ביתן עוזי 36. פז יעל 57. יבלונק בתיה
 16. בירן גדעון 37. תאיה איברהים 58. ויילר גרשון

 17. אלפנדרי רינה 38. דודסון בלהה 59. לויטה תאודזד
 18. שושני קלרה 39. עמיר ירמיהו 60. לוונפיש־שטר״פלר טניה

 19. פוטרמן אבי 40. בחשול אביה 61. מרון רבטר חנה
- הוכמן ראובן 41. גולדברג מנחם .20 

 21. עודה גבר מוסלם אבו סירהאן 42. עשת יהודית
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 אות הרשימה: ״ש׳׳ - הכיבוי: מחנה שלי

 השם והשם הפרטי השם והשם הפרטי השם והשמ הפרטי

 1. אליאב אריה 41. שמואלי שושנה 81. סאלם סלאמה סלמאן
 2. פעיל מאיד 42. מחלב יחזקאל 82. כאלי דניאל
 3. אבנדי אורי 43. לוטךהרסטון יעל 83. הולנד איתן
 4. מרציאבו סעדיה 44. םעיד אחמד מחמוד 84. קהלני דיבה

 5. חא׳ג יחיא וליד 45. אליהו בצלאל 85. ארויו בגי־ראובן
 6. כהן דן - םעוד 46. שבח עמירם אהוד 86. פאהום גסוב

. להמן דן 8  7. דיין רוח 47. דרון דן(דרין) 7
 8. זכרוני אמנון 48. חורש דוד 88. ביתן אלקה
 9. מימון מיכאל־יגאל 49. מרגלית אבישי 89. אבנרי רחל

 10. יהושע אברהם־גבריאל 50. חאג׳ יחיא סאדק 90. בן חרוש רוברט
 11. לפ מאיר 51. פטרזייל דבי 91. רוזנטל ראובן

 12. פאהום עאטם 52. אורן אברהם 92. פקלמן ברוך דוד
 13. פבחםי אהרן 53. מדר אשר 93. מחמוד עבדאלה עבד לטיף

 14. לניר־פלבפקי גיבה 54. פרי סילביה 94. שטרנמן זאב
 15. פלד מתתיהו 55\ עדגאן חליל סלים 95. תבויניק דגי
 16. ארנון יעקב 56. שאול אפריט 96. לוי בן ציון
 17. אמיתי יוסף 57. עופר פרץ 97. קאופמן אדי
 18. סויסה ימין 58. טלר יובל 98. שלוין אמנון
 19. מוחמד עלי סלימאן 59. סלמאן עלי סלמאן 99. בן חמו מרים
 20. פוקס יוטף (ג׳ו) 60. נלעזר דורון 100. מורביץ לוי

 21. נגיב מומטפה סאלח 61. קינן(ועקנין) שלום-שרל 101. קמתי אברהם
 22. לוי יוסף־יובל 62. שוורץ עמי־אמיל 102. בסר יעקב
 23. ברעם חיים 63. הידשברג יהואש 103. לחמן חנה

 24. חזקיהו דוד-נעים 64. אברהים פריד סאלח 104. שמעוני אליעזר
 25. טאהר טוואפיק חסן 65. סגל שמואל 105. שצ׳ופק יצחק

 26. קדיץ ראובן 66. אברגייל שמעון 106. לוי שמעץ־בסים
 27. אולמן מרגלית עדנה 67. קאופמן ליזה 107. אפשטיין אריאלה

 28. גינוסר פנחס 68. פוטרמןישראל 108. בן־חורין הבן
 29. גילת גדעון 69. בםקון אמתו־ 109. אנטונובסקי אהרן

 30. דרעי דוד 70. הוברמן יהודה 110. צבן יאיר
 31. םריאנט בלה 71. פאהוס מאמון 111. דרוקמן אליהו

 32. קוליקובםקי צבי 72, נפתלי עלי 112. ברמן אדולף־אברהם
 33. מוחמד מוחמר 73. שלומי אשר 113. אלמנוד (אגמון) גילה

 34. סומך ששון 74. גפני אפרים 114. אלובי בצלאל
 35. כלב שלום 75. שלו רפאל 115. עוז עמום

 36. הרלדהיים תאודור 76. נאשף חיליל 116. ריםתין יעקב
 37. ברוש אריה 77. בראשי בנימין 117. סימון עקיבא־ארנסט

 38, מואסי מחמד פארוק 78. אבירן עידית 118. אלישר אליהו
 39. מסים אלכסנדר 79. תמרי מיכאל

 40. ברינקר מנחם גחן 80. פרנקל שלמה

 אליהו מני
 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשיעית

 י׳ באייר תשל״ז(28 באפריל 7׳!19)
 (ו1מ 76663)
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 חוק המועצה להסדר ההימורים בסגורס, תשכי׳ז-1967
ל תשל׳׳ו(31 באוגוסט 1976)  דו״ה הכנסות והוצאות וחלוקת היתרות לשנה שנסתיימה ביום ה׳ באלו

 בהתאם לסעיף 9 (ג) לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשב״ז-1967 ג, מתפרסם כזה זין וחשבון על הכנסות, הוצאות וחלוקת
 היתרות בידי המועצה, בתקופה מיום כ״ו בתשרי תשל״ו(1 בספטמבר 1975) עד יום ה׳ באלול תשל״ו(31 באוגוסט 6ל19):

 1. הכנסות בעונת התחרויות 1975/76 (בלירות שלמות)
- הכנסות ממחזורים 1-51 147,082,864

 — הכנסות אחרות:
 מאגדות חוב וניירות ערך 8,187,618

 מריבית 585,594
 מפרסום 34,716

 החזר הלוואות(קרן מתקנים) 392,463 9,200,391

 םה׳׳כ הכנסות 156,283,255

64,025,818 

 2. השימוש בהכנסות
 א. פרסים

 פרסים למשתתפים 63,940,814
 תשלומים לזוכים לאחר בדיקות נוספות 85,004

 ב. הקצבות למוסדות הספורט
 ההתאחדות לכדורגל 7,951,125

 קרן מתקני ספורט 11,351,125
 ההתאחדות לספורט 6,524,000
 מרכז הפועל 5,504,625
 מרכז מכבי ישראל 3,262,000
 הועד האולימפי בישראל 3,262,000
 איגוד הכדורסל 1,631,000
 מרכז הספורט הארצי בית״ר 1,427,125
 איגוד ספורטיבי דתי אליצור 1,325,185

 איגוד הטניס 407,750
 איגוד ספורט אקדמי — אסא 203,875
 קרן לעידוד ספורטאים מצטיניים 203,875
 קרן לספורטאים מצטיינים 749,565

 מתקני בטיחות במגרשי כדורגל 1,500,000
 השתתפות במשחקי איבטרטוטו 871,750

 פעולות ספורט בתנועות הנוער 1,250,000
 מרכז הספורט הלאומי בירושלים 1,250,000 48,675,000

 ג. העברת הכנסות מפרסום על טפסים לקרן
 עידוד ספורטאים 23,450

 ד. העברה לקרן ציוד 6,044,779
 ה. עמלות תפעול לםפורטוטו בע״מ 1,470,828
 ו. עמלות תפעול לגשר בע״מ 8,383,723
 ז. עמלות למפיצים 6,986,436
 ח. עמלות לבעלי תהנוח 11031,215
 ט. פרסום 1,183,211

 י. שימוש במכונות הטבעה 199,805
 יא. הוצאות הנהלה וכלליות »467,14

 סה׳״ב על שימושים 148,491,411

 עודף הכנסות שימושים: 7,791,844

 •י ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 142.
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 הכנסות נשנים קודמות:
 מריבית והפרשי הצמדה $44,242

 עורף ערך מתואם של ני״ע ליום 31.8.75 389,538 632,182
8,424,026 

 העברה לקרן מתקני ספורט —
 עודף מעתה קודמת 3,552,013

 יתרה עוברת למאזן 11,976,039•

 כ״ז באדר תשל״ז(17 במרס 1977) ב. צוקדמן
 (חמ 73622) יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט

 סכום זה נשאר כרזרבה לפי החלטת המועצה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 9 (ב) לחוק.

 הודעה בדבר מסירת עבודה
 בהתאם לסעיף 13.402 (ג) לתקנוז ענייני כספים ומשה (תכ״ם), מתפרסמת בזה הודעה בדבר חוזים שנחתמו ע״י משרד

 התקשורת:

 מספר המכרז תיאור העבודה הקבלן הזוכה הסכום בלירות

 עק-40/76 דשת תת־קרקעית בתל־אביב רבתי שירותי השמל ותקשורת בע״ני, ת״ד 866, ירושלים 1,449,515
 עק—41/76 רשת תת־קרקעית, אזור באר־שבע עמירה יוסף, רחוב צבי סגל 13, אשקלון 2,107,025

 עק־76ן42 רשת עילית, אזור באר־שבע מאיר שמיד, עומר 16, באד־שבע 480,275
 עק־43/76 רשת תת־קרקעיח, אזור עפולה יונית ביצועים בעי׳מ, ת״ד 10245, חיפה 148,405
 עק-44/76 רשת עילית, אזור אשקלון עמל הנגב בע׳׳מ, החלוץ 29, באר-שבע 384,950
 פק-45/76 התקנת תקרה אקוסטית ׳*אלקול״ בע״מ, הצפירה 19, תל־־אביב 61,120

 עק—46/76 שיפוצים בטניף דואר בבאר־שבע חדד אריה, הכותל המערבי 43, באר־שבע 115,390
 עק—47/76 רשת תודקרקעית בתל־אביב מפ״ל ושות׳ בע״מ, הראשונים ל, פחח־תקוה 814,275
 עק-50/76 יסודות לתורן ברחובות שלו אברהם, הירדן 27, רמת־נן 131,136
 עק-6ד!51 רשת תת-קרקעית בראשון-לציון גלילי יואב, גוה שאנן 38, תל-אביב 652,975
 עק-6ל/52 רשת תת־קרקעית ברמלה לוי יצחק, הדקלים 18, כבר סירקין 599,850
 עק—53/76 רשת תת־קרקעית ברחובות לשמן שלמה בע׳ימ, סנהדרין 14, דמת־גן 299,490
 עק-54/76 רשת תת־קרקעית, אזור רמלה מינבט בע׳׳מ, זיבוטיבסקי 7, תל־אביב 518,635

 (ממ 78902)
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 נדפס בדפוס הממשלה, יח־שליפ




