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 פקודת הבחירות לאסיפה המכוננת, תש״ט—1948

ת המועמדים מו  פרסום רשי

 בהתאם לסעיף 25 לפקודת הבחירות לאסיפה המכוננת, תש״ט— 1948, מתפרסמות

 להלן רשימות המועמדים לאסיפה המכוננת:

 א — מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים

 42. ליבנשטין, אליעזר (1902), עורך עתון ״הדור״, גבעתיים
 43. הכהן, דוד (1898), מנהל סולל בונה, חיפה

 44. גורפינקל, ישראל (1891), יו״ר ועדת הבקורת
 המרכזית של הסת׳ העובדים הכללית, תל־אביב

 45. אסף (וילקומיץ), עמי (1902), חקלאי, כפר יהושע
 46. גרבובסקי, מאיר (1903), יו״ר מרכז הלשכות, תל־אביב

 47. נצר (נוםוביצקי), דבורה (1897), מורה, תל־־אביב
J ; 48. גורוחובסקי (גורן), שרגא (1898), חבר מרכז 

 הקואופרציה, תל־אביב
 49. פרומקין, השל (1896), חבר הועה״פ של הסת׳ העובדים,

 תל־אביב
 50. בר־רב־האי, דוד (1894), עורך דין, חיפה (

 51. קניבסקי, יצחק (1896), חבר מרכז קופת חולים
 של הסת׳ העובדים, תל־אביב

 52. קצנלםון, אברהם ד״ר (1888), מנהל משרד הבריאות
 של מדינת ישראל, ירושלים

 53. טברסקי, דניה (1904), חברת מועצת הפועלות/חיפה
 54. קרגמן, ישראל (1906), פועל חרושת, חיפה

 55. ניצני, יעקב (1900), חבר המחלקה לעדות המזרח
 שע״י הועה״פ של הסתדרות העובדים, תל־־אביב

 56. שורץ, קופל (1888), מזכיר סניף מפא״י בת״א, תל-אביב
 57. רשיש, פנחס (1905), מזכיר מועצת פועלי פתח־־תקוה,

 פתח־־תקוה
 58. ברגר, הרצל (1904), חבר מערכת ״דבר״, תל־אביב

 59. קסטנר, ישראל ד״ר (1906), עתונאי, תל־אביב
 60. בךיוסף, אהרון(1900), מזכיר הועד הארצי למען החייל,

 תל־אביב
 61. קורן, יצחק (1911), מזכיר תנועת המושבים, תל־־אביב
 62. בת־יחורין, דינה (1901), מזכיר ארגון אמהות עובדות

 בירושלים, ירושלים
 63. ישי (ונחוצקר), אלחנן (1919), חייל, תל־אביב

 64. פלר, משה (1894), רופא קופת חולים, תל־אביב
 65. שנקר, ראובן(1896), מנהל קופת־מלוה בת״א, תל־אביב

 66. הלוי, חמדה (1912), חקלאית, דגניה ב׳
 67. שטנר, מרדכי (1904), חקלאי, עין־חרוד

 68. הורביץ, אמה (1912), חקלאית, כפר סולד
 69. איזנשטדט, ברוך (1908), חבר הועה״פ של הסתדרות

 העובדים, גליל ים
 70. טךגר, דוד (1898), יו״ר הועד המרכזי של שארית

 הפליטה, תל־אביב
 71. חקלאי, זאב (1910), עובד הסוכנות היהודית, ירושלים

 72. יוזפסטל, גיורא, ד״ר (1913), מנהל מדור העליה
 של הסוכנות, גל־עד

 73. יוחננוף, יוסף־בגימין (1909), חייל, תל־אביב
 74. כרמי, מאיר (1913), פקיד, חיפה

 75. סורוקה, חנוך (1908), חקלאי, צופית
 76. גרשוני, צבי (1913), חקלאי, ניר־עם

 77. ישעיהו, ישראל (1911), מזכיר המחלקה לעדת התימנים
 שע״י הועה״פ של הסת׳ העובדים, חולון

 78. בש, רפאל (1913), חקלאי, כפר־־בלום

 1. בךגוריון, דוד (1887), ראש הממשלה ושר הבטחון,
 תל-אביב, .שדרות קק״ל

 2. שרתוק, משה (1896), שר החוץ, רמת־גן, תל־בנימין
 3. קפלן, אליעזר (1891), שר האוצר, תל־אביב, רופין 51

 4. רמז, דוד (1886), שר התחבורה, תל־אביב, שדר׳ קק״ל 15
 5. - שפרינצק, יוסף (1886), יושב ראש מועצת המדינה,

 תל־אביב, רח׳ מאפו 28
 6. מאירסון, גולדה (1898), ציר ישראל בברית המועצות,

 תל־אבמ:
 7. בךצבי, יצחק (1884), חבר מועצת המדינה, ירושלים

 8. רובשוב, זלמן(1889), עורך ״דבר״, תל אביב, רח׳ ויתקין 17
 9. יוסף, דב (1899), מושל צבאי־ירושלים, ירושלים

 10. דיין, משה (1915), חייל, נהלל
 11. בךאשר, חיים (1904), חייל, גבעת־ברגר

 12. שמחוגי, אסף (1919), חייל, תל־יוסף
 13: פלגי, יואל (1918), חייל, קב׳ מעגן

 14. הרצפלד, אברהם (1890), חבר המרכז החקלאי, תל־אביב
 15. פישמן, עדה (1893), מנהלת משק עינות, עינות

 16. לביא, שלמה (1885), חקלאי, עיךחרוד ,
 17. דיין, שמואל (1890). חקלאי, נהלל׳

 18. ברץ׳ יוסף (1890), חקלאי, דגניה
 19. דובדבני, יחיאל (1895), חקלאי, גבעת השלשה
 20. אידלסון, בבה (1886), מזכירת מועצת הפועלות,

 תל־אביב, רח׳ בילו 10
 21. נפתלי, פריץ (1388), מנהל בנק הפועלים, תל־אביב

 22. לוביאגיקר, פנחס (1904), חבר הועה״פ של הסת׳ העובדים,
 תל־אבי!:
 23. אהרוגוביץ, זלמן (1899), מזכיר כללי של מפא״י, תל־אביו:

 24. דינבורג, בךציון(1888), פרופ׳ באוניברסיטה; ירושלים
 25. הכרמלי (לולו), אליהו (1892), מזכיר המחלקה לעדות

 המזרח של הסת׳ העובדים, ירושלים
 26. הרפז, נטע (1893)׳ חבר המרכז החקלאי, תל־אביב

 27. שמחוגית, יהודית (1902), חיילת, גבע
 28. חושי, אבא (1898), מזכיר מועצת פועלי חיפה, חיפה

 29. נצר (נוסוביצקי), משה (1922), חייל, רמת יוחנן
 30. סמילנסקי, יזהר (1918), חייל, רחובות

 31. שריבמן׳ ראובן (1903), מזכיר מועצת פועלי ירושלים,
 ירושלים

 32. קוסוי׳ יונה (1906), מזכיר האיחוד העולמי, קבוצת שילר
 .33. תבורי, אפרים (1900), פועל, תל־אביב

 34. לם, יוסף (1899), שופט, תל־אביב
 35. שפטל, אריה (1911), מזכיר מועצת פועלי ראשון לציון,

 ראשון לציון
 36. טביב, אברהם (1889), חבר המרכז החקלאי, ראשון לציון

 37. יחידה, צבי (1887), חקלאי, נהלל•
 38. גלובמן, עקיבא (1902), מנהל המחלקה לאיגוד

 מקצועי של הסת׳ העובדים, תל־־אביג
 39. אפרתי, יוסף (1897), חקלאי, גבע

 40. בהיר, אריה (1906), חקלאי, אפיקים
 41. דרורי, חסיה (1899), חקלאית, כפר־יחזקאל
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 100. ניישטט, מלך(1895), חבר מזכירות• האיחוד העולמי, תל־־אביב
, מזכירות מ. פ. ת״א, תל־אביב  101. שכטה אליעזר (1908), ח

 102. ברעם, משה (1911), מזכיר סניף מפא״י בירושלים, ירושלים
 103. פינקום, אריה (1912), יועץ משפטי של משרד התחבורה,

 תל־אביב

 104. רמז, אהרון (1919), חייל, יכפר בלום
 105. 'לוי (לויצה), יצחק (1908), חייל, ירושלים

 106. זק, גרשון(1908), חייל, תל־אביב
 107. גלבוע, משה (1922), חייל, תל־אביב

 108. ישראלי, בךציון (1887), חקלאי, כנרת
 109. מאית, רחל >1888), חקלאית, ירושלים

 110. כצנלסון, רחל (1893), עורכת ״דבר הפועלת״,. תל־אביב
 111. ברודני, איזיק (1888), מנהל בנק הפועלים, תל־אביב

, ישראל (1894), חבר הועה״פשל ההסתדרות, נסקי  112 .מרמי
 תל־אביב

 113. ׳-אורי, יעקב (1888), חקלאי, נהלל
 114. יבניאלי,: שמואל(1888), מנהל חברת העובדים, תל־אביב

 115. מאירוב•(אביגור), שאול (1899), ע1בד;משרד הבטחון, כנרת
 116. דובקין, אליהו (1898), .חבר: הנהלת הסוכנות, ירושלים

 117. אשכול. (שקולניק), לוי (1895), חבר י הנהלת: הסוכנות,
 . תל־אביב

 118. לוקר, ברל (1888), יו״ר הנהלת הסוכנות, ירושלים ״

 כהן, מנחם (1921), חייל, תל־אביב
 שיוו, ישראל (1906), עיתונאי, חדרה

 קרוליק, שלמה (1899), פקיד, תל-אביב
 זר, מרדכי (1912), פקיד, ירושלים

 קזגצ׳יי, יהושע (1904), פועל, תלזאביב
 יאלמוגי, יוסף (1908), חבר מזכירותימועצת פועלי חיפה, חיפה

 גריגשפון (רשפין), צבי (1911), חקלאי, בית־־שערים
 גולדברג, יונה (1911), חקלאי, דגניה

 קלינמן, רחל (1913), מזכירת ארגון אמהות ־עובדות בחדרה,
 חדרה

 פינשטיין, זאב (1896), חקלאי,:אילת־השחר
 מרשוב, אהרון(1880), רופא, רחובות
 אביגל, משה (1886), מורה, תל־אביב

 זילברמן,.מאיר (1905),:פועל, תל־אביב
 יהודאיב, יצחק (1903), פקיד.במדינה, ירושלים

 .קפלן, ,שרה (1900), חקלאית, .כפר־יהושע
 ,צרפתי, יעקב ־(1912),.מזכיר, חיפה

 פלכסר״חיים (1902),.מזכיר, תל־אביב
 אפטר, יעקב (1895),.מנהל המשבלר המרכזי, תל־אביב

 כהן, הלל (1898),:&נהל סולל בונה, תל־־אביב
 :און (איםרזון), זאב (1900), חקלאי, תל־יוםף

 :כהן, ישראל (1905),,עורך ״הפועל הצעיר״, תל־אביב
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 ב — החזית הדתית המאוחדת

 32. ביזינסקי, בצלאל (44), פקיד, ירושלים, רח׳ החבשים
 ׳33. ד״ר גינצברגר, אברהם בךציון (55), רופא שניים, תל-אביב,
 רדד המגיד 4

 34. פפר, יוסף (40),. פקיד, פתח~תקוה, רה׳ הרצל 40
 35. מלמד כהן הרב, יעקב (43), מורה, ירושלים

 36. ד״ר פרנק, יוסף (48), עו״ד, ירושלים, רח׳ מימון 37
, הקישון 67  37. הרב פרנקל, קלמן (53), רב, תל־אביב, רח

 38. הרב משורר, ישעיהו (35), רב, פתח־תקוה, מחנה יהודה
 39. גרוס, יצחק (35), חקלאי, קבוץ חפץ חיים

, גאולה 23  40. הרב פולאק, יואל (50), רב, תל^אביב, רח
 41. לסלוי, יעקב (48), מנהל בנק, תל-אביב, פייארברג 17

 42. מן, יצחק דוד (65), סוחר, ירושלים, רח׳ אגריפס
, בוסטרוס  ־43. ברויאר, מרדכי (34), פקיד, יפו, רח
 44. ד״ר דוזנבלט, פנחס (37), חקלאי, מקוה ישראל

 45. סלומון רב, דוד (39), רב, פתח־יתקוה, כפר אברהם
 46. הרב עבו, רפאל (38), רב, טבריה, קרית שמואל

 47. אתין, יהודה (55), סוחר, חיפה, הר הכרמל
, חגי 22  48. סורקיס, אליעזר (65), בנקאי,ירושלים, דח

 49. הרב"ישראלי, שאול (40), רב, כפר הרואה
 50. שטרנברג רב, משה (40), רב, כפר פינס

 51. זיידמן, •אשר (45) , סוחר, תל-אביב, רח׳ יהודה • הלוי 8
 52. שוולב, משה (40), סוחר, פתדדתקוה, רח׳ בר כוכבא 30

 י53. הרב נריה, משה צבי (35), רב, כפר הרואה
 54. סופר, אשר (52), סוחר, טבריה, קרית שמואל

 55. דרברמדיגר, אברהם (38), רב, יפו, רח׳ בוסטרום
 56. בלס, יוסף (55), סוחר, הרצליה

 57. קסירר, יחיאל (46), פקיד, תל-אביב, רח׳ סלמה 47 .
, ברדיצבסקי 8  58. בויאה אברהם (45), פקיד, תל-אביב, רח

 ׳59. הנדלה אריה (34), פקיד, תליאביב, רח׳ הקליר 13
 60. מונדרי, פנחס (55), סוחר, תל-אביב, רח׳ מזרחי ב׳ 17

 61. הרב אפרתי, שמעון (43), רב, ירושלים, רדד עזה 16
, ברדיצבםקי 23  *62. ארליך, יהודה (45), פקיד, תל-אביב, רח

-63. רוטנברג, שכנה (39), פקיד, בני בדק

ה תל^אביב, מלון תלפיות הרב, יהודה •ליייב (74), ש :  1. פישמן
ה תל-אביב, דדד יבנה 3  2. לוין הרב, יצחק מאיר (55), ש

ה תל-אביב, רח׳ רופין 33  3. שפירא, משה (50), ש
 4. אונא, משה (45), פקיד, שדה אליהו

 5. מינץ, בנימין (46), פקיד, תל-אביב, רח׳ בלפור 44
, רמח״ל 6  6. פנקס, דוד צבי (52), מנהל בנק, תליאביב, רח

, חן 10  7. לוינשטין, מאיה דוד (48), סוחר, תל-אביב, שד
ה זרח (47), עורך דין, ירושלים, ךח׳ דוד ילין 20, י  8. וורהפטיג ד
, עזה 14  9. גנחובסקי, אליהו משה (45), •פקיד, ירושלים, רח

 10. כהנא הרב ד״ה קלמן (39), רב, קבוץ חפץ חיים
 11. נורוק הרב ד״ה מרדכי (65), •רב, תל״אביב,ימלון,,תלפיות״

, גאולה 39  12. בורג ד״ה יוסף (38), פקיד, תליאביב, רח
 13. גרינברג, אהרון יעקב (49), פקיד, תל״יאביב,

 דח׳ יצחק נפחא 5
 14. גולדרט, אברהם (37), פקיד, תללאביב, רח׳ פרץ חיות 5

 15. צוובנה אברהם חיים (62), מנהל בנק, ירושלים, תחכמוני 43
 16. קלמר, משה (46), יפקיד, .תל-אביב,:רח׳ זמנהוף-5

 17. מזור, אליהו (60), בעל ־ביח״ה תל-אביב, רח׳ יוסף אליהו 13
 18. חמילניק, חנוך (34), • חייל, כפר עציון .

 19. חזני, מיכאל (37), ׳פקיד, פתח־יתקוה, ־-־־"כפר אברהם
 20. אהרונוביץ, ראובן (45), פקיד, בני ברק, רח׳ יהושע

 21. פרלין, אליעזר (60), סוחר, ירושלים, כרם אברהם, ע־מוס 24
 22. .לורנץ, שלמה (34), .פקיד, תל-אביב, רח׳ אחד העם 26

 23. גולדשטין, משה (50), פקיד, תל-אביב, רח׳ המלך כורש 6
 24. קודש ד״ה נפתלי (43), עו״ה תל-אביב, שד׳ רוטשילד 59

 25. הרב משולם, יוסף (51), רב, רחובות, שעדיים
 26. גולדמן, משה (51), סוחר, תל-אביב, שד׳ רוטשילד 87

-27. שחור, אפרים (50) , סוחר, תל-אביב, רח׳ נחמני 27
 28. אברמוב, מרדכי יצחק (46), פקיד, תליאביב, רח׳ דש״י 59

 29. הרב פרדס, אליהו (45), רב, ירושלים
 30. פרידמן, שמחה (34), חקלאי, טירת .צבי

 .31. .הרב אברמוביץ, יהודה מאיר (34), פקיד, בנייברק,
 דחי עקיבא 107
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 90. שחור, בנימין (32), פקיד, בני ברק
 91. ביימן, דוד (36), פקיד׳ פתזדתקוה, רח׳ פרישמן 28

, חבשים 20  92. קסטנר׳ חיים דוד (50), סוחר, ירושלים, רח
 93. חרב אריאלי, יצחק (55), רב, ירושלים

 94. רב קליין, אברהם (47), פקיד, חיפה, דחי הגלעד 8
 95. קליינמן, משה בנימין (46), פקיד, תל-אביב, רח׳ לוינסקי 64
, סעדיה גאון 35  96. בהיאבא, חיים (44), סוחר, תל-אביב, רח

 97. רבינוביץ, יוסף דוב (60), סוחר, חדרה, רדד הרצל
 98. שייקביץ, דוד ישעיהו (40), פקיד, כפר עטא

, עלומים  99. דרורי, יעקב (28), חקלאי, קב
 100. יערי, גרשון (46), חקלאי, פי׳ת, כפר אברהם

, הירקון 68 ח  101. גוגנהיים, יחיאל (58), סוחר, תל-אביב, ר
 102. גנחובסקי רב, שלמה יוסף (68), סוחר, בני ברק

 103. הכט, יצחק (42), פקיד, תל-אביב, רח׳ מרמורק 9
, אחד העם 34  104. בכנהולץ, דוד (38), פקיד, תל-אביב, רח
, לוינסקי 103 ח  105. שפיגל, יהודה (34), פקיד, תל-אביב, ר

 106. רוטנברג, יוסף (58), סוחר, פתזדתקוה, רדד חובבי ציון 28
 107. אידלמן, ישראל (35), פקיד, פתזדתקוה, רח׳ שטמפפר 8

 108. פיקרז, חיים דוד (53), אופה, חדרה
 109. קליפר, שלמה (42), חקלאי, כפר הרואה

, ז׳בוטינסקי, ביתפיד^|  110. פירר, מנחם (40), חייל, תל-אביב, רח
 111. טרונש רב, כתריאל פישל (50), רב, תל-אביב, שכ׳ שפירא
, שיבת ציון 17  112. גריינימן, אהרון (34), חייל, תליאביב, רח

 113. ד״ר קורץ, משה אריה (39), פקיד, תל-אביב,
, בריכוכבא 12  רח

,  114. אינטריליגטור, דוד (42), חקלאי, קבוצת ״יבנה,
, יהואש 8  115. דיר ברט, אהרון (61), מנל בנק, תל-אביב, רה

 64. ברנשטין, צבי (34), פקיד, תליאביב, רדד בילו 52
 65. גרשטנקורן, יצחק (56), נשיא מועצה, בני ברק

, חובבי ציון 9  66. גליס, בךציון (52), סוחר, פתדדתקוה, רח
, החבשים  67. שרעבני, דוד (52), רב, ירושלים, רח

, רש״י 45  68. יוסט, משה (42), פקיד, תל־אביב, רח
 69. מלמה אברהם (27), חקלאי, בארות יצחק -

 70. מונק, משה (35), פקיד, תל-אביב, רח׳ הירדן 9
 71. הרב גרוס, משה דוד (66), פקיד, תל-אביב, לילינבלום 33

 72. זק, יעקב (50), חקלאי, שדה יעקב
 73. הרב זיידמן, דוד (50), סוחר, תל-אביב, רח׳ נחמני 64

קריתספר22  74. הרב ד״ר אוקם, דוד (42), מורה, תל־אביב, רח/
 75. פודהורצר, משה (65), נשיא מועצה, צפת

 76. דרוק, שלמה זלמן (32), פקיד, ירושלים, רח׳ מאה שערים
 פינת רחוב יחזקאל

 77. מלי, יעקב משה (44), פקיד, חיפה, רח׳ מיכאל 33
, מיכאל 6  78. הרב פינקל, זאב (52), רב, תל-אביב, רח

, הרצל 72 ,  79. קפלן, י. נ. (62), פקיד, חיפה, דח
 80. בריק, ירמיהו(48), פקיד, ירושלים, שכונת אחווה

 81. פריי, משה יהודה (62), סוחר, בני ברק
 82. דוזנצוויג ד״ד, דוד צבי (39), פקיד, כפר סבא

, מוהליבר  83. בךדוד, שרגא (48), מורה, פתודתקוה, רח
 84. קולה, יעקב (42), פקיה תל-אביב, רח׳ שיבת ציון 241

 85. גולדרייך, קלמן (44), פקיד, פתדדתקוה, כפר אברהם
 86. ברזל, ברוך (37), סוחר, צפת

 87. זוידוביץ, יוסף (37), פקיד, רמת גן
 88. וולדנר, מ. נ. (42), סוחר, חיפה, הר הכרמל

, הנביאים 2  89. כהן, אליעזר (38), סוחר, תל-אביב, רח

 ג — תנועת דבוטינםקי—ברית הצהיר

, חפץ חיים  28. פינשטין, שלמה (32), פקיד, פתח־תקוה, רח
, יונה הנביא  29. ווגנר, משה (30), פקיד, תל-אביב, רח

 30. אברהם מהנדס, חרמן (34), מהנדס, גבעת שמואל
 31. נס, שושנה (34), זכרון יעקב
 32. בני, שאול (30), פקיד, חדרה

ה נחלת ז׳בוטינסקי כ  33. מקוב, יצחק (36), א
 34. פרלסמן, אברהם (41), חקלאי, נורדית• על יד נתניה

 35. הוכגליק, משה (35), נהג, תל-אביב, דרך פ״ת
 36. אבוגוב, מיכאל (53), סוחר, ירושלים

, יונה הנביא 35 ה אדיה (82), סוחר, תל-אביב, רח ד  37. ב
ה יהודה (35), פקיד, מגויים ב  38. ה

 39. ברנדמרקד ד״ד, דב (44), פקיד, יפו, ג׳בליה
 40. גולדשטין, עמנואל (43), סוחר, ראשון לציון

, צ׳לנוב 2  41. קרנובסקי, מרדכי (37), פקיד, תל־אביב, רח
 42. בךארצי ברוך (35), פקיד, רמת גן, רח׳ הרצל 38

 43. קרנצמן, אורי (34), פקיד, ירושלים
, ראש פנה 27  44. בירנברג, שלמה (43), טפסן, תל-אביב, רה

, הרצל 46 ח  45. רוזנבלום, משה (50), סוחר, חיפה, ר
חה עפולה, סךרמו  46. פסלוב, חנוך (48), סו
, מונטיפיורי  47. פלח, עמוס (44), פועל, שכ

 48. גוטינסקי, יהודה (38), פקיד, ירושלים
, ארלוזורוב 80 בנה תיאודור (42), סוחר, תל^אביב, רח  49. גרו

 50. שוורצמן, בנימין (54), סוחר, נתניה
, שטמפר 7 ה מנחם (35), אורז, פתח־תקוה, רח נ  51. פלי

 52. לנדאו, שמואל (52), פקיד, ראשון לציון
 53. גרובה נתנאל (36), פקיד, תל-גבורים

, בךיהודה 85 , דח ב י  54. ד״ר מאיה ארוין (62), רופא, תלאב
 55. וורושילסקי, ישעיהו (43), פקיד, נתניה

, קק״ל 39  1. ד״ד אלטמן, אריה (46), פקיד, תל-אביב, שד
 2. וינשטין, ברוך (50), פקיד, תליאביב, רח׳ עין ורד 4

, ביאליק  3. שוסטק, אליעזר (38), פקיד, רמת גן, רח
 4. רמבה, אייזיק (42), עתונאי, תליאביב, דח׳ קלישר 2

 5. ילין, יצחק (38), פקיד, תליאביב, רח׳ דיזנגוף 79
 6. שוובל, יעקב (39), פקיד, רמת גן, רח׳ הרצל
, המוציא  7. רפפורט, שושנה (46), רמת גן, רח

, שלום עליכם 54  8. גליעזה אליהו (37), פקיד, תל-אביב, רח
 9. הלוי, ח. שלום (39), פקיד, ירושלים, גן רחביה 6
, הרצל  10. קורלנד, יצחק (42), פקיד, רמת גן, רח

, הנדיב 5  11. בלוך, יצחק (41), פקיד, חיפה, רה
 12. פוקס, יצחק (44), פקיד, נתניה

ה יצחק (36), פקיד, פתודתקוה, רח׳ שטמפר 7 נ  13. פלי
 14. דרויאן, יעקב (37), פקיד, רחובות, שערים *

 15. דשבסקי, ישראל (37), פקיד, ראשון לציון
, שץ , פרופ  16. לוין (ברק), ברך (42), פקיד, ירושלים, רח

 17. הרב אלטשילה שלמה (53), פקיר, תל-אביב,
 סמטת נס ציונה 5

, גאולה 7 ה חרמן (40), פקיד, תל-אביב, רח ל ק  18. פ
, הס 7  19. לוי, רות (38), תל-אביב, דח

 20. פלאום, רפאל (50), סוחר, נס ציונה
 21. טרגון, מרדכי (49), פקיד, תל-אביב, סמטת נס ציונה 18

 22. לוין, דוד (49), פקיד, תליאביב, רח׳ אחד העם 91
, ז׳בוטינסקי 3  23. אפלבוים, יצחק (31), פקיד, תל״אביב, רח

 24. ד״ר גייגה מוריץ (55), רופא, ירושלים
, דיזנגוף 162  25. גוטקובםקי, יעקב (60), סוחר, תל-אביב, רח

 26. בלייאה זונדל (38), פקיד, ראשון לציון
, השופטים 22  27. שיבר ד״ד, יעקב (44) , פקיד, תליאביב, דח
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 74. ליקורמן, מנתם (35), סוחר, תל-אביב
 75. דנישנסקי, אשר (45), פקיד, תל-אביב, רח׳ שי״ר 5

 76. לויכטר, מנחם (30), פקיד, רמלה
 77. רוטשטין, מרדכי (38), פקיד, חדרה

 78. פוקס, יוסף (42), סוחר, תל-אביב
 79. יזרעאלי, משה (36), פקיד, תל-אביב

 80. איגלר, איזידור (54), תעשיין, אלקושי 5
, גפן  81. כהן, שלום (31), פקיד, רמת גן, שכ

 82. ינובסקי, דניאל (40) , פקיד, ירושלים
 83. טריווש, ישראל (60), עתונאי, תל-אביב, רח׳ נחמני 22

 84. שיכמן, שבתאי (38), פקיד, תל-אביב, רה׳ מנדלשטם 10
 85. פוזננסקי, .ישראל (43), תעשיין, תל-אביב, רח׳ החשמונאים

 86. בךשם ד״ד, ראובן (49), פקיד, גבעת שמואל ...־.־ •
 87. כהן ד״ד, עמנואל (39), פקיד, תל״אביב

 88. פרופס, אהרון (44), פקיד, תל-אביב, רח׳ ביאליק 24
, המלך גיורג׳ 34  89. בוקשפן ד״ד, דוד (44), פקיד, תל־יאביב, דח
, רמב״ם 8  90. יוניטשמן ד״ד, שמשון (41), פקיד, תל-אביב, רח

, חיסין 21  91. רחוב, רפאל (53), פקיד, תל-אביב, רח

 של הארגון הצבאי הלאומי

 31. אולמרט, מרדכי (1908), חקלאי, בנימינה, נחלת ז׳בוטינםקי
 32. ציר, הלל (1904), פועל, נתניה, רמת טיומקין

, אלכסנדר ינאי 19  33. קפלן, קטי(1912), עקרת בית, חיפה, רח
 34. דיסנציק, שולמית (1911), עקרת בית, תל-אביב,

 רח׳ הרב קוק 29
 35. אבינועם (יגנס), יצחק (1921), עובד, ירושלים, רח׳ בצלאל

 36. יושע, מאיר (1897), סוחר, רח׳ רמבם 45
 37. .ד״ד אלף, אריק (עזריאל) (1914), עורך־דין, תל־אביב, •

 רח׳ שפינוזה 5
 38. מרידוד, אליהו(1914), עורך־דין, ירושלים, שד׳ בךמימון
/ שנקין 55 ח  39. קריצמן, מקם (1914)/ עורך־דין, תל־אביב, ר

, הלל 37  40. מלמן, דב (1919), עתונאי, חיפה, רח
 41. יוטן, דוד (1916), עובד, תל־אביב, שכ׳ זבלוי

 42. אבניאל, מרדכי, (1900), עורך־דין, חיפה, דח׳ בךיהודה 14
 43. דבלין, רחל (1902), עקרת בית, ירושלים, רח׳ אבן עזרא 26

 44. שטייגגרטן, ישראל (1923), קצין צבא, דאר צבאי 296
 45. פרימן, אליאל (1904), סוחר, ירושלים, רח׳ עזה 17

 46. אקםלרוד, אברהם (1911), עובד, ירושלים
 47. לסקי, גרשון(1893), מורשה לטאבו, תל־־אביב,

 רח׳ לבנטין 8
 48. ראבן מרדכי, שלמה (1910), חייל, תל־אביב,

 רדד שלובדעליכם 54
, בר־גיורא 19 ח  49. תמיר, חנה (1903), עקרת בית, ר

, גבן  50. האוס, מאיר (1914), עתונאי, נתניה, שכ
, בן מתתיהו 28  51. נדאף, רפאל יאיר,(1920), רב, ירושלים רח

 52. רוסו, אהרן(1914), חייל, תל־אביב, רח׳ בךישראל 5
 53. פיאורברגר (רובין), אברהם (1914), קצין צבא, דאר צבאי 88

 54. צינסקי, יעקב (1905), פועל, נתניה, פתוח
 55. נחמד, משה (1915) עובד, ירושלים, שכ׳ הבוכרים

 56. ברנשטין, משה (1897), רב, תל־אביב, רדד לבונטין 8
 57. הלל, יעקב (1913), עובד, חיפה, רח׳ עמק הזיתים׳ 4

 58. סגל, יצחק (1923), קצין צבא, דאר צבאי 187
 59. מלמדוביץ, דוד (1913), עובד, רמת־־גן, רח׳ הרצל 70

, הרצל 390  60. מושיגסקי, זבולון(1889), סוחר, ירושלים, רח
, שפירא 18  61. ד״ד פרבר, יוסף (1884), רופא, פתח־־תקוה, רח

 62. סודיט, אליעזר (1924), נהג, תל־אביב, רדד גנסין 6
 63. רוזנצויג, דוד (1918), עובד, תל־אביב, רח׳ הרצל 23

, פינסקר 31  56. הריזהב, יקיר (44), פקיד, תל-אביב, דח
, פלורנטין 27  57. אובדבאום, שלמה (41), פקיד, תליאביב, רח

 58. ליכטנשטין, אברהם (39), פקיד, באר יעקב
, לבונטין 8 ח  59. ברגר, דב (41), פקיד, תל־אביב, ר

 60. קארו ד״ד, יחזקאל (43), פקיד, חיפה, רדד ארלוזורוב 1
 61. לייבסון, משה (38), פק^, יפו

 62. מזרחי, שלמה (36), פקיר, גבעת שמואל
 63. קלמנוביץ, מרדכי (45), פקיד, תל״אביב, רח׳ המלך ג׳ורג, 38

 64. ד״ד מכל, אדולף (41), רופא, תל^אביב, רח׳ מרמורק 1
, מכבי החדשה  65. רייבד, יעקב (31), פקיד, תל-אביב, שד

 66. קרמר, חניה (36), פקיד, פתח״תקוה
 67. וורמן־בזן, עמנואל (41), פקיד, נחלת״יגנים

 68. גיבן, אדולף (42), פקיד, יפו
, פרישמן 74  69. שניידרמן, צבי (45), פקיד, תל״אביב, רח

 70. ריבק, אליעזר (37), מנהל עבודה, תל־אביב
 71. מרקוביץ, יהודה (44), סוחר, ראשון לציון

 72. נחמני, אליקום (43), פועל, ראשון לציון, נחלת יהודה
 73. זוירברון, יוסף (35), פקיד, תל-אביב, מרכז בעלי מלאכה 8

 ^ ח — תנועת החרות מיסודו

, רוזנבאום 1  1. בגין, מנחם (1913), עתונאי, תל־אביב, רח
, יהודה הלוי 131  2. גרינברג, אורי צבי (54), משורר, רח

 3. מרידוד, יעקב (1913), עובד, בני־ברק, רח׳ רבי אברהם
 4. בן־אליעזר (זברובסקי), אריה (1913), עובד, תל־אביב,

, הירקון 68  רח
 5. רקנטי, אברהם (1888), סוכן ביטוח, תל־אביב,

, יהודה הלוי 55  רה
 6. באדר, ד״ר יוחנן (יאן) (1901), עתונאי, תל־אביב,

 שד׳ רוטשילד 91
 7. קוק, הלל, עתונאי, תל־אביב, שד׳ רוטשילד 136

 8. לנדאו, חיים (הנדיר) (1916), עובד, רמת־גן, בתי בילטקו 7
 9. מרלין, שמואל(1910), עתונאי, תל־אביב, רדד הירקון 68

 10. ווינשל ד״ר, אברהם (1893), עורך־דין, חיפה׳ רדד. פבזנר 38
 11. כהן מגורי, חיים (1913), חקלאי, נתניה, רמת טיומקין

 12. לנקין, אליהו(1914), קצין צבא, דאר צבאי 365
 13. כץ, שמואל (1914), עתונאמ רמת־גן, בתי ביוטקו 7

 14. ז׳בוטינםקי ערי (1910), חייל, רמת־גן, רח׳ ביאליק 19
 15. רובין, מאיר (1893), אדריכל, •ירושלים, בית המעלות א׳

, הרצל  16. דאהן, מ. משה (1889), סוחר, ירושלים, רח
 17. רזיאל—נאור, אסתר (1912), מורה, תל־־אביב, רח׳ נחמני 19

 18. .סטולניצקי (עמיצור), בצלאל (1915), עובד, תל־אביב,
, ביאליק 10 ח  ד
 19. דרורי(פרנקו), ראובן(1907), עובד, תל־אביב, רח׳ יעבץ 17

 20. ד״ד רובין, יעקב אברהם (1910), עתונאי, תל־אביב,
 רח׳ בךעמי 10
 21. ד״ד פישלב, שמואל (1905), עורד־דין, תל־אביב, רח׳ רות 12

 22. בךעמי, אהרון(1919), קצין צבא, דאר צבאי 187
 23. גאוני, אשר (1904), עובד, פתח־תקוה, רח׳ נורדוי 9

 25. ד״ד בקמן, בנימין(1895), רופא, נתניה
 24. יונגםטר, לוי־יצחק (1888), סוחר, חיפה, דוד הרצל 46

 26. יוסיפוב, יוסף (1906), עורך־דין, תל-אביב,
 רח׳ חובבי־ציון 50

, הירקון 280 ח  27. גולד, משה (1906), עובד, תל־אביב, ר
 28. כצנלבוגן, בךציון(1914), עובד, נתניה

 29. יונדוף, ^יעקב (1912), עובד, תל־אביב, רח׳ מיכה 10
 30. םוםקין ד״ר, זליג, (1873), אגרונום, תל־אביב,

 רדד צבי שפירא 1
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 92. גרשוני (פרקש), שלום (1916), צבא, דאר צבאי 436
, הרצל 435  93. כהן הזמיר, רחמים (49), פועל, ירושלים, רה
 94. גוריון סודיט, דרור (1925), מורה, תל־־אביב, רח׳ גנסין 6

 95. הבל, יעקב (1923), חייל), תל־אביב, רח׳ וולפסון 64
 96. שמחון, יוסף (1925), קצין, חטיבה 6, ירושלים

 .97. לבונטין, בנימין (1907), רואה חשבונות; תל־אביב,
 רח׳ חובבי ציון 15

 98. מזרחי, אהרון (1907), פועל, חולון, אגרובנק
 99. וטנמכר, בךעמי (1925), סגן: (קצין), אלישע, שיקום יפו

 100. שנידרמן, דבורה (1923), מורה, תל־־אביב; רח׳ פרישמן 74־
 101. לוי, איוב (1922), חייל, דאר צבאי 463

 102. גרצ׳ניק, אסתר (1920), עובדת, תל־אביב, רח׳ טרומפלדור 41
 103. סקוברוניק, יעקב (1921), חייל, דאר צבאי 337

 104. קנטור, פליציה (1912), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ הס 18
 105. קלפוס, דבורה (1925), עובדת; תל־אביב, רח׳ הרכבת 4

 106. סקולסקי, שלמה (1912), מורה, תל־אביב, רח׳ נוה־שאנן 3
 107. וינצקי, יוסף (1903), עתונאי, יתל־אביב^ רח׳ אלנבי 8.

 108. חסון, משה (1913), עובד, נתניה, אזור התעשיה•
 109. שטיינר, פתחיה (1920), עובד, תל־אביב, רח׳ החלוצים 52

 110. גרוסברה דוד (1916), מו״ל, תל^אביב, רח׳ נס ציונה 12
 111. גפשטיי-ן, שלמה (1882), אדריכל, תל־אביב, רח׳ מאפו 24

 112. עמרמי, יעקב (1916), עובד, תל־אביב, רה׳ עבודה 6
 רדד בד־יהודה 125

 113. טהורי (בילגסון), דוד (1913), עובד, תל־אביב,
 114. דבלין, יוסף יואל (1890), מרצה באוניברסיטה, ירושלים,
 רח׳ אבן עזרא
 115. פרנד ד״ר, יעקב (1906), רופא, תל־אביב, שד׳ רוטשילד 68
 116. קאהאן, מאיר (1898), עובד, תל־אביב, רח׳ יהודה הלוי 236

 117. ד״ד כהן, משה (1888), רופא, תל־אביב מונטיפיורי
 118. לבני, איתן ירוחם (1919), עובד, תל־אביב, רח׳ ליבונטין 12

 119. לוי, שלמה (1919), חקלאי, פתח־תקוה, רח׳ שטמפר 44
 120. ייבין ד״ר, יהושע (1891), עתונאי, ירושלים.

 ירושלים

, אלפאסי  16. בךשמעון, שלמה (44), סוחר, ירושלים, רח
 17. קוק, אשר (60), מהנדס, ירושלים, רח׳ נסיכה מרי
 18. חביב. שלמה־(44), פקיד, ירושלי'ם,שס מקור ברוך

 19. שניידר, אליעזר (50), רוקח, ירושלים, רח׳.בן; יהודה
 20. מויאל, אהרון יעקב (40),עו״ד, תל-אביב, רח׳ מזאי׳ה 19

 21. רבינוביץ יצחק (60), מהנדס, ירושל־ים, רחביה
 22. בריסקר, שמואל (56), בעל מלאכה, ירושלים, רחביה

, יהודה הלוי 81  23. קרקובסקי, אמיל'(39), סוחר, תל״אביב, רח
 24. וייס, יצחק (43), מורה, ירושלים, רח׳ הושע

 25. שאלתיאל, דניאל (37), סוחר, תל-אביב, רדד הרב קוק 14
 26. עטייה, הרבי מרדכי (52); רב, ירושלים, רח׳ בן מתתיהו 15
 27. קסטל, יוסף חיים (49), עתונאי, תל-אביב, רח׳ גאולה 42

 28. גלעדי, חיים (58), עו״ד, ירושלים, רה׳ בצלאל
 29. אמדוד, אלכסנדר (46), עו״ד, ירושלים, גךרחביה

 אלכתלה אלעאמלה
 5. אל פרוקי, חליל אבולהדה (1903), פקיד, יפו, רח׳ אלעג׳מי

 6. שחאדה, סלים ג׳וריוס (1906), פקיד, עכו, כפר יאסין

 7. אבו גוש, מחמוד רשיד (1902), חקלאי, אבו גוש

 8. דיאב, פריד ג׳אד מוסטפה (1912), חקלאי, עכו, רח׳ טמרה

 9. אלחאג׳ נמר, אחמד (1898), חקלאי, תחנת לוד

 10. עיסא, מחמוד עבדול ראזק (1923), חקלאי, יפו, רח׳אלעג׳מי

 64. אדרת, יצחק (1914), עו״ד, חייל, דאר צבאי, מטכ״ל
 65. ד״ר: אליהו, ישעיהו (1892), רופא, רמת־גן, סמטת המעלות

 66. כהן, רחמים (1921), עובד, ירושלים, רח׳ יעבץ 4
 67. רוזנפלד, שלום (1914), עתונאי, תל־אביב, רח׳ נחמני 56

 68. ד״ר לנגה, ולטר (1907), עורך־דין, תל־אביב; רח׳ דב הרז 26
 69. פלוטקין, ישראל (1888), בעל תעשיה, תל־<1ביב,

 רח׳ הגדוד העברי 8
 \70. חתיקה, עזרא (1916), פועל, רמת־גן, תל״יהודה

, יהל 55 \  71. רקנטי, דוד (1923), קצין צבא, תל־־אביברח
 72. רב ליסמז, חיים מרדכי (1892), טכנאי, תל־אביב,

 רח׳ תל־חי 9
 73. בקיש, מרסל (1904), סוחר, חיפה, רח׳ איבן סינה 17

 74. אפרת, דב (1919), עובד, רמת־גן, שכונת גפן ב׳
 75. פלטין, נפתלי (1910), עובד, ראשוךלציון, בית טוסונר

 76. בילו (ביילה), יהודה (1919), עובד, תל־אביב,
 רח׳ שיבת ציון, בית טרילקיזל

 77. פריגר, יצחק (1896), עובד, תל־אביב, רח׳ אלנבי 96
 ׳ 78. • שיין, אברהם (1918), עובד, רח׳ מאפו 8

 79. כץ, אביאל (1916), אדריכל, רמת־גן
 80. דרורי (קוזניצקי), אברהם (8*191), קצין, דאר צבאי 246

 81. לזר, חיים (1914), עתונאי, תל־־־אביב, שכ׳ זבלאוי
 82. מרחבי, זכריה (1913), פועל, פתח־תקוה, מחנה יהודה

 83. פשדצקי, אריה (1917), עובד, חפץ־חיים ־
 84. שטרנברג, מאיר (1925), עובד, רח׳ טולמבו 9

 85. ד״ר אברהם,(1898), עורך־דין, תל־אביב, רח׳ לילינבלום 40
 86. מיכאלי, יצחק (1920), עורך־דין, תל־אביב, רח׳ ליבונטין 14

 87. נקר, עזרא נסים (1913), מורשה לאחוזות,
 תל־אביב, רח׳ בךיהודה 189
 88. כצנלסוץ, קלמן (1907), עתונאי, תל־אביב, רח׳ סוקולוב 50

 89. דהרי, דוד (1928), חייל, דאר צבאי 365
 90. ראם, שלמה (1912), פתח־תקוה, רח׳ חיים עוזר 10

 91. הכהן, יהושע, (1922), צבא, חטיבה 6, ירושלים

 . ט — למען
7 בן יהודה •  1. אוסטר, דניאל (55), עורך דין, ירושלים, רח

 2. אבולעפיה, דוד (55), עורך דין, ירושלים, בן יהודה
 3. שוורץ שלום (61), עתונאי, ירושלים, רח׳ בן יהודה

 4. מולכו, יצחק (54), סוחר, ירושלים, רחביה, רח׳ אבן גבירול -
 5. חיות, אהרון (71), סוחר ותעשין, ירושלים, רח׳ הרצל

 6. עמינא, אריה (39), פקיד, תל־אביב, רח׳ בר כוכבא 26
 7. ברמן, ברוך (54), סוחר ותעשין, ירושלים, רחביה, רח׳ רמבן

 8. אבולעפיה, רפאל (55), מנהל בי״ח, ירושלים, גן רחביה
 9. בןידוד, יעקב (65), צלם, ירושלים, רח׳ בצלאל

 10. ברוק, הרב יעקב (57), רב, ירושלים, רח׳ עזרת ישראל
, יעבץ־  11. סדומסקי, נחום (56), סוחר, ירושלים, רח

 12. מוצרי, .מזל (51), עסקנית, ירושלים, רחביה, רח׳ בךמימון
 13. שריון, אהרון (54), סוחר, ירושלים, רח׳ מטולידה

, יהודה הלוי 81  14. קרקובסקי, מזל (38), עסקנית, תל־אביב, רח
 15. סטפנסקי, שמואל (54), תעשין, ירושלים, ריח׳ בצלאל

 י*א — הגוש העובד

 1. אלחוסני, עבדיאל־רחמאן עוסמאן (1888), פקיד, עכו,
 רח׳ אלגלעה

 2. אבדרחמון, רחמון איוב (1910), מכונן, חיפה,
, מר ידחנזד 33  רח
 3. אבו דבוס, מחמד עבדול אל כרים (1912), פקייד, חיפה,
 רח׳ ואדי 47

 4. אבו אלרכן,^לביב חסיין (1912), חקלאי, עספיה
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 י//-ג — רשימת יצחק גרינבוים

 1. גרינבוים, יצחק־׳.(69), שר הפנים, תל״אביב, רח׳ רופין 30 3. קרנר, משה אליהו׳(71), מהנדס, תיל־אביב׳ דוד בן יהודה 85
 2. ד״ד גולדשטין, אלכסנדר (65), מנהל קרךהיסוד, תל״אביב, 4. לאניאדו, מאיר (48), מושל צבאי" יפו, יפו, דח׳ פיסל,
ד מונטיפיורי 11 ביתי המושל  י ת

 י״ד — הרשימה הדמוקרטית של נצרת ומחוזה

 1. אלזעבי, סיףיאלדיךמחמד סעיד אלזעבי (1913), חקלאי, 3. מחמד, צאלת דלים אלמחמד (1896), חקלאי, צפוריה, נצרת
, נצרת 4. תותרי, חליל מיכאל תותרי (1901), פועל, נצרת ן  2. ג׳רג׳ורה, אמין סלים .*׳רג׳ורה (1894), עורדדי

 ט-״ו — רשימת לוחמים

 1. פרידמךילין (מור), נתן (36), עתונאי, תל־אביב, 6. אבדגוש, יוסף (35), חקלאי, אבדגוש (כעת עצור בעכו)
, ס יהודה 18 (כעת עצור בעכו) 7. פינקלשטין, צבי (33), פועל, תל-אביב, רח׳ חלוצים 26  רח

, בן,יהודה 18 8. רט, יהודה משה (30), פועל, צ. ה. ל. תחבורה •דרום ם. ת. 14  2. שמואלביץ, מתתיהו (29), פועל, תל-אביב, רח
 (כעת עצור בעכו) צדיפין

 3. בנאי, יעקב (28), חקלאי, תל-אביב, רדד אוסישקין 8 י 9.- ־ הררי (טרכטמן), שלמה (35), פועל, צ. ה. ל. 140443
 4. כהן, גאולה (23), מורה, תל-אביב, רח׳ דיזנגוף 227 . 10. אחידוב (שייב), .ד״ד׳• ישראל (39), מורה, תל-אביב,

 5. שבתאי, חיים (33), פועל, צ. ה. ל. 186294, ד. צ. 281 רדד דיזנגוף 124

ח — רשימת חרדים / /  י

 1. מוקוטובסקי־(מוקוטוב), אברהם אליהו (36), עורך, 8. ילוז, יוסף (40), ראש ישיבה, טבריה י ,
 ירושלים, רדד צפניה 68 9. שטרן, •שמחה בונם (42), פקיד, ירושלים, רדף בקעה

 2. פלדמן, פישל (38), חרשתן, תל־יאביב, רדד ביאליק 9 10. איזנברג, שלמה׳(46), סוחר, ירושלים, דחי יפו
 3. טרגר, אברהם׳(זאב) (39), מנהל חברה, ירושלים, אחוה 11. וינשטוק, ברוך בדל (47), סוחר, ירושלים, בתי ורשה׳

 4. שלזינגר, הרב מרדכי יפה׳ (45), רב; תל-אביב, 12. שטוקהמר, משה יהושע (43), מורה, ירושלים
 רדד צבי ברוק 5 13. דכנר, שמואל (41), רב, תל־אביב, ג׳בליה

, אוסישקין 23 14. קליש, אברהם שמואל (24), . חשמלאי, ירושלים ,  5. גלרנ^ר, פישל (45), עתונאי, ירושלים, דח
 6. ריין; אבריהם (33), ראש ישיבהדכפר׳ גנים א׳ 15. קנובלביץ, פיבל (45), בעל מלאכה, תל-אביב>

 7. ׳ וינבדג, משה שמואל (28), רב, ׳ירושלים, בית ישראל, . רח׳ ארונסון 20
 בית ויגברג 16. חגיז, יוסף לוי (57), סוחר, טבריה

 י״ט — רשימת היהדות המסורתית

 1. ד״ר בוקסבוים, מרדכי (51), עזרך דין, ירושלים, 3. הרב סאלם, נתן׳(50), מנהל ת״ת-מגן דוד, ירושלים,
, תחכמוני 28־  רדד אבן שפרוט 19 שכ׳ מקור ברוך, רח
 2. הרב-בלוי, עמרם- (45), מנהל ישיבה, ירושלים, כנסת ג׳ 4. צימר, אוריאל, (27), עורך ״היומן״, ירושלים,- שערי חסד,
 רח׳ יצחה

 ל — התאחדות התימנים בישראל

 13. מדהלה, :חיים (60), חקלאי, רחובות'
 14; לוי נח1ם, יו6ף־־(42), פועל, תל*אביב:

 15. הלל, עמנואל (23), סגן בצ. ה.״ל., תל*אביב
 16. הרב סעד, יוסף (45), מורה, תל-אביב

 17. תם, שלום (50), פקיד, ירושלים
 18. ינדאף; יעיש (60), מדפיס, ירושלים

 19. הרב כהן, זכריה (45), רב, תל״אביב
 20. שרעבי, יוסף דוד (40), פועל, תל-אביב

 21. כהן, יחיא (60), פועל, תל-אביב:
 22* מינס, מנשה (45), סוחר, תל-אביב

 23. הרב בן טובים, סעדיה (50), רב, תלייאביב

 1. גלוסקא, זכריה (54), יו״ר ההתאחדות, כפר סבא־ 19
ד אליהו  2. קהתי, משה .(55), עו״ד, י
 3. כהן, נסים (40), פקיד, תל-אביב

ישראל עובדיה (46), חקלאי, רחובות :  4. מזרחי,
 5. הרב*אלשייך, רפאל (60), מורה,׳ תל-אביב
 6. עמראני, יחיא•(זכריה), 39, פקיר, תליאביב

 7. הרב• צדוק, שלמה (55), רב*- ירושלים
 8. מסורי, סעדיה-(45)> חקלאי, אלישוב

 9. דאהרי, • שלמה (44), פקיד, תל-אביב־ _
 10. כהן הרמתי, אברהם (46), פועל, •פתודתקוה

 11. סולמי, נתן רצון (40), פועל עירוני, י תל-אביב״
 12. יפת,שלונ^ (50),-פקה עירוני, תל-אביב
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 30. שרעבי, נתן יצחק (48), פועל, תל^אביב
 31. לוי, עואד משה (45), סוחר, רחובות

 32. שרעבי, מעודד יוסף (45), פועל, תל-אביב
 33. שרעבי, סעדיה יעקב (40), פועל, רחובות

 34. כסאר, חיים (40), פועל, רחובות
 35. מזרחי, שלום (50), פקיד, תל-אביב

 24. עמראני, יעקב (45), תעשיה רחובות
 25. לוי, יצחק (45), חקלאי, אלישיב

 26. שלומי, יעקב:משה (45), פקח, תל-אביב
 27. נגר, סעדיה (45), פקיד, תל-אביב
 28. חגבי, שלום (35), פועל, תל״אביב

 29. סיבהי, סעדיה (42), פועל, רחובות

 מ — מפלגת הפועלים המאוחדת

 43. שמיר, בונים (39), חקלאי, שער הגולן
 44. ארסט, אברהם (45), פקיד, ירושלים, הסוכנות

 45. ויסוצקר, אידה (42), אחות, תל״אביב, רדד פייארברג 14
 46. ^ טבצניק, דוד (40), מזכירות מועצת פועלי פתזדתקוה,

 בתים משותפים
, בר גיורא 41  47. נוסבוים, יוסף (48), פקיד, חיפה, דח

 48. שבו, יצחק (45), עו״ד, תל-אביב, שיד׳ •חן 37
 49. וישינסקי, צבי (47), פקיד, תל-אביב, דח׳ נחום 7

 50. וושצינא, יהושע (39), מזכירות מועצת פועלי חיפה,
 משמר הים

 51. גולן (בךיעקב), יונה (38), חקלאית, משמר העמק
 52. קנטור, לוי (52), מזכיר מפלגה, תל-אביב, רח׳ שינקין 18

 53. קובלנוב, אברהם (48), מזכירות מועצת פועלי ירושלים,
, שמואל 3  ירושלים, רה

 54. .יסעור, יעקב (37), חקלאי, שמיר ברגית
 55. בן אפרים (אולשר), דב (42), מרכז קופ״ח, תל-אביב,
 רדד מוצקין 1

 56. מן, משה (41), חקלאי, מרחביה —
 57. שדה, יצחק (58), מפקד צבא הגנה לישראל, מטה חטיבה 8

 58. אלון (פיקוביץ), יגאל (33), מפקד צבא הגנה לישראל
 ־ מטה חזית הדרום
 59. כרמל (זליצקי), משה (45), מפקד צבא הגנה לישראל, יגור

 60. אבידן (קוק), שמעון (39), מפקד צבא הגנה לישראל,
 מטה חטיבת גבעתי 5

 61. בן חור (כהן), אליהו(38), צבא הגנה לישראל, תל-אביב,
 רח׳ פינסקד 57

 62. רבינוב, ברוך (39), צבא הגנה לישראל, בית אלפא
 63. בר, ישראל (40), מפקד צבא הגנה לישראל, המטכל אגם

 64. ברנד, אורי (34), חקלאי, מעוז חיים
 65. מהרשק, בנימין(40), קצין תרבות, צבא הגנה, גבעת השלשה

 66. ברורמן, שרה (32), מפקדת צבא הגנה, שמיר
 67. נגב (ארנבורג), אברהם (39), מפקד צבא הגנה לישראל,

 ׳באד טוביה
 68. אלכסנדר, דוד (57), עתונאי, תל-אביב, דוד זרובבל 10

 69. ליפסקי, אברהם (39), חקלאי, בית אלפא
, בילו  70. אלמוזלינו, נתן (38)., פקיד, רחובות, רח

 71. תלמי, מאיר (40), חקלאי, משמר העמק
 72. קליבנוב, שולמית (44), מורה, חיפה, רדד יוסף 35

 73. פרידל, נתן (39), חקלאי, שריד
, מגידו 8 ח  74. רבץ, נחמיה (60), פועל, תל־אביב, ר

 75. נתנזון, צבי (35), פועל, תל-אביב, רח׳ בורוכוב 42
, הירשזון  76. דן, שלמה (38), פועל חקלאי, רחובות, רח
 77. סיידא, ציון (40), פועל בנין, טבריה, קרית שמואל

 78. דרכסלר, שלמה (35), חקלאי, גבעת חיים
 79. גרשוני, גרשון (43), פקיד, תליאביב, רח׳ חובבי ציון 40

 80. גרסון, מנחם (40), מחנך, הזורע
 81. הקטין, רות (43), חקלאית, תל יוסף

 82. לויט, משה (38), פקיד, תל-אביב, רדד דיזנגוף 189

 1. טבנקין, יצחק (60), חקלאי, עין הרוד
 2. יערי, מאיר (52), חקלאי, מרחביה

 3. חזן, יעקב (48), חקלאי, משמר העמק
 4. ניר-רפאלקס, נחום (53), עו״ד, גבעתיים, מעונות פועלים

 5. ציזלינג, אהרון (49), שר, עין חרוד
 6. בנטוב, מרדכי (48), שר, משמר העמק

 7. גלילי, ישראל (42), חקלאי, נען
 8. ריפטין> יעקב (40), מזכיר מפלגה, עין שמר

 9. סנה, משה (39), עתונאי, תל-אביב, רח׳ בילו 14
 10. רפטוד, בדל (46), מזכיר הסתדרות, הועד הפועל של

 ההסתדרות
 11. וילדר (פראי), אלעזר (47), עתונאי, מרחביה

, שמשון 7  12. ארם, משה (53), פקיד, תל-אביב, רח
, גוטליב 1  13. למדן, חנה (43), מועצת הפועלות, תל-אביב, רה
 14. ד״ד רובין, הנס (40), הועה״פ של ההסתדרות, תל-אביב,
 רח׳ ריינס 60

 15. אידלסון, ישראל (52), חקלאי, יגור -.יי
 16. בדר, מנחם (47), מנהל משרד העבודה, מזרע .

 17. אילנית, פייגה (40), חקלאית, גן שמואל
 18. בן אהרון, יצחק (42), חקלאי, גבעת חיים

 19. ברמיר, דב (37), חקלאי, עין החורש
, אסתר המלכה 15  20. ליבשיץ, דוד (52), עתונאי, תל-אביב, רח
 21. רצון, מנחם (35), מזכירות המפלגה, פתדדתקוה, מחנה יהודה

 22. עבס, אברהם (38), הועה״פ של ההסתדרות, תל״יאביב,
, התקוה  שכ
 23. דרניצקי (יודין), יהודה (38), פקיד, תליאביב, רדד מיכל 7

 24. ליאשבסקי, יצחק (46), הועה״פ של ההסתדרות,
, יד אליהו, בלוק 256  שכ

 25. הכהן, אליעזר (48), חקלאי, בית אלפא
 26. לויטה, ליב (44), מזכיר מפלגה, עין חרוד

, אלפסי 29  27. נהיר, אריה (54), פקיד, ירושלים, רח
 28. בת רחל, יוכבד (43), חקלאית, עין חרוד

 29. עמית, יעקב (45), עתונאי, בית זרע
 30. לב, יצחק יהודה (50), בנק הפועלים, תליאביב, ״
 דח׳ פרישמן 49

 31. כהן, ראובן (48), חקלאי, עין חרוד
 32. כהן, אהרון (42), חקלאי, שער העמקים

 33. לוין (תלמי), אמה (44), חקלאית, משמר העמק
 34. בנדודי, פייביש (48), הועה״פ של ההסתדרות, גבעת השלשה

 35. לין, ברוך (45), חקלאי, משמד העמק'
 36. בנקובר, יוסף (47), הועה״פ של ההסתדרות, רמת הכובש
 37. אברמוביץ (חפץ), זאב (56), עתונאי, תל-אביב, שכונת
 יד אליהו, בלוק 256

 וינטרוב, דישרד (50), חקלאי, מרחביה
 לסקוב, צפורה (42), אחות, חיפה, דוד תבור 5

 רוזן, שלמה (42), חקלאי, שריד
 ביאלופולסקי, אברהם (57), מזכירות מועצת פועלי ת״א,

 תליאביב, בית ברנד
, אמיל זולה 6 ח  גוטהלף, יהודה (45), עתונאי, תל״אביב, ר
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 102. ימבור, פרנציסק (יוסף) (45), עתונאי, תל-אביב,
, יד אליהו, שכון עולים  שכ

 103. אבציג, מרדכי (45), פועל בנין, מועצת פועלי חיפה
 104. גולדנברג, יצחק (49), פועל דפוס, גבעתים, דחי בורוכוג

 105. קורציק, רייזל (רוזקה) (38), מורה, עין החורש
 106. קובנר, אבא (40), צבא הגנה לישראל, קצין תרבות,

 , עין החורש, מטה חטיבה 5
 107. גרוסמן, חיקה (37), חקלאית, עין השופט

 108. צוקרמן (אנטק), יצחק (39), פועל חקלאי, נוה יער,
 קבוץ לוחמי גיטאות

 109. ארן, מרדכי (42), מזכיר פוליטי, קונגרס יהודי עולמי פריס
 110. זינגר, מנדל (58), עתונאי, חיפה, ״דבר״

, אלפסי 47 , פדאגוג, ירושלים, רה  111. ד״ד זוהר, צבי(52)
 112. ברזילי, ישראל (37), ציר, נגבה—ורשה

 113. אדלמן, שמואל (62), פקיד, תל-אביב, דח׳ אלחריזי 4
 114. תרשיש, אברהם (52), חקלאי, עין חרוד

 115. ברגינסקי, יהודה (49), הנהלת הסוכנות היהודית,
 גבעת השלשה

 116. לוריא, צבי (52), הנהלת הסוכנות, נידיורק—עיךשמר
 117. שלונסקי, אברהם (52), סופר, תל-אביב, מעונות עובדים

 118. לובטקין, צביה (38), פועלת, נוח יער — לוחמי הגיטאות
 119. זרבבל, יעקב (62), הנהלת הסוכנות, ירושלים

 120. קפלנםקי, שלמה (65), מהנדס, חיפה, דה׳ שושנת הכרמל 18

 ארדשטין, .זהבה (38), עובדת סוציאלית, חיפה,
 רזד אחד העם 10

 דויזמן, מרדכי (38), חקלאי, חייל, גל-און
 קושניר, יוסף (48), עו״ד, חיפה, רדד הרצל 23

 דורמן, מנחם (44), סופר, גבעת ברנד
 חולבסקי, שלום (38), פועל, תל־אביב, רדד מלציט 70

 בךירוחם, דב (42), פועל בנין, תל-אביב,
 דוד שלמה המלך 64

, הלל 9  חושי, צפורה (35), משק בית, חיפה, רח
 ד׳׳ר שטינברג, אריה (45), רופא צבאי, מטה ש. ר.

 מרחב (מרכפלד), פרץ (38), חקלאי, בית זרע
 טבצ׳ניק, ריבה (36), ארגון אמהות עובדות, פתדדתקוה,
, הרצל, בתים משותפים  רח

ד רוטשילד 20  ליפוביצקי, פסח (42), מורה, תל-אביב, ש
 קוסוביץ, זאב (38), .פועל חקלאי, דליה
 ברדיצבסקי, אהרון (48), פועל בנין, יגור

 פלפן, שמחה (48), חקלאי, גן שמואל
 צדוק, יוסף (38), פקיד, חולון, שדרות דב הרז

 רונקין, יצחק (39), עורך, כפר מסריק
 טרנופולר, לבש (55), עתונאי, תל-אביב, ״על המשמר״,

 רח׳ השחר 7
 כהן, שמואל (42), פועל מתכת, גבעתיים, מעונות פועלים

 נחומי (נחימזון), מדרכי (45), עתונאי, תל-אביב,
 שכ׳ יד אליהו, בלוק 25

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 

.89 

.90 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

.98 

.99 

100 
101 

 ינ — הסתדרות נשים ציוניות ״ויצר, והתאחדות נשים לשווי זכויות בישראל

 28. " בן נון, טובה (49), מורה, חיפה, רדד. בלפור
 29. אכהרד, מרגלית (42), מורה, ירושלים

 30. בלוך, חרטה (45), חקלאית, אבךיהודה
 31. בורוכוב, יונה (44), עקרת בית, תל־אפיב, רדד אנגל 12

 32. בית אלי, לאה (46), פקידה, תל־אביב, רדד אנגל 8
 33. צפרוני, אסתר (48), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ נחמני 1

 34. ביסטריצקי, חיה (49), עקרת בית, ירושלים, רחביה
 35. ברגמן, צפורה (40), חקלאית, נם־ציונה

 36. בכר, חיותה (38), פקידה, חיפה
 38. קוריס, לאה (40), עקרת בית, תל־־אביב, דח׳ מזאה 21

 37. קורנפלד(דגן), רחל (54), עקרת בית, תל־אביב, רזך שמשון 4
 ־39. במברגר, מרטה (48), מרכזת החנויות של ה. נ. צ. ויצו,

 ירושלים, רח׳ אלפזי 9

 40. ברונר, שושנה (51), עקרת בית, טבריה
 41. ביאליק, מניה (מנוחה)(73), עקרת בית,

 תא־אביב, רוד מלציט 3

 42. שטיינבוך, גוטה (47), עקרת בית, תל־$ביב, רח׳ פרוג 4
 43. ברנשטטר, דבורה (55), חקלאית, יבניאל
 44. גרוס, שושנה (45), עקרת בית, ירושלים

 45. וילסקר, גניה (49), רופאה, חיפה, רח׳ טרגה 28
 46. ווייל, דבורה ד״ר (43), חקלאית, פרדס חנה

 47. וינר, נחמה (43), עקרת בית, נתניה .
, סוקולוב 41  48. ארליך, רחל (46), עקרת בית, תל־־אביב, רח

 49. שנידר, לאה (33), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ ארנון 17
 50. ויםברם, דוריס (56), עקרת בית, בת־ים

 51. לוין, מרים (46), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ יהודה הלוי 7
 52. שוחט, דבורה (45), עקרת בית, תל־אביב,

 רדד נחלת בנימין 97
 53. טויבש, קרולינה (40), חקלאית, זכרון יעקב

 54. ליכטנשטיין, נדיה (60), רופאה, חיפה, רח׳ הרצל 57
 55. סורפין, מיכלה (50), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ הרצל 108

 1. כהן, רחל(60), עקדת בית, חיפה, רחוב רחל 2
 2. וילנסקי,^לאה (59), מזכירה כללית של ה. נ. צ. ויצו,

ב רה׳ מנדלי 28  תל־אבי
, בךיהודה 16  3. שוהם, צילה (53), פקידה, חיפה, הדר, רח

 4. בלומנפלד, זני (59), עקרת בית, ירושלים, רח׳ אוסישקין 9
, בן־יהודה ח  5. גינצברג, רוזה (54), עורך־דין, ירושלים, ר

 6. יי יי; טייבר, פסיה (48), עקרת בית, תל־אביב רח׳ אחד־העם 130
 7. לדיז׳ינםקי, תקוה (50), מנהלת בית־מסחר, חיפה, רח׳ הכרמל

 8. צימרמן, רגינה (48), המזכירה המארגנת של ויצג
ד רוטשילד 141  תל־אביב, ש

 9. גיסין, שושנה (44), עקרת בית, פתח־תקוה, רח׳ רוטשילד
.  10. בן פורת (שיינזון), מרים (40), עקרת בית, תליאביב,

, דיזנגוף 3  רח
 11. פינם, לאה (62), עקרת בית, תל־אביב, דוד קרל נטר 7

 12. גור־אריה, אסתר, (54), עקרת בית, תל־אביב,
, בוגרשוב 59 ח  ר

 13. אגרנט, פנינה (62), עקרת בית, חיפה, הך הכרמל
 14. אבן שושן, צביה (45), עקרת בית, ירושלים

 15. אבולפיה, צפורה (36), עקרת ״בית, תל־בנימין
 16. ציזלינג, סימה(50), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ אחד־העם 116
 17. בר עם, שרה (59), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ בךיהודה 37

ד מנחם 8  18. אוסטרובסקי, מרים (50), עקרת בית, חיפה, ת
 19. אדלר, סופי(42), פקידה, ירושלים :

 20. אשכנזי, רחל (64); חקלאית, יסוד המעלה
 21. אקרמן, חנה (48), חקלאית, כפר־סבא

 22. אפשטיין, שרה (50), מורה, תל־אביב נחמני 25
 23. 'שריון, חנה (52), עקרת בית, ירושלים

, ארלוזורוב 74  24. ביגל, אסתר (48), מנהלת משרד, חיפה, רח
 25. איזנשטט, מאירה (52), עקרת בית, ירושלים

 26. הרכבי, חיה (50), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ יהודה הלוי 123
 27. ונציה, מרים (51), עקרת בית, תל־אביב, רה׳ הנביאים 33
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 88. גולדשמידט,׳ צפורה (55), עקרת בית, חיפה׳ בת גלים
 89- רדף, שרה (46), רופאת שינים, חיפה, רח׳ מסדה 24

 90. קניגספלד, מרגלית (47), עקרת בית, ירושלים-
 91. לוינהרץ, אסתר (44), מורה, קרית מוצקין

 92. פרוידנהיים, אלה (49), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ הירקון 116
 93. קפלן, מרים (42), חקלאית, גדרה

 94. ראשוני, שרה (51), עקרת בית, ראשון לציון
 95. גינסברג, פניה (55), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ אלנבי 85

 96. אדרי, שושנה׳(40), עורכת.דין, תל־־אביב
 97. רם, שרה (46), חקלאית, חדרה

 98. רוטשטין, דבורה (49), עקרת בית, רמת גן
 99. מטמון כהן, פניה (74), מורה, תל־־אביב, שד׳ תרס״ט 7

 100. נפך מוזס, חמדה (40), עו״ד, תל־אביב, רח׳ שד׳ רוטשילד 76
 101. קרל, דינה (58), עקרת בית, תל־אביב, רדד סוקולוב

 162. חולומקו, יהודית (50), עקרת בית, תל־־אביב, רח׳ מלצ׳ט 40
 103. כוכבי, אגדה (48), עקרת בית, תל־־אביבל רח׳ זמנהוף

 104. שויאר, מרים.(55), רופאת שינים, תל־אביב,
 שדר׳ רוטשילד 141

 105. יבנין, רוזה (57), מנהלת עסק, תל־אביב, רח׳ לבונטין 17
 106. גורדון, עדי (50), מורה, ירושלים, רח׳ עזה 18

 107. וינבורג, מלכה (52), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ בצלאל יפה 3
 108. לוי פסקל, בתיה (53), חקלאית, פתח תיקוה

 109. ליפסון, שפרה (49), מורה, תל־אביב, רח׳ פרוג 13
 110. כהן, בלה (52), עקרת בית, חיפה, רח׳ ההר

 111. מרגלית, נני (53), עתונאית, רמת גן, תל־בנימין
 112. סמקין, חנה (54), מורה, תל־אביב, רח׳ יונה הנביא 15

 113. צימלס, מרים (55), עקרת בית, ירושלים, דרך יפו
 114. רבינוביץ, מלכה (48), .עקרת בית, תל־־אביב,

 רח׳ שבטי ישראל־ 23
 115. שפירא, סוניה (36),'עובדת סוציאלית,

 תל־אביב, רה׳ ארלוזורוב 3
 116. כגן, הלנה (58), רופאה, ירושלים, רח׳ הנביאים

 117. פולק, אירמה (51), עקרת בית, תל־אביב, רח׳ שפינתה 20
 118. איזנברג, מיכל (54), חקלאית, רחובות

 119. זמורה, אסתר (55), עקרת בית, ירושלים, רח׳רשב״א 13

 הספרדים ובני* עדות המזרח

 20. לוי, אלברט (41), סוחר, רמת^גן, רח׳ ביאליק ׳
 משרד אחים .לוי

 21. כשיוף, משה (37), סוחר; ירושלים; רח׳ הטורים 39
 22. בוזגלו, שמעון (48), פקיד עירוני, חיפה, רח׳ ברזלי

 23. בנבגשתי, שרה (52), מורה, תל-אביב, רח׳ גוטליב 14
 24. ישראל, בךציון (52), סוחר, בדדים

 25. ששון יצחק אברהם (49), אדריכל, ירושלים,
 דחי אוסישקין 17

 26. בךדוד, יעקב (55), סוחר, ירושלים, רח׳ חגי 20
 27. סיטון, רינה (49), בעלת בית, חיפה

 28. יונגרמן (נחון), פלור (40),׳מורה, חיפה
 29. לוי, משה (42), רב, בת-ים, רח׳ ש״ד

 30. הרב ציון, דניאל (65), רב, יפו, רח׳ ב׳, מס׳ 591
 31. טרגאן, גבריאל (38), מורה, ירושלים, רח׳ דוד ילין 35

 32. גאליבוף, רפאל (58), פקיד, ירושלים, רה׳ אבינעם ילין 4
 33. אבולעפיה, יעקב (42), סוחר, טבריה שכ׳ ז׳ובאילבאן .

 34. ספדיה, לאוךמשה (42), סוחר, חיפה
 35. בךקיקי, מאיר (46), פקיד עירוני, טבריה, אחוזת כברת־

 36. פראג׳י, דוב א. (55), סוחר, חיפה׳

 56. כלב, קוטונה (50), מורה, תל־אביב, רח׳ הס 4
 57. ילין, דבורה•(47), חקלאית, הרצליה

 58. כהן, רחל (45), חקלאית, כפר תבור
 59. מכליס, הניה (69), עקרת בית, חיפה, רח׳ דרך הים 25

 .60. כץ, רבקה (35), גננת, ירושלים
 61. לוין, לאה (42), מורה, רמתיים.

 62. גולדשמידט, פניה (53), מזכירה, תל־אביב, רח׳ בלפור 19
 63. אריה, עליזה (38), עקרת בית, עפולה

 64. נתנזון, דינה (62), עקרת בית, חיפה־
 65. לוצינסקי, יהודית (49), מילדת; ירושלים

 66. קנטור, עמליה (53), מזכירה מארגנת,
 תל-אביב, רח׳ חובבי ציון 5

 67. טוב, רבקה (60), עקרת:בית, ירושלים
 68. לוי, לוציה (46), חקלאית, תל שלום־

 69. םברנסקי, לאה (45), עקרת בית, חיפה
 70. לקוורניק, עמליה (55), מזכירה מארגנת,

 תל־אביב, רח׳ שדרות ׳ רוטשילד 140
 71. מאיר, סופי (48), חקלאית, רמת הדר

 .72. ליפשיץ, רשי (51), עקרת בית, ירושלים
 73. ממן, עליזה (45), עקרת בית, טבריה

 74. ^ עקרת בית, חיפה
 75.. טאובס, שרה (46), מזכירה מארגנת, תל־אביב, רח׳ גרץ 9

 76. מיוחס, סולטנה (55), עקרת בית, ירושלים
 77. סמילנסקי, מרים (54), חקלאית, רחובות
 78; דובינסקי אילן, רחל (50), אחות י רחמניה,

 תל־אביב, רח׳ שד׳ חן 13
 79. סולובייציק, שרה (54), רופאה, חדרה

 80. פאוסט, חנה (44), אחות רחמניה, חיפה
 81. פרץ, רבקה (46), עקרת בית, ירושלים
 82. פריימן, שושנה (48), חקלאית, רעננה

 83. מהרשק,:אולגה (60), מורה, תל-אביב, רח׳ חיסין 20
 .84. צצקס, שושנה (45), עקרת בית, חיפה

 85. צמח, הלנה (45), רופאה, ירושלים
 86. פרל, חנה׳(56), עקרת בית, צפת

 87. נוילי (נוילינגר), שושנה (41), עקרת בית,
 תל-אביב, רח׳ הנביאים 24

 סי— רשימת האחוד הארצי של

 1. שטריט, בכור שלום (53), עו״ה תל־אביב, רח׳ נחמני 53
 2. אלישר, אליהו (50), מנהל חברות, שד׳ בן מימון 40

 3. אלמאליח, אברהם (63), סופר עתונאי, ירושלים, מחנה יהודה
 4. -בךעמי, משה (50), עו״ד, תל-אביב, רח׳ נחמיה 11
 5. ששון, ס. בנימין (45)> עו״ד, תל״אביב, רח׳ אנגל 7

 6. כתרן, יהודה (50), סוחר ׳כללי, חיפה; רח׳ ארלוזורוב 57
 7. לוינשטין, מאיר דוד (48), סוחר, תל^אביב, שד׳ חן 10

 8. מטלון, משה אליעזר (40), פרדסן, תל-אביב, רדד הרצל 51
ן־ש אוסישקי  9. ולידו, חיים אהרון (35), עו׳׳ד, ירושלים, רח׳

 10. מזרחי, נחום יעקב (48) ,׳ קבלן, ירושלים, רה׳ אגריפם
, חן 21  11. מטלון, דוד יעקב (36), סוחר, תל^אביב, שדר
 12. טיסונה, משה א. (48), סוחר,׳ ירושלים, רח׳ אהרון 7/

! דפוס, תל־יאביב, ו י  13. עזריאל, יוסף (45), בעל ב
 . רח׳ אד״ם הכהן 14
 14. - קדסו,׳משדדחיים (35), סוחר, תל-אביב, ריח/ נחלת בנימין 12

 15. באשי, אלפרד (41), סוחר, תל-אביב, רדד הס
 16. מוסאיוף, רחביא (48), סוחר, ירושלים, רח׳ שטראוס 17

 17. שווישא משה־(45), סוחר, חיפה׳
 18.. ברכה, דדים (46)> קבלן, תליאביב, רח׳ מזרחי ב׳ 46

 19. סוזין, רפאל (36), סוחר, ירושלים, רח׳ הטורים 38
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 60. אברהמוף, אבישר (39), סוכנות לתיירות, תל״אביב,
 רח׳ ארנון 11

ב,  61. כהן, בךציון (36), צבא הגנה לישראל, תל^בי
 רה׳ זמנהוף 30

 62. ששון, חכם שלמה (45), רב, ירושלים, זכרמ יעקב
 63. בךנון, משה (49), פקיד, ירושלים; רח׳ בךמימון• 11

 64. קורקוס, אברהם דוד (52), סוחר, ירושלים, דחי רמב״ן 45
65̂. בךסיניור, ברוך (50), בעל בית דפוס, תל-אביב,  

 רח׳ לוינסקי 96
 66. שאבי, יצחק נסים (45), סוחר, תל־אביב, שדי בד׳ציון 8
67̂. עובדיה, נעמי (55), עקרת בית, תל-אביב, רדד בן יהודז? 187  

 68. בךנחום, חיים (41), סוחר, ירושלים, בנין סנסור
 69. מיכאקשווילי, משה חיים (38), סוחר, תל־אביב,

 רדד, נחלת *נימין
 70. סיידא, מרדכי (47), סוחר, טבריה, שכ׳ אחוה

 71. תורקיה, מרדכי (55), סוחר, תל-אביב, דיר פ״ת 10
 72. שרים, אברהם (56), סוכן, ירושלים, מקור ברוך״

 73. אמסלם, יוסף (45), פקיד, תל-אביב,״רח׳ הרצל 84
 74. בכר, דוד (63), סוחר, תל-אביב, דוד׳ לילנבלום 35

 75. חיימוף, ארי (45), סוחר, ירושלים, •דחי שמואל 13
 76. ממן, משה (40), סוחר, ירושלים, שכי־ נוח בצלאל

, מקוד. ישראל 14:  77. כשיוף, אברהם (49), סוחר, תל־אביב, רה
 78. אבוטבול, יהושע (55), סוחר, תל-אביב, רח׳ ברזילי 2
 79. לוי, מאיר משה (55), קבלן, ירושלים, נחלת אחים.

, בצלאל 7.  80. ד״ר בכר, יקיר (58), מנהל חברות, תל־אביב, רח

 הפרוגרסיבית

 27. אנטין, שמעון (40), צבא,
 28. קמינקר, גדעון (44), מהנדס, חיפה, רח׳ הרצל 27

 29. תשבי, ישעיה (39), צבא, תל־אביב, בצלאל יפה 11
 30. רוזנהק, שמואל (49), מנהל מוסד תרבותי, חיפה, •

, בר־גמרא 49׳  רח
 31. רובנזון, פרידריך שלמה (49), חקלאי, פרדם־חנה

, רד״ק 24  32. אבלס, ולטר (44), רופא, ירושלים, רה
 33. ליפשיץ, חיים (54), רו>$א, נס־־ציונה, בית נמירובסקי

 34. רבאו, אלפרד (51), עו״ד, תל־אביב, רח׳ שלום עליכם 30
 35. שוסטר, יצחק (39), חקלאי, קב׳ אושה

 36. יעקובי, פאול יעקב (38), עו״ד, ירושלים, רדד אלפסי 39
 37. ברגמן, משה (38), פקיד, תל^אביב, דח׳ רש״י 46

, גורדון 7  38. כהן, ריינולד (47), סוכן, תל-אביב, רח
י 37' ל  39. טומקביץ, בנימין (48), עו״ד, תל־אביב, רח׳ מ
 40. קרנץ, זליג (47), מנהל:קו״ח, רחובות, רח׳ אחד העםזי

 41. שץ, קורט שלמה (46), חקלאי, .מגדיאל.
 42. ד״ר גרוטו, משה (53), מנהל בי״ח, פתחלתקוה,

 רח׳ רוטשילד 98*
 43. ד״ד הורביץ, שמואל•(47), רופא, הרצליה

 44. ד״ר רוזגבליט, ליאו(55), רופא, ראשון לציון; דוד הרצל ״
 45. גלבוע, מיכאל (45). מורה, פתח תקוה, רח׳ שפירא־ 39

 46. ד״ר לוינסקי, אליעזר (48), רוקח חימאי, רחובות, רה*׳ טלר
 47. שערי, יהודה (32), חקלאי; חיפה, ת. ד. 1926

 48. קוסט ד״ר, אפרים:(44), רואה חשבונות; תל-אביב, ,
 רה׳ הירק^ 2̂60

 49. מזור, אברהם (42), פקיד, ירושלים .
 50. ביק, גאורג (46), מנהל חברה; גבעתיים

 51. בכר, יהודה (52), חקלאי, אבןייהודה
 52. מרקס, ריכרד (50), מנהל, נהריה, רח׳ רענן

 53. מאירסון, אליהו (55), אכה, בית יצהק

 37. סגן אלפסי, משה (38), צבא הגנה לישראל, תאאביב,
 רדד חובבי ציון 18

 38. קםטרו, ברוך (47), פקיד, תל״אביב, דח׳ בן יהודה 218
 39. ששון, יצחק סמן טוב (40), סוחר, ירושלים, רח׳ העליה 18

 40. מזרחי, גריב נחום (48), סוחר, ירושלים, שערי רחמים
 41. אדרעי, משה חיים (50), רב> צפת

 42. כהן, מאיר (58), חרשתן, צפת .
 43. חסון, משה (60), מנהל בנק, חיפה

 44. נחמה, שלמה (48), מנהל חברה, חיפה
, ביאליק 20  45. לוי, דניאל (48), סוחר, רמת־גן, רח

 46. יעקובוב, אריאל (48), בעל משק, הרצליה
 47. לוי, יצחק (50), בעל משק, הרצליה

 48. קהי, יוסף נחום (55), בעל אטליז, ראשון לציון ,
 49. חביבי, יצחק (45), בעל מספרה, רחובות

 50. עיני, יהודה (42), סוחר, רחובות
 51. ידיר מנשה, נסים (57), רופא, תל-אביב, רה׳ החשמלי8

 52. מטרסו, מקס (42), ב״כ בתי חרושת, תל־יאביב, רדד הנביאים 30
ר לוי, יעקב (55), רופא שנים, תל־אביב, רח׳ אלנבי 128  53. ד׳

 54. דוד, מנחם (50), סוחר, תל^אביב, שד׳ חן 9
 55. מלהיוף, אריה כהן (50), סוחר, ירושלים; שכ׳ הבוכרים
 56. בן משיח, שמעון (40), סוחר, ירושלים, רח׳ צ׳נסלור 6

 57. כהן, שבתי נתנאל (30), סוחר, ירושלים, זכרון יוסף
 58. מוטלה, יצחק (55), סוחר, חיפה

 59. אללאלוף, גדליה (48), סוכן אניות, תלייאביב, רח׳ חיסין 17

 פ — המפלגה

 1. רוזנבליט, פליכס (61), שר המשפטים, תל־אביב,
 רח׳ פרישמן 9

 2. גרנובםקי, אברהם (58), יו״ר הדירקטריון. של הקק״ל,
 ירושלים, רח׳ רמבן 43

 3. קול, משה (44), חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ירושלים
 4. כהן, אידוב (39), חבר ועד הפועל של ההסתדרות,

 תל־אביב, רח׳ בזל 40
 5. הררי, יזהר (40), עו״ד, צבא^תל־אביב, רח׳ בן יהודה-85

 6. פרדר, הרברט (52), מנהל, תל־אביב, רח׳ רופין 15
 7. כנוביץ שמעון(47), רופא, תל־אביב, שד׳ בךציון 8
 8. טצה, משה (48), פקיד, תל־אביב, רח׳ שפינתה'9
 9. פער, לודביג (58), מנהל, תל־אביב, רח׳ מאפו 1

 10. לינדנשטראוס, אלזה (50), עו״ד, תל־אביב, רח׳ בךיהודה 83
 11. לנדשטוק, יצחק (50), מהנדס, תל־אביב, רדד• בן־יהודה 200

 12; בךתור, יעק1ד׳(38), דוצנט אוניברסיטה, ירושלים,
 רח׳ רד״ק 22

 13. גולן (גולדשטיין), יצחק (38), חקלאי, תל־יצחק
 14. גוטמן, גיאורג(41), עו״ד, חיפה, אחוזה, מורב 14

 15. ירושלמי, זלמן (52), תעשין, תל־אביב שד׳ חן 2•
 16. צימנד, דוד (40), פקיד, תל־אביב, שד׳ קק״ל 78

 17. איגל, קארול (47), חקלאי, רמות־השבים
 18. קלמנטיגובסקי, צבי(45), עו״ד, תל-אביב, רח׳ בן־יהודה 208

 19. לוי, ג׳ורג׳ יוסף (55), מנהל, תל^אביב, רח׳ מנדלי 16
 20. כהן, יוחנן(35), חקלאי, צבא, תל־יצחק, ד״צ 288

 21. לוי ׳שטיין, יטקה (50), סוכנות, תל־בנימין, ע״י רמת גן
 22. צימרמן, שמואל (60), חקלאי, יבניאל

 23. בלומנטל, משה (38), מהנדס, חיפה, רח׳ ארלזורוב 40
 24. ריפטין, אברהם (49), עו״ד, ירושלים, ראש רחביה

 25. כלב, מרז׳ל (48), עו״ד, תל־אביב, רח׳ דיזנגוף 183
 26. לוריה; בנימין:(48), סוחר; היפה; ר\ז< המלכים 35
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 87. ד״ר ארליך חיים (42), עו״ד, תל־אביב, ריח׳ מאפו 3
 88. ד״ד מרקין, אהרון(50), רופא, כפר־־סבא, רח׳ ירושלים

 89. פרנק, אברהם (26), צבא
 90. הירש, אדיט (48), עקרת גית, ירושלים, רח׳ סעדיה הגאון 1 .

 .91. אוניקובסקי, פרץ (32), חקלאי, קב׳ ניצנים
 92. רוזנבלום, העריך (46), פקיד, תל־אביב, רח׳ סמולנסקי 3

 93. ד״ד קפלינסקי, נח (40), רופא, חולון, כפר סטרומה
 94. ליכטנטל, זאב (47), סוכן מסחרי, בת־ים ־

 95. רוכברג, ישראל (36), פועל עץ, תל־אביב, רח׳ אלנבי 119
 96. ׳ ויקסלבוים, אברהם א.(39), צבא

 97. לב, קרל (46), בעל מלאכה, תל־אביב, רדד מנדלסון. 4
 98. בק, יעקב (37), חקלאי, כפר ביאליק

 99. אשכולת, אוטו (60), סוכן, חיפה, דרך הים 25
 100. לוי, הרברט (44), סוחר, רמת־גן, דח׳ לאן 37

 101. בז׳רנו, שמעון (45), מנהל חברה, רמת־גן
 102. קליד, אברהם (47),־תעשין, רמת־גן

 103. רובין, חיים (55), מנהל בי״ס, רמת־גן, שד׳ נחמה
 104. שוהם זאב (61), עו״ד, חיפה, רח׳ בךיהודה 16

 105. אטינגן אליעזר (79), בעל בית, תל־אביב, רח׳ בוגרשוב 3
 106. גרוס, שלום (41), חקלאי, קבוצת אושה

 107. ד״ר רוזנפלד, י. צבי (61), מנהל, ירושלים, פנסיון אשר
 108. מזור אהרון(56), תעשין, תל־אביב, רח׳ יוסף אליהו 4

 109. ד״ד הירש, סלי (58), הועד הפועל הציוני,
 . ירושלים, רח׳ סעדיה הגאון

 110. פרופ׳ צונדק, שמואל (52), רופא, תל־אביב, רח׳ הס 21
 111. ד״ר רוקח, יהודה ל. (52), רופא, ירושלים רח׳ אלחריזי 6

 112. ד״ד מרטון ארנסט (45), סופר, תל־אביב, רח׳ בזל 38
 113. כהן, בני (52), פקיד, תל־־אביב, רח׳ הכרם 4

 114. שוקן, גרשום (36), מו״ל, תל־אביב, רה׳ הגלבוע 14
 115. זוכוביצקי, שמואל (65), חקלאי, תל־אביב, רח׳ בךיהודה 37

 116. לוין, דוד (69), מנהל סמינר, תל־אביב, רח׳ גורדון 32
 117. ליכטהיים, ריכרד (61), עתונאי, ירושלים, רח׳ אברבנל 2
 118. ד״ד אבנר, מאיר (76), סופר, תל־אביב, שד׳ רוטשילד 70

 119. הרמן, צבי (35),־ הנהלת הסוכנות, תל־אביב, רח׳ דרוינוב 3
 120. ברלין, אליהו (78), חבר מועצת המדינה, ירושלים

 והאשה הדתית

 20. ליכטנשטיין, חנה (33), פקידה, תל-אביב, שד׳ חן 37
 21. לוין, מרים (39), גננת, תאאביב, שד׳ רוטשילד 27

 22. לוין, לאה (38), פקידה, תל-אביב, רח׳ מאפו 23.
 23. ד״ד לדר, מלכה (45), עסקנית, תל-אביב, שד׳ רוטשילד 102
 24. מאיר, מרים (25), פקידה, ירושלים, בית הפועל המזרחי

 25. מבצרי, שושנה (50), חקלאית, כפר חסידים
 26. מונזון, שרה (37), מנהלת מוסד ילדים, כפר אתא

 27. עמינח, מרים (48), חקלאית, כפר אברהם
 28. פוטשמן, חדוה (37), חקלאית, כפר הראה

 29. צחורי (ווייס), שושנה (35), עובדת צבורית, קרית שמואל
 30. קוצינסקי, טובה (41), עסקנית, כפר סבא

 31. רבינזון, יהודית (31), חקלאית, קב׳ ״מכורה״, כפר יעבץ
 32. רוזנטל, ברכה (36), פקידה, ירושלים, שכ׳ הפועל המזרחי

 33. ד״ד רייס, זהבה (48), מורה, תליאביב, רדד שינקין 77
 34. הרבנית שטרנברג, רבקה (28), רבנית, כפר פינס

קבוצת יבנה  35. שטרן, שרה (30), מורה, י
 36. שפירא, טובה (42), עובדת סוציאלית, תל-אביב,

 רה׳ חשמונאים 77
 37. שרגאי, מרים (43), עסקנית, תל-אביב, רח׳ בורוכוב 28

 54. רר, עמנואל (46), מהנדס, חדרה
 55. הייטנר, צבי(44), פקיד, פתח תקוה, שכ׳ העובד הציוני

 56. רכטמן, יעקב (41), פקיד, חיפה, רה׳ יוסף 17
 57. בש, אטין(50), מנהל חברת בטוח, תל־אביב, רח׳ אנגל 7

 58. םמולינסקי, משה (37), פקיד, תל־אביב, רח׳ ורבורג 2
 59. ביין, נפתלי ה.(50), כלכלן, נתניה, רח׳ הרב קוק בית וינשטין

, הגפן 3  60. אברהמי, אריה (29), צבא, חיפה, רח
 61. םולוביצקי, יצחק (54), חקלאי, חדרה

 62. קלימן, יוסטין (48), חקלאי, כפר־שמריהו
 63. ליפשיץ, יוסף (24), צבא, נתניה, דחי׳ עין התכלת

 64. אדלר, פרידריך (61), פקיד, קרית ביאליק
 65. :קולר (מעין), קלרה (24), משק, תל־יצחק

 66. בית הלחמי, יחזקאל (61), פקיד, גבעתיים, שכ׳ בורוכוב
 67. פרוינד, דוד (61), סוחר, תל־אביב, רח׳ נחמני 14 י
 68. ארהרד, משה (64), מנהל, ירושלים, רח׳ רשב״א 15

 69* גולוב, אברהם (39), פקיד, תל־אביב, רדד סוקולוב 52א׳
, הרמוני 34  70. דהאן, ר. מאיר (48), מנהל, ירושלים, רח

 71. קיזלשטין, משה (37), פקיד, תל־אביב, רדד שלמה המלך 66
72̂. קליד, שמעון (39), פקיד, הרצליה  

 73. שלוסברג, חרמן (54), מנהל, תל־אביב, שד׳ רוטשילד 134
 74. פדל, אלכסנדר (42), פקיד, ירושלים, רח׳ המדרגות

 נחלת אחים
 75. הירש, בני(50), בעל בי״ח, בני־ברק —. זכרה מאיר

 76., גרטנר, משה (36), חקלאי, כפר גליקםון
 77. גלבלום, משה (40), פקיד, תל־אביב, שכ׳ יד־אליהו

 78. עובדיה, מרקו (68), סוחר, תל־אביב, רח׳ דיזנגוף 276
 79. דרומי (פופובסקי), פישל (54), פקיד, תל־אביב,

 רח׳ ברכה. פולד 11
 80. פריימן, עמוס (48), סוחר, ירושלים, רח׳ אלפסי 33
 81. לוי, פרנץ (54), תעשין, חיפה, רח׳ אר^זורוב 87

 82. ד״ד לוי, נסים רחמים (54), עו״ד, תל־אביב, רח׳ מזרחי 4
 83. מירה, הנס (39), בעל מלאכה, תל־אביב, רדד בצלאל 37

 84. הופר, אשר (42), מהנדס, יפו־ג׳בליה, רח׳ מרט
 85. ירקוני, אליהו(62), מורה, פתח תקוה, רח׳ רוטשילד 62

 86. ד״ד הורביץ, צבי (53), רופא, תל־אביב, רח׳ בךיהודה 7

 פ״ד — הפועלת

 1. סנהדראי, טובה (42), עסקנית, תלייאביב, רח׳ אנגל 8
 2. אלינר, דבורה (42), עובדת סוציאלית, ירושלים, רח׳ ילין 24
 3. אליש, מרים (38), עסקנית, תל״אביב, רה׳ יהודה הלוי 108

 4. גולדזק, חיה (45), חקלאית, שדה יעקב
 5. גכטמן, רחל (37), גננת, תל״אביב, רדד אחד העם 84

, יהודה הלוי 108  6. וינר, לאה (40), עסקנית, תל״אביב, רח
 7. ורפל, גאולה (31), סופרת, תל״אביב, רח׳ גורדון 59

 8. עדיני, לאה (37), פקידה, תליאביב, דח׳ שלמה המלך 34
 9. י קודינסקית, חוה (29), פקידה, חיפה, רח׳ הגלעד 8 א

 10. אפרתי, חנה (33), חקלאית, קב׳ יבנה
ס ע  11. ארליך, זהבה (38), חקלאית, כפר פ

 12. גבירצמן, נחמה.(45), פקידה, ירושלים, רה׳ חגי 4
 13. דדמר, רבקה (37), חקלאית, כפר הראה

 14. :וייס, רבקה (35), פקידה, ירושלים, בית הכרם י
 15. זנד, אלקה (48), עסקנית, חיפה, רה׳ לונץ 7

 16. יונגרייס, מרים (29), פקידה, בני ברק
 17. יערי, זלדה (42), חקלאית, כפר אברהם

 18. ד״ד כהן, שרה (50), מורה, תל-אביב, רח׳ בוגרשוב 80
 19. כהן, אלזה (43), עסקנית, רמת גן
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 הכלליים מפלגת המרכז

 49. כהנוב, חנה (57), מנהלת בי״ס, ירושלים, רח׳ הרצל
ה תל-אביב ד  50. ד״ד להרפרוינה לודביג (54), ע

 רה׳ שולמית 8
 51. גוטהילף, שלמה (51), חקלאי, נתניה, פתוח

 52. אבן ספיר סרן, מרדכי(34), פקיד, תל-אביב, רח׳ אחה״ע 57
 53. צימרמן, צבי (40), פקיד, חיפה׳ דוד ירושלים 24

 54. שטרנברג, ליב (63), רוקח, טבריה, קרית שמואל
 55. רביקוביץ, חנה (60), עקרת בית, חיפה, רח׳ שמריהו לוין 6

 56. יהודאי, יצחק (53), סוחר, עפולה, רח׳ ירושלים
ה חיפה ד  57. ליפשיץ, אלימלך (48), ע

ה זכרון יעקב כ  58. שכטר, אבא (45), א
 59. קרון, אהובה (56), עקרת בית, ראשון לציון, דח׳ ירושלים

ת ו  60. גבריאלי דן (51), סוחר, חיפה, בית לקרנ
 61. נחמני, אבינעם (39), חקלאי, רחובות, רח׳ מזרון

 62. ליכטנשטיין, מרדכי (47), מהנדס, תל-אביב, רח׳ מלצ׳ט53
 63. םימינאויר, ברנרד (48), בעל תעשיה,נהריה, רח׳ מירון

 64. רב סרן בךדרור, יונה (35), רב סרן, תל-אביב,
 ן. רה׳ השופטים 8

 65. קלינגר, מרדכי (43), בנקאי, צפת, הרחוב הראשי
 66. פיקוביץ, מרדכי (52), חקלאי, בנימינה

 67. קארל, דינה (59), עתונאית, תל-אביב, רח׳ סוקולוב 28
 68. ברנשטיין, שלום (44), בעל תעשיה, רמת גן, בית ויאניני
 69. אינג׳ ומול, לאון מוריס (53), מהנדס, חיפה, הר הכרמל,
 רדד ליטנם 9
 70. יהלום, יוסף (45), סוחר, תל-אביב, דח׳ שבטי ישראל 4

 71. לרד, יעקב (59), פרדסן, נצ׳, כפר אהרן
 72. שווארץ, פנינה (60), מנהלת בי״ס, ירושלים, רה׳ בן יהודה

 73. פרנקל, ישראל (48), סוחר, נתניה, אזור התעשיה
 74. אלחנני, ראובן (36), כלכלן, תל-אביב, רה׳ סלמה 102

 75. קריגר, יוסף (52), בעל תעשיה, רחובות
 7,6. משולם, נסים (53), סוחר, חיפה, שעד פלמר 3

 77. קוסובסקי, מנדל (67), חקלאי, חדרה, רח׳ הגבודים
 78. סלומון, צבי (44), בע״מ, חיפה, שער פלמד 3

 79. קוק אשר (60), מהנדס, ירושלים, רח׳ הנסיכה מרי -
ה שלמה (57), עו״ד, חיפה, רה׳ מוריה 31 א ל  80. פ

 81. ברק, מרדכי שמואל (57), רוקח, רחובות, רה׳ אחה״ע
 82. וויינשטיין, יקיר (37), סרן, נתניה

 83. הוניג, מרדכי (54), פקיד, חדרה
ה פתזדתקוה, ד  84. ד״ד שלפוברסקי, שמואל (64), ע

 רח׳ מוהליבר 3
, הגבורים  85. גב׳ דיטמן, דבקה (40), עקרת בית, חדרה, רח

 86. פלדמן, ראובן (52), סוחר, תל-אביב, רח׳ דמחל 5
 87. פרנס; חיים (40), פקיד, חיפה, רח׳ מרבול 31

 88. בוקששתר, יצחק (51), מורשה לפעולות טבו, נתניה,
 רח׳ דיזנגוף
 89. ברילוי, אשר (52), בעל תעשיה, פתזדתקוה, רדד שפיר 11

 90. גוטולד, חיים (51), סוחר, תל-אביב, שד׳ רוטשילד 109
 91. דודזון, נתנאל (60), סוחר, חדרה, רח׳ סמואל
 92. הוכברג, נתן (52), בע״מ, נתניה, אזור התעשיה

 93. זהבי, יוסף (48), מהנדס, פתדדתקוה, רח׳ רוטשילד
 94. רוז׳נםקי, מיכאל (43), קבלן, רחובות, דח׳ ויצמן

 95. ברלינר, יצחק (60), פקיד, חדרה, רח׳ הרצל
 96. בומבק, צבי (45), בעל תעשיה חיפה, רח׳ עקיבא 14

 97. וכטפוגל, פלטיאל (31), מנהל חברה, תליאביב,
 רח׳ נחמני 46

ה אברהם (45), מנהל בי״ס, חדרה י צ ך  98. ב
 99. סופרמן, רפאל (69), מורה, תל-אביב, רח׳ רמבם 16

 צ — הסתדרות הציונים

 1. ברנשטין, פרץ (60), שר המסחר והתעשיה, תל-אביב,
 רה׳ קלישר 38

 2. רוקח, ישראל (52), ראש העיר תל-אביב, תל-אביב,
 שדרות רוטשילד 118

 3. פרםיץ, שושנה (56), מדל, תל-אביב, רח׳ דיזנגוף 3
 4. ספיר, יוסף (47), ראש פ״ת, פתחיתקוה, רח׳ פיק׳יא 26 -

ה חיפה, הר הכרמל, רה׳ הצנובר 79 ד  5. קליבנוב, יעקב (62), ע
 6. קפטן גיל (ליפשיץ), יעקב (40), עובד רמחל חנוך,

 תל־אביב, יד אליהו, בלוק 2
ה תל-אביב, רח׳ יהודה הלוי 100/102 ד  7. סרלין, יוסף (42), ע

 8. הפטמן, יוסף (60), עורך עתון, תל-אביב, רח׳ רות 4
 9. ד״ד דימלט, אלימלך (41), מנהל מחלקת חנוך, רמת״גן,

 רמת־גן, רח׳ הקשת 3
 10. ד״ד ליפשיץ, שרויל (52), מנהל חברה, תל-אביב,

 רה׳ בוגרשוב 3
ה חיפה, דח׳ מוריה 59 ד  11. חת, נחום (50), ע

 12. פרלשטין, שלמה (46), סוחר, תליאביב .
 13. בךחיים (גטשטיין), מרדכי (47), בעל תעשיה, תל־אביב, §
 רח׳ הנביאים 30
 14. ליכטנשטיין, הנריטה (45), פקידה, ירושלים, רח׳ בני ברית

 15. סגן אלוף מליון, זאב (33), תליאביב, רח׳ ריינס 55 4
 16. צימרמן, הנרי (50), סוחר, חיפה, הר הכרמל

ה תל^אביב, רח׳ טרומפלדור 41 ד  17. ד״ר פריי, מרדכי (58), ע
ה חיפה, רח׳ הספורט 8 ד  18. מרגולין, פנחס (59), ע

, ביאליק 13  19. ד״ד הרניק, משה (49), רופא, תל־אביב, דח
 20. אמוראה יעקב (52), מורה וסופר, תל-אביב, סמטת ליין 4
 21. סרן זיםמן, שלום (36), פקיד, תל-אביב, שדרות דוד המלד 5

, רופין 45  22. נשיץ, פרץ (49), תליאביב, רח
 23. לוין, משה גוט (68), סוחר, חיפה, דח׳ מוריה 61

 24. פליקס, חיה (46), עקרת בית, תל-אביב, דח׳ אחד העם 124
 25. ד״ד עפרון, לוי (40), רופא, תל־אביב, דח׳ דיזנגוף 29
, בצלאל 3  26. מנדלםון, יוסף (53), בעל תעשיה, חיפה, רח

 27. ד״ד שן, וולף (60), רופא, תל-אביב, רח׳ הס 11
 28. גולדשטיין, אהרון (46), מנהל חברות, גבעתיים

 29. ד״ר ברין, זאב (64) , רופא, חדרה, ת. ד. 9
 30. איזנשטיין, יונה (45), מהנדס, דמודגן, רה׳ נתן

, תל־אביב, רח׳ פרוג 32  31. לוינזון, פריץ א. (43), מדל
 32. מאידםון, שלמה (65), חקלאי, חדרה

 33. מנדלזון, דבורה (44), עקרת בית, חיפה, דח׳ בצלאל 3
ה תל-אביב, רח׳ יהודה הלוי 36 ד  34. לוין, ישראל (44), ע

 35. גורדון, ברוך (51), מנהל גימנסיה, פתדדתקוה,
 שדר׳ רוטשילד, 119

 36. סגל, מתתיהו (45), פקיד, תל-אביב, רח׳ המגיד 10
ה ירושלים, דח׳ הרצל 382 ד  37. גיניאו, מאיר חי (53), ע

 38. ד״ד דבין, יעקב (51), רופא, תליאביב, קרית מאיר 10
 39. ד״ד פלדמן, ישראל (28), פקיד, תל^אביב, דה׳ רמחל 5

ה תל-אביב, דח׳ פדישמן 21 ד  40. ד״ד וייסמן, גאורג (50), ע
 41. ד״ד פריי, נחמן (56), רופא, שד׳ רוטשילד 45

 42. פולניצה חיים (46), פועל מתכת, תל-אביב,
 רח׳ אלכסנדר ינאי 11
 43. ד״ד רבינוביץ, יעקב (59), רופא שנים, רחובות, רה׳ בנימין
ר מרצבסקי־גולובציק, ש. (56), רופאת שנים תלייאביב,  44. ד׳
 רה׳ נחלת בנימין 2

 45. איש הודביץ, אברהם (73), חקלאי, עקרון
 46. שניאוה יהןדה (61), סוחר, חיפה, דח׳ בן יהודה 11

ה איזידור (56), רופא, תל״אביב, רח׳ זרובבל 12 ב ל ר ק  47. ד׳
 48. טובים, עמנואל (51), בעל תעשיה, חיפה, רח׳ המלכים
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ד מוהליבר 18 103. גלוסקין, זאב (90), מנהל חברה, תל-אביב, רח׳ מונטיפיורי8  100. ד׳׳ר שדמן משה (67), רופא, תל-אביב, ח
 101. סלושץ, נחום (76), פרופ/ תל-אביב, דוד שינקין 71 104. ד״ד בוגרשוב, חיים (72), מנהל גימנסיה, תל-אביב

 102. -ד״ר שליט, איזידור (75), עתונאי, וזל־יאביב, רח׳ חובבי ציון15 רדד מונטיפיורי'6

 .ק — רשימת הקומוניסטים ובלתי מפלגתיים למען עצמאות דמוקרטיה ושלום

 44. ינקושינסקי (שחר), אריה (26), פועל מתכת, ראשון לציון,
 רדד אמרסלבסקי

 45. לוין, אריה (26), פועל מתכת, תל-אביב, רדד פלורנטין 3
 46. חטיב, יוסף (30), פועל, נצרת

 47. אקרהלט, חוה (29), פועלת יהלומים, נתניה,
 בית גרשון קראוס

 48. בורשטין, דוד (עוזי), (27), פועל דפוס, חיפה, רח׳ הרצל 69
י המעלות 14 ד -49. .בנימיני, אשר יוסף (48), מהנדס, ירושלים, ח

 50. רודומין, זבולון (41), נהג, חדרה, שכ׳ אפרים
 51. ליטבק, שמואל (34), פועל בנין, צ. ה. ל.

 52. זברק, אריה (42), פועל מתכת, תל״אביב, רח׳ נחמני 48
 53. חורי, נג׳יב (25), פקיד, נצרת

 54. מטלון, משה (מושיקו) (32), פחח, תל-אביב, רח׳ וולפסון 80
 55. שורץ, נחמיה (39), פועל חקלאי, רעננה, רדד רמב״ם

 56. בובר, יהודית (24), מורה, חיפה, רח׳ הלל 30
ד חורי 24  57. עבדו, יוסף (25), פועל, חיפה, ח

 58. ראשוני, משה (32), פועל, צ. ה. ל.
 59. כספי, מרדכי (29), עתונאי, תל-אביב, שכ׳ רסקו 26

 60. גרינברגר, גדעון (29), פקיד, צ. ה. ל. קצין
 61. וואחבה, משיל (24), מורה, עכר

 62. שמלי, שלמה (27), נגר, רמלה, רח׳ ק״ב מס. 7
 63. פרידוביץ, יצחק (36), פועל: אריגה, רמת גן, רדד המוצא,

 בית צ׳קובס

 64. רונד, חוה (35), פקידה, ירושלים, רה׳ שמואל הנגיד,
 בית פלורה׳

 65. קרקבי, זהי (25), פקיה חיפה, רה׳ הדד
 66. בוכשטאב, לאה (48), תופרת, כפר;מל״ל, רמתיים •"•׳•״-.:•

 67. פידל, אליעזר (43), פועל בנין, תל-אביב, רדד ביירון 16
 68. איזנברג, יוסף (50), פועל סריגה, תל-אביב, רח׳ אהרנסון 21

ד הדד ח , ה פ י  69. קוואס, אחמד (25), פועל, ח
 70. קונסטנטינובסקי, ליאון (לב) (31), פקיד, תל-אביב,

ד פרישמן 10  ח
 71. וגנר, יגאל (22), סטודנט, תל־אביב, רח׳ מונטיפיורי 10
 72. ^שפריצר, אשר (32), פועל בנין, תל-אביב, רדד אוסישקין 16
 73. המרמן, שרה (איזה) (40), פועלת, חיפה, רה׳׳ טבריה 21
 74. מרקוביץ, חיים (34), פועל מתכת, חיפה, רדד החרמון, צ. ה. ל.

 75. טייבלום, גדליה (29),•פועל בנין, תל-אביב, רח׳ אלנבי 98
 76. גבע (גלסברג), אהרון (26), עתונאי, תל-אביב, חדגדרה13

 77. איבריאן, סארקיס (40), פועל, חיפה, רח׳ חורי 24
 78. עירם, צילה (36), פועלת, חיפה, רח׳ הרצל 104

, דוד  79. סיטון, אברהם (31), פועל, ירושלים, שכ׳ הבוכרים, רה
 80. חורי, ג׳ורג׳ (29), חשמלאי, עכו, כפר יסיף

 81. כהן, אהרון (21), סטודנט, צ. ה. ל., קצין
 82. גליקסון, רגינה (38), מורה, פתדדתקוה, בתי דיקסון 5

 83. לוקסנבורג, ישראל אבא (44), עגלון, תל-אביב,
 רח׳ וולפסון 5

 84. סעיד, וואקיד (25), פועל, נצרת
 85. בירק, זלמן (32), פועל מתכת, תל-אביב, רדד כפר גלעדי 18
 86. פיכמן, דוד (25),:פועל מתכת, תל-אביב, רה׳ החשמונאים 78
 87. כהן, לאה (לוטקה) (46), אחות, תל-אביב, רה׳ זמנהוף 35

 88. על^מור (ילמור), נסרי (26), נגר, חיפה, עבלון

 .1. מיקוניס, שמואל.(45), מהנדס,. תל״אביב, רח׳ שמריהו לוין 13
 2. טובי, תופיק.(27), :עתונאי, ,חיפה, רה׳ •קסריה 18

 35, פרמיגגר, אליעזר (28), .מודד, תל-אביב, רח׳ בילו 12
 4. וילנר (קובנר). מאיר • (בר) (30) , עתונאי, תליאביב,

 רה׳ בן יהודה 126
׳ ההר 15 ח ר ^ ח  5. חביבי, אמיל (27) , עתונאי, ׳

 ׳6. ־ וילנסקה - (בריטשטין), -אסתר (30) , •עתונאית, תליאביב,
, הירקון 52  רח

 7. הררי (שטינברג), יעקב (30), מהנדס, חיפה,
 ירח׳ שבתי לוי 9

ד הרצל 9  8. דרוקמן, אליהו (34), פועל בנין, חיפה, ח
 9. ג׳ורג׳ורה, מונעים (30), פועל, נצרת

̂)1. לוביץ, רות ברכה (39), גננת, תל־אביב, רח׳ תחכמוני 8  
 11. צברי, שמחה (35), פועלת אריגה, תל־אביב,

 רדד מונטיפיורי 10
 12. באלטי (אבין), ברל (זונדל) (34), פועל, צ. ה. ל.

 13. כמיס, סליבה (26), פקיד, נצרת
ד המעלות  14. ד״ר ארליך, וולפגנג (39), פקיה ירושלים, ח
 15. גלברד, קלמן (43), פועל מתכת, תליאביב, רח׳ נחמני 7

, ארנון 7 ח ר , ה פ י  16. פינהויז, פנינה (51), פועלת, ח
 17. גארבדיאן, ג׳ורג׳ (45), פועל, חיפה, רח׳ ואדי

, אחה״ע 87  18. ברז׳וזה, חנוך (41), חימאי, תליאביב, רח
 19. ביאלר, יואל (29), פועל אריגה, תל^אביב, רח׳ אליפנט 5
 20. סקוטלסקי, משה (54), רופא שנים, רמת״גן, רח׳ ארלוזורוב 33

 21. שלופי, תופיק (35), נגר, נצרת
 22. סלונים, מאיר (36), פועל מתכת, צ. ה. ל.

 23. בריטשטיין, צבי (32), חשמלאי, תל^אביב, רה׳ הירקון 52א׳
 24. פיגנבוים, אברהם (32), פועל מתכת, צ. ה. ל.

ד עבאס 36  25. עבאסי, עסאם (25), פקיד, חיפה, ח
 26. ברקוביץ, .משה (35), פועל מתכת, פתח^תקוה, רח׳ עין גנים 5

 27. חינין, דוד (סאשה) (26), פועל מתכת, צ. ה. ל.
 28. בךיעקב (ברג), אפרים (25), פועל מתכת, יתל-אביב,

 \ רח׳ מירון 11
 29. חורי, חליל (30), חנוני, נצרת ;

 30. זילבר, יעקב (32), פועל חקלאי, תל-אביב, רה׳ מזאה 66
 31. גרבר, יהושע (40), פועל בנין, תל-אביב, שכ׳ מונטפיורי,

 דוד הרב קוק 16
 32. שפרוך, מרדכי (37), פועל בנין, נהריה, רח^נחלת שילר

 .33. פרחודניק, אשר (22), פקיד, ירושלים, רח׳ הטורים 30
 .34. בישארה, שפיק (35), פועל, רמלה

 35. שרר, מרדכי (40), .נגר, תליאביב, ךח׳ פרץ 22
 36. זילברמן, ירחמיאל (34), פועל מתכת, רחובות,

 מגרשי בברילוב

 37. גוז׳נסקי, יהודית (איטא) (25), פועלת יהלומים, תל-אביב,
 רדד סעדיה הגאון, בית גונטר

 38. דיב, חליל (33), נגר, נצרת
 39. הושנצר, .צבי (28), פועל, צ. ה. ל.

 40. ענבי, אברהם (24), פועל מתכת, צ. ה. ל.
ד נחלת בנימין 127  41. בךישמואל, שאול (50), צייר, תל-אביב, ח

 42. אבויחמד, ערפן (26), מורה,^נצרת
 43. פינברג, ישראל (43), עתונאי, תל״אביב, שכ׳ יד אליהו 154
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 104. גלזר, אברהם (27), פועל מתכת, חיפה, צ. ה. ל.
 105. בךזאב, אורי (38), פועל מתכת, תל-אביב, רוד דיזבגוף:37,

 106. זהרו, י אניס (27), פקיד, חיפה, עבלון
 107. אלטר, דוד־שרגא (22), סטודנט, תל-אביב, מזא״ה 53

 108. כץ, דב (36), פועל בנין, חיפה׳ דוד יוסף 29
 109. פישר, יעקב (32), פועל, ירושלים, רדד בצלאל, ביתאבדחםן

 110. עראבי, וואזי (26), חשמלאי, חיפה, דוד חורי 24
 111. ד״ד וליקובסקדדמיקוניס, םלבה (42), רופאת שנים,

הו לוין 13  תליאביב, רה/שמרי
, בלפור 9  112. צ׳צ׳יק, לאה (30), פקידה, רח

 113. סתוי, יהודה (45), פועל דפוס, תל-אביב, רדד מלצ׳ט 26 י
 114. אירגו, מרדכי (52), פועל דפוס, תל-אביב, רח׳ מזרחי ב׳ 6

 115. יפה דובה (37), מורה, תל-אביב, רה׳ בן עמי 10
 116. ד״ד בילצקי, מרדכי (45), ביאולוג, תל-אביב, :

 דוד בן יהודה 175

 89. רבינוביץ, דוד (21), פועל אריגה, תל־יאביב, שכ׳ נורדיה 15
 90. מאיר, יוחנן (24), צייר, צ. ה. ל.

 91. ינוקה, יהודה (24), סטודנט, צ. ה. ל.
 92. חנני, עסף (27), אופה, עכו, מקר

 93. גרוסברט, יהושע (40), צבעי, חיפה, רח׳ בן שמן 16
, ארנון 1  94. שטילמן, ראובן (32), גנן, תל-אביב, רח

, פינסקר 53  95. רוזנטל, חנן (42), פועל מתכת, תל-אביב, רח
 96. טאנוס, בולוס (30), פועל, נצרת, קונגרס הפועלים

 97. שטרן, יעקב (38), שרברג, ירושלים, רח׳ הישיבה 22
 98. קימר, יחיאל (26), פועל חקלאי, צ. ה. ל.

, אל־מעון  99. לוי, משולם (25), .פועל, חיפה, חליסה, רח
 100. הוברמן, יהודה (מיכה) (23), פועל דפוס, תל-אביב,

 רדד הקישון 70
 101. רוזנמן, יהושע (אוסקר) (29), מודה צ. ה. ל.

47 ,  102. חרונובוצקי, נחמן (29), פועל, יפו, דוד 12, מס
, אלנבי 98  103. ילין, עדינה (24), פקידה, תל-אביב, רח

 ש — הרשימה המאוחדת של .פועלים דתיים

 8. שכטר, אליהו (55), מהנדס, חיפה, קרית חיים •י
 9. אביטל, משה (34), רח׳ רמב״ם 22 ״

 10. פליקס, זאב (34), פקיד, ירושלים, רח׳ הטורים 36
 11. אג׳יא חי, מאיר גאון(42), פקיד, תל־אביב, רדד לוינסקי 104

 12. ברנשטין, בנימין (39), מורה, קריית עמל
 13. מקובסקי, שמאי (38), פקיד, פתח תקוה, רדד מוצקיז 6

 14. פרנקל, בנימין זאב (25), חייל, תל־אביב, אגף מחקר מטה
 15. וויס, יהודה (45), פקיד, יפדת״א, המשרד המחוזי

 16. ד״ר לוי, ליאו יהודה (34), מורה, תל־אביב, רדד קרל נטר 2
 17. יוכביץ, אברהם אבא (36), מדפיס, ירושלים, רח׳ מנחם 25

, התבור 32  18. שליט, דבורה (47), אחות, תל־אביב, רח
 19. קמינקא, אפרים פ.(48), מנהל חשבונות, מקוד! ישראל,

 בי״ם חקלאי

 4 1. ד״ד ליבוביץ ישעיהו (45), מרצה באונרבסיטה ירושלים,-
 ^ ירושלים, רח׳ אוסישקין 62

 2. הרה״ג אינגרליב (גור־אריה), שלמה (62), רב,
 תל־אביב, רח׳ רמב״ם 18

 3. ארליך, אברהם (43), פקיד, תל־אביב, רה׳ המלך ג׳ורג׳ 26
 4. ד״ד צמח, שמעון (49), רופא, ירושלים, רח׳ בךיהודה 27

 5. אברמוביץ, חיים יצחק (54),,פקיד במשרד הדתות, -
 תל־אביב, רח׳ רמב״ם 18

, יגיע כפים,  6. •טרגן, מלכה (26), חיילת,'ירושלים, שכ
 (רח, שדה חמד 9)

 7. בית הלוי, ישראל (58), פקיד בקופת מלוה,
 תל־־אביב, רח׳ בר־־כוכבא 27

 ת — הגוש העממי הערבי

 7. משעל, חנא (37), סתת; שפר-עם

 8. בסתוני, רסתום (27), סטודנט, חיפה

 9. אלחוסין, עלי (40), חקלאי, ערב אזבדת

 10. אזורי, אחמד עבדו (26), מסגר, חיפה, חרירי

 11. אלקורה, סעד אלדין (40), נגר, יפו, עג׳מי

 .1. נצר, ג׳ורג׳ (45), נגר, יפו, עג׳מי
 2. אצלח, אחמד סעיד (30), עירית חיפה, ביוב. חיפה, מר יוחנן

 3. אל זינתי. עמר (45), חקלאי, לוד
 4. אלפהום, אחמד״קמל (32), דפוס, יפו, עג׳מי

 5. ערביה סלים מוסה (30), מכונאי, יפו, עג׳מי
 6. אלחם, אברהים (45), בנאי, עכו .

ם ו ל ל ב ק נ ם ד ו ח נ  מ
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 י״ח בטבת תש״ט (19 בינואר 1949)
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