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מועמדים 5 כוללת הרשימה .63 בן המרכזי״ חדש כוח — הזה העולם תנועת רשימת
7 עורכי־־דין, 4 באוניברסיטה, מרצים 3 ערביים, 21 מהם שמות, 61 כוללת השביעית לכנסת

כלכלה, אנשי 7 ומורים, מחנכים 6 מהנדסים, הצעיר .40 לגיל מתחת 42ו־ ,30 לגיל מתחת
פקידים 3 חקלאים, 3 קציני־ים, 2 עתונאים, 4 ,21 בן צלם־סרטים גלילי, משה הוא ביותר
סטודנטים. 2ו־ ב״משביר פקיד וקסלר, אברהם ביותר והמבוגר

רבי□ לסיעת יחיד מסיעת
השביעית רננסת בבהירות חוש נותשר המועמדים רשימת

כספי משה ד״ר בביר: מרצה

ס אלכס :סרטים מפיק מסי

תל־אביב עתונאי, ,46 אבנרי, אורי .1
ה עתונאי, ,43 בהן, שלום .2 תקו תח־ פ
גבעתיים עורן־דיו, ,34 זכרוני, אמנון .3
ת באוניברסיטה, ומרצה סופר ,41 קריץ, ראובן .4 צקין קרי מו
ס, אלבס .5 תל־אביב סרטים, מפיק ,35 מסי
רמת־גן חברה, מנהל ,32 עופר, פרץ .6
חיפה חרט, ,25 חסן, קוסייני .7
ירושלים באוניברסיטה, בכיר מרצה ,40 כספי, משה ד״ר .8
רמת־גן באוניברסיטה, בכיר מרצה ,35 וולף, בנימין ד״ר .9

תל־אביב דין, עורך ,44 ליטוינסקי, חיים .10
חיפה עתונאי, ,30 עיסא, חביב .11
חיפה הסוחר, בצי קצין ,44 צוקר, חיים .12
ערד עבודה, מנהל ,33 פרנק, אורי .13
דימונה טכסטיל, מהנדס ,31 ברנד, מיכאל .14
מג׳ד־אל־כרום מסגר, ,23 מנאע, מחמוד .15
חיפה מהנדס, ,41 מתיוביץ, אליהו .16
עין־הוד הסוחר, בצי קצין ,35 יורדו, דניס .17
תל־אביב מחנכת, ,38 אבנרי, רחל .18
כפר־איבתאן חקלאי, ,25 ג׳אנס, נימר מוחמד .19
חיפה אלקטרוניקה, מהנדס ,26 אתגר, יוסף .20
הרצליה עתונאי, ,43 גלעדי, נעים .21
ירושלים סטודנט, ,25 גופר, דב .22
תל־אביב חשמלאי, ,26 חוצן, אהוד .23
בני־ברק טכנאי, ,33 ישנו, יצחק .24
גבעתיים כלכלן, ,54 לוי, קורט .25
לון מהנדס, ,33 לחמן, דן .26 חו
חיפה חשבון, רואה ,40 עמיר, אליעזר .27
בית־שמש מכונות, הנדסאי ,26 עירן, אריה .28
חיפה מזכירה, ,24 שרון, בלה .29
חיפה פועל, ,25 חסן, סעיד מוחמד .30
ה דרך, מורה ,30 אחימרים, יהודה .31 מונ די
ת בית־לחם חקלאי, ,47 אתגר, משה .32 לי הגלי
נהריה עבודה, מנהל ,46 רולף, אלפרד .33
לון בנין, טכנאי ,30 בן־גל, שמשון .34 חו
ת מחנך, ,49 דב, בן צבי .35 ם קרי חיי
טבריה דרך, מורה ,30 דורי, בן עזרא .36
תל־אביב מורה, ,22 ברנשטיין, דב .37
חיפה וטלוויזיה, רדיו טכנאי ,27 גוטסמן, זאב .38
חיפה מכונות, טכנאי ,27 גלוסמן, בנימין .39
ה סרטים, צלם ,21 גלילי, משה .40 תקוו פתח־
חיפה מורה, ,31 דומקה, אליעזר .41
ה מנופאי, ,24 דייגי, אהוד .42 מונ די
שקלון פועל, ,42 דייוויס, דוד .43 א
חיפה ביטוח, סוכן ,29 הולנד, איתן .44
ת, ,26 הורביץ, חנה .45 קאי טי מ רמת־גן קוס
ירושלים סטודנט, ,22 וייס, רון .46
גבעתיים פקיד, ,63 וקסלר, אברהם .47
תל־אביב פקיד, ,23 וריה, דוד דן .48
כפר־אמירים חקלאי, ,47 זמיר, שלום .49
תל־אביב טכני, מסגר ,22 טישלר, מרדכי .50
חולון מורה, ,38 טמיר, יוסף .51
אילת טבע, שמורות אזורי פקח ,33 סער, רם .52
רמת־גן חשבונות, מנהל ,24 פילוסוף, אברהם .53
באר־שבע מכירות, מנהל ,30 קמחי, אברהם .54
ירושלים בעיסוק, מרפאה ,55 שטייניץ, אלישבע .55
חיפה עורך־דין, ,32 שטרנברג, אמנון .56
תל־אביב נהג, ,29 שלו, צבי .57
תל־אביב מכונאי, ,45 שלומי, נפתלי .58
פה אלקטרוניקה, מהנדס ,31 שמעוני, דניאל .59 חי
ה פקיד, ,29 שנק, משה .60 תני נ
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קריץ ראובן :נודע סופר
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