
 )5יצחק(נ+ בנטישת׳
 0+1(נסים אורגיל
 )3+1(עליזה איטח
 )4+1(יצחק אלדן
 )2+1(משה אשר

 )4+1(ח״ם נווונמו
 )4+1(פנחס מאי

קו  )2+1(אויה נוינ
 )3+1(אללה-חוה נידן
 )7+1(ליליאן דהן

 )3+1(לוציאן וויסמן
 )2+1(שמואל זוומן

 )3+1(אברהם יחזקאל
 )2+1(נחום כהן
 )3+1(אהרון כהן

 )4+1(שלמה לאופמן
 )4+1(ישראל לביא

 )2+1(ליאק ליבומץ
 )5+1(ראובן סודזגוושויל׳

 )4+1(יפה מלכה
 )5+1(משה משולם

 )6+1(שמעון נזרי
 )5+1(משה סיד

 )4+1(שמעון עקיבא
 )5+1(יעקב פיומי

 )5+1(פולינה פינחסוב
 )3+1(דוו פתקו
 )5+1(שושנה צמח

 )5+1(שלום שללשחל׳
 )2+1(אלכסנדר שמוקלד

 )4+1(סועד זיאד אבו,
 )9+1(עבדקדו אברחלאד
 )8+1(מחמד אברמרסה
 )6+1(ניבו אברסיאס
 )7+1(חליל אברציאס

 )4+1,(איזולדה אביב
 )2+1(אמסה איסקובה

 )4+1(סנדל איציק
 )3+1(יעקב איצוון

 )5+1(עבד אלהוחל
 )5+1(סעיד אלולו

 )4+1(דבה אלינולשויל׳
 )6+1(אברהים אלעיסאו׳
 )10+1(חסן אלעסאו׳
 )3+1(אחמד אלצאנע

 )4+1(ראובן אנטלשויל׳
 )3+1(שרה בוטרשויל׳
 )7+1(דבקה בסיאשוילי
 )4+1(נאז׳ בטושויל׳

 )5+1(אלבוס ביטח
 )1+1(וחל ד1ד בן
 )4+1(מדס חודן בן
 )4+1(סודס אודס בן

 )4+1(אליהו במן■
 )4+1(דוד נדנפלו

 )5+1(רבקה דחדשחלי
 )4+1(דנה חיטיאשחל

 )4+1(וחל חיטשחל׳
 )3+1(אחל ווקרוז

 )4+1(אחד חאנאשוילז
 )4+1(נטלה חאנשויל׳

 )3+1(מזל דנורקו
 )7+1(יצחק תינו

 )1+1(מיל1 דסוק׳
 )3+1(פנחס דרעי

 )3+1(שמואל הוכבת
 )4+1(שושנה הוס
 )4+1(עדנאן הנד

 )1+1(ח״ס חנבת
 )7+1(דב ודדנו

 )2+1(ת׳ זדה
 )6+1(אליס תו
 )3+1(שלמה זקן
 )3+1(בוכה זקן

 )1+1(עדנה תניני
 )5+1(בוטה טוונ׳מן

 )6+1(נולנוה טטראשויל׳
)2+1(נטלה סטרשחל׳

 )6+1(צבי יוסף
 ׳ )2+1(נגה ׳וספשויל׳

 )6+1(אחד דזאנאשוילי
 )6+1(יהושע חינזיחשוילי

 )3+1(ציפורה חנשויל׳
 )6+1(סביסה ׳עקובובה

 )8+1(בוויט ׳שנווב
 )2+1(נוליאט כהן
 )2+1(ניסן בהן
 )10+1(מולי כהן
 )5+1(שלמה בהן
 )11+1(סנלוף כהן

 )2+1(חנה לגטו׳
 )1+1(אילן לוגסי
 )5+1(מרדכי לוגס׳

 )2+1(אחד מגלאשוילי
 )5+1(דוד מנדלישויל׳
 )5+1(טניה 1מגרשלשחל

 )4+1(שמחה מוחנוושחל׳
 )6+1(וחל מודזגורשחלז
 )1+1(יצחק מודזנוושחלי
 )4+1(אילנה מודגוושחלז

 )5+1(סגולה מחס
ד מושהשחל׳  )5+1(ס
 )4+1(דבקה מושהשויל׳

 )1+1(שמואל סזון
 )4+1(יעקב סינאלוב
 )2+1(חוה מינאל•

 )5+1(תמרה סיכלשחלי
 )4+1(ננדטה מיד

 )4+1(דבה מידלשחלי
 )6+1(נווה סידלשחלז
 )5+1(אתו׳ מיולשחלז
 )4+1(מקבלה סיולשחלי
 )5+1(שדה סיולשחל׳
 )4+1(מסודן סיולשויל•

. )5+1(תנה סלאנוב
 )5+1(חמה סנשהמב ,

 )1+1(סובח׳ מצסוי
 )5+1(שמתה משהשמלז
 )3+1(וחל משהשמלי
 )5+1(שדה סשהשחל<

 )6+1(ניגתס נחמיאס
 )2+1(מאיו סולטן

 )6+1(אחד ספיאשחל׳
 )5+1(אלישע עבד
 )7+1(יוסף ימסה
 )4+1(בנימין פוני

 )4+1(דוד פצחחה
 )5+1(חמה פלגלשמלז
 )5+1(מרגלית פפיאשוילי

 )4+1(יעקב קורדונוב
 )5+1(נמנה קטיאשויל׳

ה  )6+1(יוסף קדנ
 )5+1(שלום וחסנוב
 )10+1(אחסו שאה״!

 )4+1(דאנה שמלשויל׳
 )8+1(ותדר הלאל אבו

 )3+1(זאב אול״ו
 )2+1(אליסלף אוון

 )2+1(פימה בודס
 )3+1(אחה פלדמן
 )6+1(יהודה אביבי
 )1+1(אל״חו אבידו
 )7+1(פחן אבתי
 )6+1(שלמה אוד

 )1+1(שלמה אינוהנו
 )5+1(אהרון אלס״ג

 )2+1(יותאל אמיד
 )5+1(שמעון אמיתי
 )2+1(אהמן אפדם

 מיכאל בודק
 )5+1(מרדכי בוכמנדו

 )2+1(חיים בזן
 )2+1(דת ביבס
 גילה ביטון
 )3+1(שמואל ביה

)2+1(שמחה בוטלו

 )2+1(יצחק בשן
 )4+1(צבי גולדנברג

 )4+1(גדעץ גחן
 )5+1(דב פני1

 ה״מןזאב
 )3+1(אדק הס

ד  )2+1(אהובה הו
 )1+1(ליאורה וולון
 סובה(נ) וייס

 )3+1(דק וסומן
 )3+1(שלמה וקנין

 )2+1(בנימין חגיאג
 )5+1(יוסף חזנוב״ן

 )1+1(יוסף חלבי
 )3+1(יהושע טובי

 )1( - טוביה טל
יוסף ׳ונתפח

 )5+1(אבנו ׳ונתפח
ו ׳קותיאל ו  ו

 )4+1(הילדה מף
 )2+1(הילה לח
 )4+1(מטה או

 )3+1(אבלח לחמי
 )2+1(סוגיו לחדדן

 ל״בישראל
 )5+1(בגי מותקנט
 )5+1(שאול מונחו

 )2+1(חנן מושקוניץ
 )3+1(נל' מלינובסק׳

 )3+1(ניחת משולם׳(סיני)
 )5+1(דוד נגד

 פואד סוליסן
 זמיר סולימן
 ישראל סטדק
 )2+1(פנחס סוונת
 )3+1(ירדנה סוור

 )7+1(יוסף עדקה
 )5+1(ישראל עח

 )3+1(שחו עזרא
 )8+1(אחה עזרא
 )6+1(שבתאי ענבי

 )2+1(טליה פלד(זוארץ)
 מרדכי פנחס
 יצחק פרדס

 )4+1(יוסף פרידמן
 )6+1(משה קוסטנוביץ
)4+1(נתבדו קופולוביץ

 יוסף ששה
 )3+1(רפאל ששח

 אליעזר אמיתי
 )5+1(יוסף בונבינדו

אסתר זספט
אסתר ויא5חשאי-א

 )4+1(ווה מושקוביץ
 )2+1(אביב מלצר
 )5+1(יצחק שלמון

 )4+1(סרק שסואלביץ
 )6+1(ותמךטוב אבנעיס

 )4+1(גיא אהרון
 )3+1(יצחק אוו

 )5+1(יצחק אווטנת
 )1+1(דחה אוד

 )7+1(אליס אטיאס
)1+1(אשר אטיאס

 )2+1(אוסקר שס״נר
 )4+1(יעקב טוב שס

 שלומי(נ+ו) אימי
 )1+1(ג׳סילה ־אלחוף
 )9+1(אסתר אלימלך

 )5+1(נחמן אלפקוביץ
 )6+1(יוסף אשוד

 )6+1(שרה אשטסקר
 )1+1(חנן באבא
 )8+1(סמיו באבא
 )6+1(חנה באזוב
 )4+1(משה באיץ

 )7+1(סילקה בורדאקו
 שמעון גיאט בן
 )5+1(וסי שלום ק

 )4+1(אליהו בנסו
 )2+1(חנן ששת בו

 )5+1(מקטוו בודה
 )4+1(יוסף בונל

 )1+1(טובה בולינסק׳
 )4+1(הנמך בדף

 )1+1(זוהיוה מאלי
 )5+1(אפדם גוהח

 )5+1(בחך גווטק
 )1+1(נתרה גורנתק

 )1+1(ג׳והן גלס
 )5+1(מנחם גושח

 )1+1(סוהילה !'באלי
 )9+1(כונבה דאלל
)2+1(מימין דבש

 )6+1(שדה זיזוב
 )5+1(הרצל חנ׳אג'

 )6+1(מרגלית חובלאשויל׳
 )3+1(חנה חורש

 )3+1(תמוה חחיאשויל׳
 )5+1(אברהם ח״א
 )1+1(מנן ח״א
 )4+1(משה חלבי

 )5+1(חיים חן
 )5+1(איסק ססמאשחלי

 )3+1(ברוך בילו
 )5+1(נתנאל בוק

 3+1 מאוד חידוד
 )3+1(שאול יהודה
 )1+1(יעקב סחווב
 )4+1(שמואל קלוש

)3+1(אפדם חקוביץ

 )6+1(אסתר דדשחל׳
 )6+1(סולימן דודו

 )5+1(בדון חופמן
 )1+1(גד וודהווקו

 )2+1(אופירה אנסו
 )1(יעקב אילן

 )1+1(אותה אליעזר
 )4+1(תמו אמיתי

 )2יצחק(ג+ אמסלס
 )2+1(פנינה בוק

 )2+1(מניה בודקו
 )1+1(נפתלי בינדנגו

 בליוליוס
תה בלטסן  ו

 )1+1(אלבוט ניני ק
 )4+1( • חנה בךשחו
 עתה בגאיש

צו  )1+11 ליתקה מ
 )3+1(ח״ס נבע

 )3+1(אויה הושקוביץ
 )2+1(א״ל חצמן
 )3+1(יצחק זאבי

 )1+1(מיסץ תדנבת
 שרגא(נ) תלבושנתין

 )3+1(מד חדד
 )2+1(אליהו טדסנך
 )2+1(קוחן טולדו
 )4+1(מחם טלמוו

 )3+1(בת־שבע ׳קותיאל
)4מוסל(א+ לב

 )2+1(אלישבע מוטח
 )1+1(יעקב מסלון

 )2+1(שולמית מיקלשנו״ן
 )4+1(מתות סגל

 )3מתות(נ+ סתה
 )3+1(יהודית עופו

 נ עופוה גולדמן
 )4+1(בתד פלנובסק׳

 )2+1(דבורה פפו
 בתיה(נ) פדדסן

 )3+1(מחם פולשט״ן
 >■2יובל(נ+ קליין

 )2+1(אילנה ראובן
 )3+1(זאב מתם
 )2+1(שלמה אלחדף שאול

 )3+1(שלמה שולשט״ן
)1+1(יונתן שלו

 )3+1(וחמים לח
 )2+1(נאוה לח
 )4+1(טובה לח

 צהלה(נ) לוי־שינה
 קלוה(א+ו) לומה

 )1+1(שדת ליפשיץ
 )6+1(דבקה לח
 )1+1(שמואל לח
 )10+1(אלברט לי

 )4+1(שמואל לס
ת מטת ד  )1+1(מ

 )4+1(מנול• מודגבוישחל׳
 )1+1(שמעון סוכתו

 )4+1(נאת סושיאשויל׳
 )8+1(מזל סססוב

 )4+1(אסתר סיכלשחל׳
 )4+1(שדה מידשוילז

 )4+1(אברהם מלנה
 )1+1(צפא מסאווה
 )1+1(תמאס מסאווה
 11+1(ססיה מסאמה
 )1+1(ליהאס ססאווה
 )1+1(אקבאל ססארוה
 )1+1(הלה מסאווה
 )4+1(לאה ססילקו
 )1+1(אנשוראח סצאמה
 )1+1(סליסה סצאמה
 )1+1(אחזיחאס מצאווה
 )1+1(חדנ׳ה מצאווה
)1+1(פאותה סצארוה

 )4+1(׳הודת משה
 )3+1(אתח נגד
 )4+1(אברהם נח

 )6+1(וחסים נעים
 )3+1(אבלין נקש

 )6+1(סדס סבךקובושה
 )1+1(יוסף סוסן
 )3+1(יעקב סופו
 )4+1(שלמה ססס
 )4+1(תיאל סנקו
 )6+1(קלוה סמסי
 )4+1(יעקב עבדו

 )2+1(יוסף עותד
 )8+1(סלמן עליסה

 )4+1(נמטל פיציחחה
 )4+1(מולנה פיציחחה
 )3+1(אברהם פרס־איזן

 )4+1(משה ציוני
 )5+1(אתד ציצואשחל׳
 )5+1(תנה קוקושחל׳

 )6+1(ססיו קמו
 )4+1(שאול קצב

 )5+1(מומס ראובן
 )7+1(אברהם וביאה
 )5+1(סלסן וביאה

 )6+1(צבי רביע
 )3+1(פסח חזנבאוס
 )1+1(אליהו רוזנפלד
 )10+1(סלים שאשא

 )4+1(נינה שיסשילשחל׳
 )3+1(אלי שלו

 )8+1(שמואל שלום
 )6+1(נאתקו שללאשחל׳

 )8+1(זיחפין שנדסוב
 )5+1(אספיוונס שמדהו

 )1+1(חנוך שעו
 )3+1(דנה שדקאר

 )3+1(דאק אבו
 )7+1(צאלח חבלה אבו
 )2+1(עלי אבו
 )2+1(משדי עלי אבו
 )16+1(פאיז קיאץ אבו
 )3+1(עמאד קיאץ אבו
 )1+1(חוסאם קיאץ אבו
 )4+1(מאד קיאץ אבו

 )3+1(מעזח אבועלי
 )1+1(השאם קיאף אבי

 )3+1(אבדרזק אחיוס
 )4+1(סאהו אחירס
 )9+1(מחמוד בוהוש

 )8+1(פהס׳ דגלם
 )2+1(מחמוד דגלם

ק תו  )8+1(אברהיס ו
 )7+1(לטפי תד

 )4+1(וביה חאמד
 )7+1(עתאן נופל

 )1+1(סואח־ יחסה
 )8+1(צאלח עלי
 )1+1(ברנאת עלי

 )9+1(עאיד עמדה
 )3+1(עסאד סוסה עתמאן
 )4+1(נאג׳וז צאלח
 )13+1(נוסעה צעב׳

 )2+1(אחסר שחאדה
 )6+1(סאמי תל׳

ת זכאים  )3+1(מו
 )1+1(שאל עיני

 )5+1(יצחק צימרמן
 )4+1(גוסה שבתאי

 )3+1(חלאד דאק אבו
 )7+1(יוסף טייאו

 )4+1(שלומי סל
 )7+1(שרה סלגאוקו

 )4+1(ותנה קו תמנה סמסוט
 )2+1(שלומי יפה

 )5+1(אליהו ירמיהו
 )9+1(אהחן בהן

)4+1(בני מתנאשוחלי

נכבד, כנסת חבר
 גורלם ־ גורלנו על החלטה בפני ניצב עצמך למצוא עשוי אתה הקרוב בעתיד

 משפחותיהם. בני ואלפי דובק פועלי מאות של
 טבק, למוצרי פרסום איסור ועניינה לכאורה תמיכה חוק הצעת תובא לפניך

 סגירת ־ תהליך של ובסופו חוץ תוצרת לסיגריות יתרון הענקת תוצאותיה אך
. מפעלנו.

 ארה״ב בגרמניה, תעשייה פועלי יתפסו מקומנו את אם להחליט יהיה עליך
 ככלי לרחוב נושלו אנו ואילו השוק את יכבשו מתוצרתן שהסיגריות וברזיל,

 חפץ. בו שאין
 ולייצר. לעבוד רוצים אנחנו

בנו. לפגוע שבאה החוק להצעת ידך תיתן אל
 בר בבני דובק של הסיגריות מפעל ,עובד

ק של טבק לעיבוד מפעל עובד'  בצפת חב
 בלוד דובק של הסיגריות מפעל עובדי

 בחיפה דובק מחסני עובדי
 בתל־אביב דובק חברת עובדי

נטי־בד דובק של הפילטרים מפעל עובדי

 )12+1(מוחמר קיאץ אבו
 )10+1(עבד אבודאק

 )4+1(גסאל גוגאם
 )6+1(אסעד חנתולי

 )8+1(רחמן עבד עואד
 )7+1(אבוהים עואד
 )1+1(בלאל עיסה

 )5+1(אימן עלאונה
 )6+1(ג׳סאל ענתד

 )5+1(עזיז עתזה אבו
 (נ) - שמואל אח

 )4+1(ח״ם בלחסן
 )1+1(מנחם גיג׳

 )7+1(פאהד זעזע
 )3+1(רפאל חאביה
 )5+1(עומד חאלד
 )3+1(יעקב חזות
 )8+1(עלי חילף
 )9+1(מסעוד בהן
 )4+1(שאול כהן
 )4+1(סודק• לב

 )4+1(מזל לחסן
 )9מחסד(א+ עבדאללה

 )6+1(חוסיין עבוד
 )5+1(יוסף עטאללה

 )5+1(עמרם פוץ
 )4+1(גמיל קום

 )2+1(עליזה במס
 )3+1(משה החמי

 )3+1(דניאל טשבס
 )6+1(חסן נסואלדן

 )1היאס(ו+ סחדאן
 )1+1(ניהאד עובד
 )1+1(שושזה ארסי

 )5+1(יצחק אדבה בן
 יוסף(נ) גבעוני

 )1+1(שמעון דהן
 גמיל(נ) גחמאס
 )1+1(אלבום שס־טוב

 עליה אטדג׳
 )1+1(סיסי אילוש
 חיים(נ) אפנגיר

 )2+1(ניסים זקן בן
 מדם במאני
 )5+1(יהודה הלאל
 )3+1(סעיד חאג'
 יהודית(נ+ו) טחזו

 שושנה(נ) כהן
 משה(נ+ו) לח

 בנו(א) מאיו
 )5+1(אחמד סישא
 )2+1(משה מלנה

 זהבה(ו) מצליח
 שולוטה(נ) סנסורה

 )1(שמעון קלסוביץ
 לאה(נ) חזנברג
 )4+1(צבי שחמד
 )1(אהרון שמואל

 )1(סודני פלץ
 )3+1(דוד ששה
 )2+1(יצחק ב״דה
 )2+1(ניסיס בוכה
 )2+1(דליה בוסון
 )3+1(אהוד גובו
 שרק(נ) נדבו
 מזל(נ) חצסן
 )2+1(מני זלוף

 )2+1(וחל יצחק
 )5+1(ציון בהן

 )3+1(שמואל כספי
 וחל(נ) נץ

 )1 +1(ליזה מור
 )4+1(יחזקאל פמדמן
תני ופפווט  )5+1(מ

 )5+1(מחנה גנאל
 עוח(ו) יצחק
 )5+1(אליהו סלסן
)4+1(יוסף ענדה


