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17-רשימות המועמדים לכנסת ה

אתר הרשימה

רשימות 
 -המועמדים 

תפריט

, מפלגות
, סיעות, רשימות
ותנועות

עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה –קדימה 
 

 
 

 
אהוד אולמרט1
שמעון פרס2
ציפי צפורה לבני3
מאיר שיטרית4

אברהם משה 5
דיכטר

מרינה סולודקין6
חיים רמון7
שאול מופז8
צחי הנגבי9

אברהם הירשזון10
צבי אוריאל רייכמן11
גדעון עזרא12
רוני חיים בר און13
דליה איציק14
זאב דוד בוים15
יעקב אדרי16
זאב אלקין17
מגלי והבה18
רוחמה אברהם19
מנחם בן ששון20

) יוראי(שלמה 21
ברזניץ

אלי אלברט אפללו22
דוד טל23
אביגדור יצחקי24
רונית תירוש25
עתניאל שנלר26
מיכאל נודלמן27
עמירה דותן28
יואל חסון29
שי שכנאי חרמש30

יצחק אריה בן 31
ישראל

יוחנן פלסנר32

נגוסאי שלמה 33
מולה

דן בן דוד34
רחל אדאטו לוי35
רינה פיימן גרינב36
ליאור כרמל37
ליאת יונית רבנר38
שי אביטל רפופורט39

-יוליה שמאלוב40
`ברקוביץ

אהוד יהודה ברזלי41
יוסף שלמה תמיר42
שלמה גרביץ43

אנסטסיה מיכל סאמואלסון 44
מיכאלבסקי

אברהם קרמפה45
שמואל משה ריפמן46
רפאל אלול47
אורי שיטרית48
יצחק חדד49
אמיר הלוי50
אחמד דבאח51
גדעון דורון52
יהודה שביט53
דרור גל54
הראל אליעזר ויזל55
כאיד דאהר56
משה קונפורטי57
יצחק ונונו58
אהרון בן חמו59
מיכאל צולר60
סלומון אברמוביץ61
אברהם אבנר חייט62
נסים אלחדיף63
יוסף שניר64
חוה לוזון65
אסף זמיר66
יצחק פרץ67
חיים שגיא68
שמואל שטרולוביץ69
עדי צבי ליואי70
אמנון לנדאו71
רוב`יורי בוצ72
יהודה טובי73
יואב שמחי74
אוגניה וקסמן75
ניסים אלון76
אבישי בר יהודה77
רומן באזוב78
אביבה בן רפאל79
שלמה רצבי80

גבריאל אברהם81
יעקב יפרח82
מרדכי אמסלם83
נתנאל עמרן84
מונל מיכאל ברג85

איציק יצחק 86
בנישתי

דורית דגן87
אברהם מידן88
אביינש טסמה89
משה כחלון90
אילן וקנין91

מרדכי מופק 92
אלפריח

אברהם דרעי93

גדעון יששכר 94
צחר

אילן לביא95
שושנה ברוך96
נטלי אביעד97

אסתר מלכה 98
קוזלוביץ

צפורה גורדין99
יואל לביא100
אברהם עומרד101
גיל משה סלמון102
מאיר לוי103
נחום חן שינה104
שלמה צרפתי105
סימה שמיט106
אילנה סיון107
מיכאל לויט108
דוד שורץ109
אברהם נאמן110
עדי אלדר111
זאב בירגר112
רפי סויסה113
יורם פלד114
דב ליטבינוף115
יוסף צבי נשרי116
מאיר ניצן117
יונה יהב118
צבי יהושע צילקר119
מיכאל סלע120
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