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המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני

יחימוביץ שלי רחל3לבני ציפי ציפורה מלכה2הרצוג יצחק1

בר לב עמר ישראל6שמולי יצחק5שפיר סתיו4

מיכאלי מירב9פרץ ארמונד עמיר8בר יחיאל7

מרגלית אראל נחום12טרכטנברג מנואל11כבל איתן10

עטר דניאל15סויד דהאן רויטל14רוזנטל משה מיכאל13

ברושי איתן18בהלול זוהיר17חסון יואל16

סבטלוב קסניה21שי נחמן20בירן מיכל19

בן ראובן אייל24יונה יוסף23נחמיאס ורבין איילת22

פדידה בן שיטרית לאה27סעד סאלח26כהן פארן יעל25

יניב אלדד30מזרחי משה29טיבייב רוברט28

שוורץ איתן אריאל33קריב גלעד32ברדוגו אושרת בהירה31

בראון שמעון36פילץ אלון35גולדמן אליס-פלורנטינה34

אבו סביח אבראהים39אעלימי נזאר38כהן חיה37

מלמד למואל42כרמל ליאור41טרודי סלמאן40

אילני זהבה45גלעדי אלון44סרביה מרק43

מסעד ניקולא48קידר אורי47אלפסי סימון46

מורן סיגל51פרס ריצ'רד50זיו ישראל49

סויסה ימין אוהלים54אבו ריאש פרחאן53וישניה אדיר52

שירדזקי ניר57נוימרק זוהר56דניאל אמנון55

שחף עמנואל60גולני נעה59מדלר יוליוס58

זילברברג מיכל63אשבול שולמית62אייזנברג בוריס61

אמארה פתחי66עטייה יוסף65נתנזון גולדשטרום רוברטו64

אדונסקי אלמוג69קוטלר שלום68אנגלר יחזקאל67

ונונו יוסף72אוסטרינסקי אייל71מזרחי שמואל70

אורן אלי אליהו75סטרולוב עמירם74סדן אליהו73

מויאל שלום78בצלאלי שמואל77חלימי מישל שלום76

מגן-בריצ'ר דוד81אזולאי דניאל80כהן שולמית שולה79

שיבלי עלי84בן דוד רואי83אדירי ציון82

חולבסקי יצחק87בן-עמי דבי זהבה86פינס תומר משה85

הירשהורן ישראל90אבו ראס אבראהים89בילקר דן88

אריאלי דוד93חכם אורה92דגני אברהם91

מגן צבי96בן עטר משה95סיני יעל מרים94

סוצקובר אהוד99שחורי תמר צלה98אלוביץ טל יחזקאל97
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100
פינטו אילנה

101
ספיר דורון

102
ימיני יצחק

ביטון מיכאל מרדכי105חדד אריק104זך אמנון103

אלדר עדי108בוחבוט שלמה107שוסטר אלון נתן106

פינס-פז אופיר111שיטרית שמעון110עמיר אליהו109

שוחט אברהם בייגה114בר עם עוזי113כהן רענן112

שחל משה117ליבאי דוד116ווייס שבח115

נבון יצחק120הלל שלמה119ידלין אהרון118

רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת התנועה
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