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ה-25 לכנסת הבחירות

מיכאלי מרב בראשות העבודה מפלגת

הישראלית העבודה מפלגת מטעם הוגשה המועמדים רשימת

פרסום: 15.09.2022תאריך

עדכון: 13.10.2022תאריך

מירב מיכאלי נעמה1. לזימי גלעד2. קריב .3

אפרת מרום רייטן רם4. שפע חיה5. אמילי מואטי .6

יאיר פינק אבתיסאם7. מראענה ישראל8. עמר לב בר .9

מהרטה רון ברוך אמיר10. ח'ניפס מאיה11. שקד נורי .12

רז קרני אלסה13. ברוך גברי14. גיל בר .15

הדס סיידון שהרבני נחמן16. שי אליס-פלורנטינה17. גולדמן .18

תומר אביטל דינה19. דיין גיל20. ביילין .21

עינת קולמן ספיר עמנואל22. יאיר טרצ'יצקי חן23. אריאלי .24

יעקב קובי קיסוס שרי25. ירושלמי-רם פרחאן26. ריאש אבו .27

סימון אלפסי ברוך28. לגזיאל דקלה29. כהן .30

נסים לסרי שולמית31. אשבול יואב32. אגמי .33

נאזק מנסור ירון34. זרצנסקי גדות ענת35. מרציאנו .36

רועי מימרן שני37. הקר אבי38. לוי .39

רינה רמות ניר40. רוזן נופר41. דרוקמן .42

יחזקאל טל אלוביץ שירה43. ראזר נחום44. ירמיהו .45

טלי אבירז חייט עפר46. קורנפלד דורית47. שילה .48

דניאלה נתן לבנסארט דניאל49. אזולאי נעה50. גולני .51

נמרוד לנגר מאשה52. שיינדורף דן53. רוזנטל .54

ליאור לניר טל55. אביטבול נבו עלמה-דליה56. ארליך .57

אברהם פרדס אורלי58. שלוח ביטי חיים59. יואב הריס .60

שני גרנות-לובטון רועי61. סגמן נועה62. חסידוב .63
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66. לובין אמיר65. שלפמן שיינה64. שוורץ יובל

69. סרי אור68. קויש טננבאום שחר יעקב67. כהן נעמה

72. גרוניק אריה (ליאו)71. אורן לידור70. אלשטיין חנן

75. פרידמן מדי מנדי74. בר-נר דן איל73. אלעד שטרנגר יוליה

78. מיניץ' בנימין דניאל77. ברנשטוק סימה שמחה חיה76. בילקר דן

81. כהן שולמית שולה80. בן יהודה ערן79. לאו תהל אור

84. חוסקוביץ סילביו גבריאל83. רוז אליגון תלמה82. אורנשטיין עידו

87. פרץ צפורה86. דאר מולחם מלחם85. שמיר קינן שולי שולמית

90. גולד ברוך יהודה89. שפירא חרש נועה88. שקרון פרץ

93. לוי רוזנבלום שני מאירה92. קסל ישראל מאיר91. דוידוביץ אסתר

96. חולבסקי יצחק95. כהן חיה94. פכטר אריה

99. קוניק רן98. אלימלך זהבה בובה97. קלינגר-אתיאל נגה

102. ריטוב עמיר101. לן כהן רויטל100. גל ישראל

105. מנסור איאד104. בוקאעי מחמוד103. גרינבלום עידו

108. אביטן שלמה107. מזרחי שמואל106. קבלו פנחס פיני

111. רוזנטל משה מיכאל110. ונונו יוסף109. בירן מיכל

114. שיטרית שמעון113. לובלסקי מאשה112. גולדמן מיכה

117. כהן רענן116. סנה אפרים115. מצנע עמרם

120. שחל משה119. חריש מיכאל מיכה118. בר עם עוזי

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.10.2022


