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ה-25 לכנסת הבחירות

לפיד יאיר בראשות עתיד יש

לפיד יאיר בראשות - עתיד יש מפלגת מטעם הוגשה המועמדים רשימת

פרסום: 15.09.2022תאריך

עדכון: 13.10.2022תאריך

יאיר לפיד אורנה1. ברביבאי מאיר2. כהן .3

קארין הרטשטיין אלהרר מירב4. כהן יואל5. רזבוזוב .6

אלעזר שטרן מיקי7. לוי מירב8. ארי בן .9

רם ברק בן יואב10. סגלוביץ בועז11. טופורובסקי .12

מיכל סגמן שיר עדן13. רול יוראי14. הרצנו להב .15

ולדימיר בליאק רון16. כץ מטי17. הרכבי צרפתי .18

טטיאנה מזרסקי יסמין19. פרידמן דבורה20. ביטון .21

יהודה משה טור-פז סימון22. דוידסון נאור23. שירי .24

שלי מירון עמוס25. ירון לוי עליזה26. עדי עזוז .27

עוז חיים מוחמד28. היג'א אל אבו מיכל29. כבביה סלבני .30

רוני מלכאי איריש תומר31. וינר רונית32. ארנפרוינד .33

שגית עבו חנה34. גול לידיה35. חטואל צוקרמן .36

אילן גזית יעל37. לנגי דה הדר38. שוייצר .39

טל מגרה פלג40. רשף שי-לי41. שאשא .42

שירן אבקסיס דלית43. כהן גור רואי44. דוד .45

זהבה לנדמן ירדנה46. אוקמן צחי47. יצחק דקל .48

מיכל אלבו דורון49. צור פדה איברהים50. קאסם .51

רונית יובל אסתר52. כהן שמרי53. לוטן .54

שלומית פריבר פבל55. קגן אורי56. אברהם זנקו .57

אורית שני מיכאל58. גורין כרמלה59. גרבינר .60

נורית טופז זיו61. ורהפטיג דמוז62. גובזה .63
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66. זיוון ליאור65. גוילי זוהר64. מרחב אלון יהודה

69. סגל איילת68. קטילאת רולין67. שטרלינג פלורי

72. אמיר ורד71. רוזן דב70. לוי שרה שירה

75. בן גדעון תמי74. רם יותם73. בר מאיר תמר

78. פרדו ביטון ספיר77. גוניקמן יובב76. גרינפילד גילת יהודה

81. ירדני יוסף80. ויין אנדראה79. פרץ טלי

84. שרגל ארנינה83. ירון פנחס82. משען נתנאל ליעד

87. שאול מזל86. מזרחי ברכה85. לורבר ורדי יובל

90. קוניק-הופמן גלית89. לייבוביץ ישראל88. קוברינסקי-בן צבי אורלי

93. הראל תומר92. אפלבוים אילן91. קוגוס אביבה

96. היישריק עליס95. דוידוביץ ערן94. שיטרית עמית

99. פוקר קוברינסקי לימור98. די סגני יערה ימית חנה97. קולודרו גבריאל

102. ברוך עדן101. עובדיה עמית ישראל100. סגל הדר

105. סברינסקי דלית104. אסרף-לוי שרית103. גרינשפון שרי גלית

108. פורתי נעומי107. גבע רחל106. אבינועם אפרתי מי גל

111. ליברמן שי אליהו110. גנדל אילון109. פרי-סעדה אילה

114. בלייברג בתיה113. הויגר טל112. רודוי שרונה

117. ריפל עליזה116. בולקובשטיין שולמית115. קלריך ילי

120. סומק רוני119. ויינשטיין דבורה118. נמימי מומי-משה

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.10.2022


