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ה-25 לכנסת הבחירות

גלאון זהבה בראשות ישראל של השמאל מרצ

מרצ מפלגת מטעם הוגשה המועמדים רשימת

פרסום: 15.09.2022תאריך

עדכון: 13.10.2022תאריך

זהבה גלאון מוסי1. רז מיכל2. רוזין .3

עלי סלאלחה יאיר4. גולן גבריאלה5. שוץ לסקי .6

ניצן הורוביץ מאזן7. סיאם אבו אומימה8. חאמד .9

עאיד בדיר קטי10. מורג פיאסצקי עומר11. שכטר .12

יריב אופנהיימר שאנה13. אורליק אלאן14. אלירן ביחובסקי .15

תומר רזניק איל16. רייז ענת17. ניר .18

לורה ורטון אליאס19. מטאנס אילנית20. הרוש .21

אורן טוקטלי שי22. אגוזי אלחלים23. עבד זועבי .24

יפעת סולל רונית25. וינטראוב אהוד26. בנדל .27

שגית גורפינקל אמילי28. גרינצוויג בן29. מרום חושן .30

גבריאל דוד טיטלבאום תום31. חכים דרומי עילאי32. הנדין הרסגור .33

עפר זבנר שי34. קטרון כהן אייל35. ברגמן .36

עינת עובדיה שוש37. ערער שחר38. קרן .39

מיכאל רגב סימי40. אוחיון רוקח גמיל41. יחיא .42

גיורא ברעם ירון43. יעקבי לאה44. ויויאנה וולפסון .45

מרים שרה גרינצוויג רן46. יקיר צחי47. יצחק זליכה .48

חגית סלם רביע49. סלאלחה עדית50. דיאמנט .51

אבשלום סל זהר נעמה52. אבירן שלומית53. לוטם .54

אליעזר הברמן אורי55. אלדר עביר56. חאמד .57

נדין חסן חנין58. חתנאוי איריס59. טרי .60

עדן הספרי מזרחי היבה61. סלאלחה אייל62. פרדס לוריא .63
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66. פלאוט גיא65. עבדול רחמן מוסא64. עבד אל פתאח מוחמד

69. צרפתי דניאל68. סייד אחמד יוסף67. צימרמן וינשטוק גלית

72. קורן מורן בן71. סטרקובסקי שילון שרה70. סמארה מועתאז

75. עאזם אלאא74. עבדאללה רנין73. קרישק אריה מנדל

78. טנא איתן77. נאש למעאן76. עדן מיכל

81. ציון נעמי80. כיאל אמל79. בן אברהם רעיה

84. ח'ורי לטיפה83. גילר עמיחי82. זועבי היא

87. פלץ ניצן86. סוכרין ליאור85. חדיפי וליד

90. קשקוש חוסאם89. קשני שני דוד88. גורן תומר לואיס

93. מיודובניק ראובן דן92. זרטל עידית91. דה שליט אבנר

96. אפרתי עמירם95. סרור אליאס94. ספרן אליעזר

99. סילברמן סוזן אמי98. ביזאוי צביה סלביה97. זיו נטע

102. ולדן צביה101. רזניק רות חדוה100. נשר דורון אשר

105. רשף צלי104. מורציאנו יוסף103. ולדן רפאל

108. וילן אבשלום 107. סרטני אמירה106. בן ראובן אייל

111. מאור ענת110. צוקר דוד109. אביטל קולט

114. גבארה חוסניה113. כהן רן112. צבן יאיר זלמן

117. זנדברג תמר116. פריג' עיסאווי115. חזן שרה נעמי

119. אורון חיים118. ביילין יוסף

בימים שבין מעמד הגשת הרשימות לאישורן, בדקה הוועדה את כשירות כלל המועמדים והרשימות, בהתאם להוראות הדין. בעקבות בדיקות אלו, המועמד

ביכי מוחמד שהוצב במקום ה-73 לא נכלל ברשימה שאישרה מליאת הוועדה המרכזית בתאריך 29.9.2022, בהתאם לסעיף 63 לחוק הבחירות.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.10.2022


