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רשימות המועמדים המפורטות שאושרו
הליכוד -אח”י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

האות המאושרת :מחל
 .1בנימין נתניהו

 .40הילה -אסנת מארק

 .79ישראל אמויאל

 .2גדעון משה סער

 .41אסף חפץ

 .80אסיה אנטוב

 .3גלעד ארדן

 .42יחיאל )מיכאל( לייטר

 .81טליה ארגמן

 .4ראובן רובי ריבלין

 .43דניאל בנלולו

 .82אריאל בולשטיין

 .5זאב בנימין בגין

 .44עוזי דיין

 .83מישאל בן עמי

 .6משה כחלון

 .45אדמונד חסין

 .84גבריאל -חיים ביטון

 .7סילבן שלום

 .46פנינה רוזנבלום סימונוב  .85טל ברודי

 .8משה )בוגי( יעלון

 .47זאב -יאיר ז`בוטינסקי

 .86יבגניי בריסקין

 .9יובל שטייניץ

 .48מיכאל קליינר

 .87אריק ברמי

 .10לאה נס

 .49נורית )יונה( קורן

 .88יוסף גינו

 .11ישראל כץ

 .50סמיר קאידבה

 .89דוד גולן

 .12יולי יואל אדלשטיין

 .51יוסף -ספי ריבלין

 .90פנחס דלויה

 .13לימור אהבה לבנת

 .52דוד מנע

 .91דוד הרמלין

 .14חיים כץ

 .53יחיאל -מיכאל חזן

 .92יוסף חביב

 .15יוסף פלד

 .54משה שלמה מוסקל

 .93יואב טבול

 .16מיכאל  -מיקי איתן

 .55אליהו גבאי

 .94אופיר טוביאנה

 .17דן מרידור

 .56גיל חדד

 .95שלמה טל

 .18ציפי חוטובלי

 .57אלי אבידר

 .96זהר ירמיהו

 .19גילה גמליאל

 .58חמי  -נחמיה דורון

 .97אסתר שושנה לזרוביץ

 .20זאב אלקין

 .59מיכל  -דאה כפרי  -ירדני  .98פרד מונצ`רס

 .21יריב גדעון לוין

 .60אתי תלמי

 .99עופר מוקה

 .22ציון פיניאן

 .61בלהה ניסנסון

 .100יהונתן מישייב

 .23איוב קרא

 .62ריכאד חיאדין

 .101דוד מימון

 .24דני דנון

 .63אפריים אבן

 .102אליהו מלכה

 .25כרמל שאמה

 .64איילה שטגמן

 .103טובה מעוז

 .26אופיר אקוניס

 .65מרים ארז

 .104סנדרה סגיואן

 .27מירי )מרים( רגב

 .66עטאף קרינאוי

 .105מיכאל סוטובסקי

 .28אללי אדמסו

 .67יוסף בדש

 .106אלון סיסו

 .29יצחק )איציק( דנינו

 .68רפעאת אסדי

 .107שמואל סקט

 .30דוד אבן צור

 .69חאתם חסון

 .108יעקב עוזיאל

 .31קטי )קטרין( שיטרית  .70צפורה בר
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 .109עודד פורר

 .32קרן ברק

 .71יאנה זהר

 .110אורי פרג

 .33שגיב אסולין

 .72שלמה ציביון

 .111דורון פרומוביץ

 .34בועז ישראל העצני

 .73שוש -שושנה הלוי

 .112יעקב שליזינגר

 .35גיא חנן יפרח

 .74גיל-עד זגר

 .113ולדימיר שקלאר

 .36משה זלמן פייגלין

 .75גבריאל אביטל

 .114נתן שראל

 .37מיכאל רצון

 .76שאול אדם

 .115יחיאל קדישאי

 .38אהוד יצחק יתום

 .77פרוספר אזוט

 .116שרה דורון

 .39שלום לרנר

 .78אבי שמעון אזולאי

 .117דוד לוי
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2008 , מדינת ישראל,© כל הזכיות שמורות

http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/list/List.aspx?ListId=92

24/02/2009

