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רשימות המועמדים המפורטות שאושרו
קדימה  -עם ציפי לבני לראשות הממשלה

האות המאושרת :כן
 .41נחמיה רייבי

 .81איציק בנישתי

 .2שאול מופז

 .42גליה אלבין

 .82מרקו סיטרוק

 .1צפורה לבני
 .3דליה איציק

 .43שלמה יצחק

 .83משה קזולה

 .4צחי הנגבי

 .44מושון גבאי

 .84יצחק מילר

 .5רוני בר און

 .45וליד שנאן

 .85דרורה ברקאי

 .6זאב דוד בוים
 .7מאיר שיטרית

 .46מוטי מרדכי אלפריח  .86משה שמילוביץ
 .47יורי בוצ'רוב

 .8רוחמה אברהם

 .48אלי בן מנחם

 .88אהרן סינאי

 .9אברהם משה דיכטר

 .49עדי שטרנברג

 .89אברהם ברוך

 .10מרינה סולודקין

 .50חליל קאסם

 .90אתי אסתר אלוני

 .11יואל חסון

 .51אתי אסתר לבני

 .91טליה יפית ברוורמן -ריינהולד

 .12גדעון עזרא

 .52גילה אוגניה וקסמן

 .92מירלה גל

 .13יעקב אדרי

 .53סימה נבון

 .93רינה מנצור

 .14אלי אפללו

 .54משה קונפורטי

 .94נחום חן שינה

 .15זאב בילסקי

 .55לזר קפלון

 .95חיים שגיא

 .16רונית תירוש

 .56מרינה קונצביה

 .96דליה בן צבי

 .17חיים רמון

 .57סוריה נוג'ידאת

 .97מרטין מטי יוגב

 .18נחמן שי

 .58אבי אברהם וידרמן

 .98שאול רומנו

 .19שלמה מולה

 .59עודד אליגון

 .99בילאל עאצי

 .20רוברט טיבייב

 .60אופיר מילר

 .100עופר אוזן

 .21מגלי והבה

 .61יצחק רגב

 .101שימון אזולאי

 .22רחל אדאטו

 .62יוסי מנור

 .102אורית אוחיון

 .23יוחנן פלסנר

 .63שבתאי בירן

 .103לוי שטרית

 .24שי שכנאי חרמש

 .64איזיק פיטרמן

 .104יצחק פרץ

 .25ישראל חסון

 .65אורי נאמן

 .105אהוד ויצמן

 .26אריה ביבי

 .66שלמה אברמוביץ

 .106רפאל אלול

 .27עתניאל שנלר

 .67חוסיין סלימאן

 .107שרה מאן

 .28אורית זוארץ

 .68ציפי גורדין

 .29יוליה שמאלוב -ברקוביץ  .69רומי זונדר כסלו

24/02/2009

 .87הרצל טובלי

 .108אפרת קטש
 .109מיכל מרגלית

 .30נינו אבסדזה

 .70שרון מנחם בר און

 .110דינה ריק

 .31אבנר ברזאני

 .71יהודה סקר

 .111אביטל מויאל

 .32דורון שלום אביטל

 .72יניב קזז

 .112אחמד אלנסאסרה

 .33אברהם דואן

 .73צבי אדנייב -עדי

 .113חנניה עמר

 .34יובל צלנר

 .74רמי פרדרו

 .114יואל לביא

 .35אכרם חסון

 .75נסים הדס

 .115רפי סויסה

 .36אחמד דבאח

 .76מאיר דורון

 .116פטר ויס

 .37דוד טל

 .77שלמה טל

 .117מקסים אלגרבלי

 .38דימטרי רוסינסקי

 .78ענת זיו

 .118יצחק חדד

 .39אהרון רוני בן חמו

 .79דוד אזולאי

 .119יונה יהב

 .40איתן שלום

 .80שחר אקסמיט

 .120יחזקאל הר מלך
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