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רשימות המועמדים המפורטות שאושרו
העבודה בראשות אהוד ברק

האות המאושרת :אמת
 .1אהוד ברק

 .41ולדימיר סברדלוב  .81מאיר ויזל

 .2יצחק הרצוג

 .42מעין אמודאי

 .82אלון נתן שוסטר

 .3אופיר פינס-פז

 .43פייצל אלהזייל

 .83צפורה רון

 .4אבישי ברורמן

 .44ניקולא מסעד

 .84אהרן ענאקי

 .5שלי רחל יחימוביץ

 .45זאב-ולוולה שור

 .85מעין סרבר

 .6מתן וילנאי

 .46אהרון קראוס

 .86ערן שפרמן

 .7איתן כבל

 .47אמנון זך

 .87אור ורטמן

 .8בנימין בן אליעזר

 .48מוטי ששון

 .88אומיד סולימני

 .9יולי תמיר

 .49חנה מרשק

 .10ארמונד עמיר פרץ  .50הדסה חנה רוסו
 .11דניאל בן סימון

 .51אלי אורן

 .12שלום שמחון

 .52דב צור

 .13אורית עירית נוקד  .53סימון אלפסי

 .90יפתח דבוש
 .91יהונתן סבן
 .92יואב לוי
 .93למואל מלמד

 .14עינת וילף

 .54יוסף ונונו

 .15ראלב מגדלה

 .55שייע יצחק ישועה  .95יחזקאל אנגלר

 .94חנה בית הלחמי

 .16שכיב שנאן

 .56שלומי וייזר

 .17יורם מרציאנו

 .57מישל שלום חלימי  .97חנה בן דוד

 .96עמרם לוק

 .18לאון ליטינצקי

 .58יוסי ארבל

 .98חיה כהן

 .19קולט אביטל

 .59לאה יונה גבע

 .99יצחק ירון

 .20משה סמיה

 .60ארז שלמה אבו

 .100מנחם פרימן

 .21יוסף סולימני

 .61יובל אדמון

 .101יהודה סעדי

 .22אריק חדד

 .62דקל דוד עוזר

 .102משה אדמתי

 .23אבי חזקיהו

 .63יהונתן מאייר עוזר  .103שרה אורי

 .24מנחם ליבוביץ

 .64אהרון רוני כהן

 .104יוסף גליצקי

 .25עפר קורנפלד

 .65משה פרנקל

 .105פדינה לוין

 .26יואב חי

 .66אדית אבוד

 .106שאול רייכמן

 .27עזי נגר

 .67יהודית הרן

 .107שמואל קלם

 .28בנימין לוין

 .68אליהו סדן

 .108שמואל בצלאלי

 .29אבי שקד
 .30נאדיה חילו
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 .89צביקה איזנברג

 .69רבקה בית הלחמי  .109שמואל קשלס
 .70אבינועם טובים

 .110משה ורטמן

 .31שמעון שיטרית

 .71אברהם הצמרי

 .111גדעון בן ישראל

 .32יריב אופנהיימר

 .72רמי אזרן

 .112עמרם מצנע

 .33רות דיין מדר

 .73שמעון קמרי

 .113שלמה בן עמי

 .34אסתר ביתן

 .74שרה גנסטיל

 .114שבח ווייס

 .35דנה אורן

 .75מוטי דותן

 .115אהרון ידלין

 .36אמנון זילברמן

 .76יהודית אוליאל

 .116אברהם בייגה שוחט

 .37ואפד קבלאן

 .77נורית לוי

 .117משה שחל

 .38יעקב רומי

 .78יהודה שביט

 .118אריה לובה אליאב

 .39מיקי מיכאל גולד

 .79דניאל עטר

 .119יצחק נבון

 .40מאיר וייס

 .80רני אידן

http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/list/List.aspx?ListId=81

רשימות המועמדים

Page 2 of 2

2008 , מדינת ישראל,© כל הזכיות שמורות

http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/list/List.aspx?ListId=81

24/02/2009

