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הרכב הרשימה:
הליכוד
תוצאות:
מספר קולות 468103 :מספר מנדטים19 :
מצע הרשימה | אתר הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1נתניהו בנימין
 .2שלום סילבן
 .3קצב משה
 .4לבנת לימור
 .5שיטרית מאיר
 .6עזרא גדעון
 .7בלומנטל נעמי
 .8שרון אריאל
 .9לנדאו עוזי
 .10ריבלין ראובן רובי
 .11נוה דני
 .12הנגבי צחי
 .13כץ ישראל
 .14איתן מיקי מיכאל
 .15מצא יהושע
 .16ארנס משה
 .17הירשזון אברהם
 .18לבני ציפי
 .19קרא איוב
 .20שטייניץ יובל
 .21בוים זאב דוד
 .22עמור שאול
 .23כהן אלי-אליהו
 .24גייזל זאב
 .25גמליאל גילה
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 .60בן דוד שמעון
 .61פודמסקי דרור
 .62חזן שלמה
 .63ולקר חיה
 .64ולנר רן
 .65גרז יצחק
 .66רונן משה
 .67בר צפורה
 .68ז`אן אלברט
 .83יעקבסון דניאל
 .70מזרחי סילבה
 .71גרינשטין אהרן
 .72שחר דוד
 .73שאשא אורי
 .74גיבשטין חנניה
 .75לוי שלמה
 .76תדהר שלמה
 .77מיכאלי פנחס
 .78זנדברג אביחי
 .79נמרודי יצחק
 .80סמסונוב זלמן
 .81חסון אכרם
 .82שבתאי יוסף
 .83פינטו מלכה
 .84דבאח אחמד
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 .26ארדן גלעד משה
 .27מנע דוד
 .28בן אברהם אבי
 .29רבנר ליאת יונית
 .30אחימאיר יוסף
 .31רצון מיכאל
 .32שמואלי דורון
 .33אסעד אסעד
 .34רוקח-קורן זהבה
 .35חזן יחיאל
 .36אפללו אלי
 .37בן ניזרי עמרם
 .38כחלון משה
 .39גולדברג יוסף
 .40אבן צור דוד
 .41ביטן דוד
 .42אדמסו אללי
 .43טמיר צילה
 .44ברזילי צפניה
 .45חדד רמי רחמים
 .46גולן הרצל
 .47בר חן רפאל מנחם
 .48צור אברהם
 .49תנא זהבה
 .50באוסי יאיר
 .51דהן אליהו
 .52פרל זאב מתתיהו
 .53אליאס חגי אורי
 .54גללר אסתר
 .55לחן יאיר
 .56כהן יאלנה
 .57בואהרון יצחק
 .58ביטון עמנואל
 .59המאירי עודד

 .85מנדה אמנון
 .86דותן רמי
 .87הלוי אבי
 .88יהושע ישראל
 .89שניצר משה
 .90פולק שולמית
 .91בנד יהודית
 .92שיטרית אליהו
 .93טסה חיים
 .94יהודאי בן ציון
 .95שמר בנימין
 .96לרמן יוסף
 .97טירי יפת
 .98כהן משה צ`יקו
 .99דולגין משה
 .100אפל אברהם
 .101קן דרור אמנון
 .102שהרבאני ויקטור
 .103אלקלאי אליעזר
 .104עמר דוד
 .105לוי רובר )רבנו(
 .106ברנדוין משה
 .107דהאן אליהו
 .108דרובלס מתתיהו
 .109הלר מאיר
 .110בן-ארי זמיר
 .111כשריאל בני בנימין
 .112וקנין דניאל
 .113קדוש גבי גבריאל
 .114וקנין בני
 .115מימון משה
 .116קאופמן חנה
 .117שילנסקי דב
 .118דורון שרה
 .119אולמרט אהוד
 .120תיכון דן

©  2008כל הזכויות שמורות ,מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובתfeedback@knesset.gov.il :

24/02/2009

http://www.knesset.gov.il/elections/asp/party.asp?id=0

