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ועדת הבחירות אודות הבחירות דיני בחירות רשימות המועמדים הסברה בירור מקום ההצבעה נתונים הסטוריים תוצאות לאתר הכנסת
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בנימין אלון
זבולון אורלב
צבי הנדל
אפרים איתם
ניסן סולומינסקי
יצחק לוי
אליהו בדור גבאי
אריה אלדד
אורי יהודה אריאל
פרידה גילה
פינקלשטיין
שאול נחום יהלום
יהודה דב הוד
ליברמן
אורית מלכה סטרוק
מרדכי יוגב
שמריהו בן צור
אורי בנק
אלכסנדר אפשטיין
יפה פרץ
דוד בוחניק
יהואר גל
שמעון מכלוף
טרבלסי
אלון דוידי
אוהד שגיב
אברהם בלושטיין
חגי תם
אוהד ברט
מרדכי מגער
אריה מצליח פרג`ון
שמואל חרמש
ציון שושן
מאיר אזרד
צח שובאל יצחק
פנטון
יצחק זרגרי
אריק בן חמו
גד דיעי
עזריאל צדוק
צרלס הרי לרנר
רפאל אליהו לוזון
אהרן קופולוביץ
אהרן גימאני
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דורון כהן צמח
בועז-גדעון נצר
אברהם מועלם
מנחם מנדי ווייס
שמעון אבוטבול
יהודית שחור
אהרון חזוט
צבי ווייס
אדמונד חסין
עינת קורמן
אברהם מרדכי
ליפשיץ
פלטיאל איזנטל
איב הרו
שרה טיטון
צבי מאיר קעניג
דינה רחל האן
יצחק אמתי כהן
שאול דמרי
אלחנן גלט
אברהם סולימן
דוד בר-חן
אייל שלי
שרה לזרוביץ
שרה משורר
מיכאל מוריס
קוג`ינסקי
זאב אורנשטיין
סולי סאקס
איתן שמעון מור
יוסף
מיכאל פריד
צופית אליצור
טומש יהודה בוק
אברהם צבי דובדבני
יאיר יששכר וולף
ראובן לוזון
יחיאל מאיר וסרמן
יצחק אליה
אסתר דינה זייפר
איטה פרוכט
יוסף חיים אהרנברג
גאל הנרי גרינוולד

 81אפרים יהודה ריפקין
 82פנחס אפרתי
 83דוד הדרי
 84יהודה אלכסנד דה
פרוידיגר
 85חגית ריין
 86נחמיה אהרן קרקובר
 87יוסף ברודני
 88מרדכי פישמן
 89דוד זוהר
 90שמואל הבלר
 91אמנון שפירא
 92נחמן ארנרייך
 93משה אייל
 94יעקב אלירז
 95יהודית היבנר
 96דניאל הרשקוביץ
 97אביחי יהב
 98חנן חיים מלמד
 99משה מושקוביץ
 100אלמוג יוסף וונונו
 101ג`ודי באטריס בילינט
 102מיטשל קרייג וויזל
 103יצחק מרסיאנו
 104עליזה דדיה
 105דוד ידין
 106משה יעקב אבן חן
 107מינה-מנוחה פנטון
 108יגאל ביבי
 109ישי רובין
 110בן ציון דל
 111יעקב סולר
 112אברהם מרמורשטין
 113מאייר דנה פיקאר
 114שמחה פופוביץ
 115אלישיב הכהן
 116אליעזר שפר
 117אלעזר אבטבי
 118ראובן מנחם פליקס
 119ישראל יוסף שפירא
 120אברהם צוקרמן
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