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חד ” ש – חזית דמוקרטית לשלום ושוויון ) המפלגה הקומוניסטית הישראלית – תראבוט וחוגי ציבור ערבים ויהודים(

1

ברכה מוחמד

41

וולטמן אורי

81

2

סויד חנא

42

חמוד חמוד

 82זין אלדין עיסאם

3

חנין דב בוריס

 43חג`אג` נורית

מחאמיד ראידה

4

אגבאריה עפו

44

שביטה אמג`ד

 84צדוק צדוק

5

אספניולי נבילה

45

עאמר שדא

 85סמעאן אסעד

6

עודה איימן

46

חמודה מוניר

86

חאג` אחמד

7

אבו מערוף עבדאללה

47

חמאיסה אמין

87

חמדי עומר

8

רענן יעלה

48

דרייר שילה יובל

88

אבו יונס מאג`ד

9

סקסק עומר

 49סלימאן לילא

 10סטולר מור
11

נסאר עומר

 12ג`לג`ולי מייסם

50

תאיה ג`מאל

51

קאדרי עלי

 52טנדלר יואל

13

כנאנה עמראן

53

14

היבי עלי

 54דיאב סוהיל

 15אבו אלהיג`א עאדל
 16ג`בארין יוסף
17

זרצקי עדנה

 18סנעאללה נסר
 19ניקולה עיסא
a

83

נכד נכד

20

ברגותי כמאל

 21גולדפרב פדרו

ברתנא הגר

 89קאסם גאזי
 90עאמר עאדל
91

חריכי עלי

 92אבו זיד דח`יל
93

בקר דליה

 94שאואר נועה

 55גזאוי עבד אלרחים

95

מנסור מוחמד

56

בישארה נסים

96

זיאד נאילה

57

עיראקי אחמד

97

דוידי אפרים

58

שנאווי אניס

 98תומא-סלימאן עאידה

59

יאסין סאמי

99

60

נסרה חוריה

 100טיבי זוהיר

 61בדווי עבדאללה

22

בסול רינאוי הישאם

62

23

חמדי אחמד

 63ח`לף עבד אלפתאח

שביטה פתחי

24

מוסא נעים

עיראקי סאמח

 101דהאמשה מנסור
 102גנאס כמאל
 103כנאענה תאופיק

64

ראבי דרויש

 104אבו ראס ג`מיל

 25גולדרינג יואב

65

מחאמיד זיאד

 105ג`ראיסי רודינה

 26מורקוס זריק אמל

 66גרין אלון לי

 106סעדי עומר

 27כורי ח`ליל

 67אבו ליל סעיד

 107כנאנה אסעד

 28עואד סמיר

 68סלאמה עבד אלרחמן

 108בורשטיין דוד )עוזי(

29

עודה אחמד

69

30

ואכד ח`יתאם

 70אחמד האלה

 110גונן בנימין

 31מרזוק סלמאן

 71כסיף עופר

 111אלעטאונה יוסף

 32גהשאן שפיק

 72ח`טיב אבראהים

 112אבו רחמון אדיב

73

טאהא סעיד

 113ח`ורי סמירה

74

ימפולר אריה

 114ח`טיב שאוקי

 35אלנקיב מהא

75

חאג` כמאל

 115מח`ול עסאם

 36דאוד )תורכי( ח`אלד

76

חידר יוסף

 116טאהא מוחמד

33

שריף ג`מאל

חסאן שרף

 109סגיר פתחיה

 34אמורי אדם ישי

 37אבו דבאי-נערה פידאא  77אבו ראס בות`ינה
38

בסל ג`בר

39

ראס עאידה

 40אבו אלזולוף פואז

 78ח`שיבון אסעד
79

 117גוז`נסקי תמר
 118ג`ראיסי ראמז

אבו ראס עבד אלסלאם  119אלקאסם סמיח

 80גטאס פאתן

 120נפאע מוחמד

כל הזכויות שמורות  ,2013מדינת ישראל
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