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הרכב הרשימה:
מפלגת עבודה | גשר | מימד
תוצאות:
מספר קולות 670484 :מספר מנדטים26 :
מצע הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1ברק אהוד
 .2פרס שמעון
 .3לוי דוד
 .4בן עמי שלמה
 .5ביילין יוסף
 .6וילנאי מתן
 .7בורג אברהם
 .8כהן רענן
 .9ברעם עוזי
 .10איציק דליה
 .11בן אליעזר בנימין
 .12רמון חיים
 .13גולדשמידט אלי
 .14שוחט אברהם בייגה
 .15דיין יעל
 .16פינס-פז אופיר
 .17מלכיאור מיכאל
 .18לוי מקסים
 .19סנה אפרים
 .20מסאלחה נואף
 .21יחזקאל אברהם
 .22לנדבר סופיה
 .23טריף סאלח
 .24שמחון שלום
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 .61אלפסי סימון
 .62גאון דליה
 .63ביטי )שלוח( אורלי
 .64בנצור איל
 .65ארכה שושנה
 .66פדידה שלום
 .67יהודה יהונתן
 .68רבינסקי אפרים
 .69שני ארז
 .70שמש דב
 .71מגדלה גאלב
 .72אסדי חוסין
 .73אבו חוסין גלאל
 .74כהן יצחק
 .75בן שיטרית אברהם
 .76כהן דוד
 .77אילן טובה
 .78אמרוסי ישראל שושן
 .79קורניק משה
 .80דה קסטרו אליהו
 .81יער אפרים
 .82זקהים זכאי דן
 .83לוין בנימין
 .84אסולין דניאל
 .85אמויאל יצחק
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 .25כץ יוסי
 .26שירי ויצמן
 .27בן מנחם אלי
 .28אביטל קולט
 .29משעני מרדכי
 .30אושעיה אפי
 .31גולדמן מיכה
 .32כבל איתן
 .33גלעד יהודה אריה
 .34נוקד אורית עירית
 .35רשף צלי
 .36דיין אלי
 .37הורנשטין גלילה
 .38פלנברג יונינה
 .39עמר מרדכי
 .40ווייס שבח
 .41ארן יעל
 .42חמו אברהם
 .43חדאד עיסאם
 .44איפרגן יואל
 .45ברלב רבקה
 .46כהן שולמית-שולה
 .47סויסה ימין אוהלים
 .48נוג`ידאת סוריה
 .49הדר עדי
 .50בן יהודה ישראל
 .51נסים סוזט
 .52גרוברג מוטל מרדכי
 .53ונונו יוסף
 .54אופנהיימר יריב
 .55נבון יעקב
 .56ליג`ישאל למא
 .57חרובי רם
 .58אלוני אלי אליזבט
 .59קשלס שמואל
 .60אבו סיאם אדיר

 .86זיתוני אריה
 .87וילצק מאיר
 .88כרמלי גדי
 .89שומר פיני
 .90פארן גבריאל גבי
 .91חדד אריק
 .92אלקסלסי משה
 .93זך אמנון
 .94בירנבאום דרור
 .95חיימי עמרם
 .96שטנצלר אפי )אפרים(
 .97נהוראי מיכאל צבי
 .98ששון מוטי
 .99אריאב מנחם
 .100אלדר עדי
 .101כרמון עמירם
 .102ארצי הרציג יצחק
 .103זכאי יחזקאל
 .104בן שבת אברהם
 .105פעמון עמנואל
 .106פליקס יהודה
 .107ידלין אהרון
 .108אלקרינאוי טלאל
 .109לקט יחיאל
 .110גאון בנימין דוד
 .111שפירא רינה
 .112נחומי רוני
 .113ברויאר מרדכי
 .114פרץ נסים
 .115אלמוג חדוה
 .116צדוק חיים יוסף
 .117אליאב אריה לובה
 .118קציר אפרים
 .119נבון יצחק
 .120רבין לאה
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