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הרשימות המתמודדות
לתפריט הרשימות

המפד"ל  -המפלגה הדתית לאומית ,המזרחי  -הפועל המזרחי בארץ ישראל

אודות ועדת הבחירות
המרכזית
הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות132370 :
מספר מנדטים6 :

אתר הרשימה
 .1איתם אפרים
 .2אורלב זבולון
 .3יהלום שאול
 .4לוי יצחק
 .5פינקלשטיין גילה
 .6סלימונסקי ניסן
 .7גבאי אליהו
 .8ביבי יגאל
 .9בן צור שמריהו
 .10פלק חיים
 .11שילת יהודית
 .12פרג`ון אריה
 .13פרץ יפה
 .14עידן משה
 .15גימאני אהרן
 .16דיעי גד
 .17קופולוביץ אהרן
 .18יפרח מאיר
 .19שפר אליעזר
 .20שקדי שמואל
 .21פנטון מינה
 .22ברוכי נחום
 .23בר חד אברהם
 .24איזנטל פלטיאל
 .25וסרמן יחיאל
 .26וייס מנדי
 .27מינקה ליאורה
 .28אלמגור שלום
 .29לנדנר אלימלך
 .30מגער מרדכי
 .31ליפשיץ אברהם
 .32בקיש שלמה
 .33פסין יצחק
 .34זיסהולף משה
 .35קניג צבי
 .36אלבז ניסים
 .37האן דינה
 .38בלומברג מאיר
 .39ארזי נסים
 .40זוהר יצחק
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גלט אלחנן
סולימן אברהם
פרקש רפאל
משורר שרה
סאקס סולי
בשארי דניאל
פלדמר משה
הדרי דוד
בוק טומי יהודה
דובדבני אברהם
פרץ אליהו
סילבצקי רחל
קריצלר אפרים
וקנין מרדכי
פרלי חביב
אלקובי יהושע
מיבסקי אשר
וייס מאיר
דל בן-ציון
בלדב אברהם
מקייס יחיאל
לוזון מאיר
ביסמוט דן
בן שושן מאיר
מועלם אברהם
חניה ציפורה
רכטמן מרים
קולא עליה
מולודיק אריה
האופט אליעזר
מלכה ניסים
אלמליח שלמה
דנינו יגאל
ג`רפי ישי
גרוס אביעד
אסולין דוד
מועלם אילן
עמר יונה
חן ציון אליהו
פישמן מרדכי

מצע הרשימה

 .81גרינוולד יוסף
 .82בק אברהם
 .83איובי מוסא
 .84בר אילן מאיר
 .85שטיגליץ יצחק
 .86מנצורה נסים
 .87בן לולו אליהו
 .88ישי שלמה
 .89אחוואל משה
 .90גורי שלמה
 .91קויפמן פנחס דוד
 .92טורק יצחק
 .93בן דוד עמרם
 .94פוסט אפרים
 .95כהן ינון
 .96ניצן יוסף
 .97עוגן שמואל
 .98גוילי רפאל
 .99זילברשטין יעקב
 .100מרציאנו אליהו
 .101שטטמן משה
 .102שיפטן יואל
 .103ידעי דוד
 .104דדיה עליזה
 .105קרל עדה
 .106פרחי יונה
 .107פומרנץ אברהם
 .108פלטנר שלמה
 .109קאופמן אלכסנדר
 .110לנגנטל נחום
 .111סולר יעקב
 .112מרמורשטיין אברהם
 .113היבנר יהודית
 .114צדוק עזריאל
 .115רובין בן ציון
 .116אבטבי אליעזר
 .117שפירא יוסף
 .118דרוקמן חיים
 .119צוקרמן אברהם
 .120שאקי אבנר-חי
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