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הרכב הרשימה:
המפד”ל  -המפלגה הדתית לאומית
תוצאות:
מספר קולות 140307 :מספר מנדטים5 :
מצע הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1לוי יצחק
 .2דרוקמן חיים מאיר
 .3יהלום שאול נחום
 .4ביבי יגאל
 .5אורלב זבולון
 .6לנגנטהאל נחום
 .7סולומינסקי ניסן
 .8פינקלשטיין פרידה גיל
 .9גבאי אליהו בדור
 .10בן צור שמריהו
 .11אברגל אשר
 .12שילת יהודית
 .13סילבטסקי רחל
 .14וקנין מרדכי
 .15סיון ויוה לאה
 .16ווייס מנחם מנדי
 .17צדוק עזריאל
 .18איזנטל פלטיאל
 .19תמרי דניאל
 .20קופולוביץ אהרן
 .21שקדי שמואל
 .22שפר אליעזר
 .23משורר שרה
 .24שיפטן יואל
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 .60כהן מיכל
 .61קריצלר אפרים
 .62עוגן שמואל
 .63לבי שאול
 .64אשרי עזרא
 .65ידעי דוד
 .66יפרח מאיר
 .67מנצורה נסים
 .68פוסט אפרים
 .69בדיחי ציון
 .70ליפשיץ אברהם מרדכי
 .71היזמי יונה
 .72ניצן יוסף
 .73דנינו יגאל אברהם
 .74שמידט אברהם
 .75עידן משה חיים
 .76ברם בנימין
 .77און נריה
 .78בן מנחם שולמית
 .79אחימן ינון ירוחם
 .80אנקונינה אלי
 .81אמויאל שלום
 .82בן שושן מאיר
 .83גלט אלחנן
 .84פישמן מרדכי
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 .25פרץ אליהו
 .26זהבי יאיר
 .27ארזי נסים )רימונד(
 .28משה מנשה
 .29שטטמן משה
 .30ליברמן בנצי
 .31קעניג צבי מאיר
 .32פנטון מינה-מנוחה
 .33סולר יעקב
 .34אמיתי לוי
 .35פרג`ון אריה מצליח
 .36שמר שרגא
 .37אנטמן אפרים
 .38גץ יצחק
 .39הדרי דוד
 .40האן דינה רחל
 .41סאקס סולי
 .42מיבסקי אשר
 .43בוכריץ ישראל-שלמה
 .44שקופף מרים
 .45פסין יצחק חיים אר
 .46אלמגור שלום
 .47בלדב אברהם
 .48דובדבני אברהם צבי
 .49ויס הילל
 .50שוורץ זאב
 .51דדיה עליזה
 .52פרץ חביב
 .53גל שילה
 .54שרון אהוד
 .55סננס מרי
 .56טלר יהושע
 .57מימון ישי
 .58גולדברג אברהם
 .59מרציאנו אליהו

 .85קראוז דוד צבי
 .86אלקובי יהושע
 .87דיין מאיר מירו
 .88וורצמן אברהם
 .89צרור בנימין
 .90טמיר )ורטהים( סימה
 .91אורן יוסף
 .92קרל עדה
 .93פרומר מרדכי זרח
 .94תנעמי שלמה
 .95ווייס חיים
 .96הלוי אבנר
 .97אדלר אהרן
 .98אוסאיבל מלכה
 .99מועלם עופר
 .100נדיבי חיים
 .101כהן ברנרדו
 .102וסרמן יחיאל מאיר
 .103פרידמן בלהה עדנה
 .104מלכה ניסים
 .105ביטון יצחק
 .106משה יצחק
 .107אלחדד יצחק
 .108שוימר אליעזר
 .109גרב`י ציון
 .110אבטבי אלעזר
 .111מרמורשטין אברהם
 .112היבנר יהודית
 .113פירון מרדכי
 .114סבתו שבתאי
 .115שטרן-קטן שרה שינדי
 .116שפירא ישראל יוסף
 .117צוקרמן אברהם
 .118ורהפטיג זרח
 .119בורג יוסף

©  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=15

