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העבודה-מימד בראשות מצנע

אודות ועדת הבחירות
המרכזית

אתר הרשימה

הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות455183 :
מספר מנדטים19 :

הערה:
במהלך הכנסת ה ,16-התפטרה
מרשימת העבודה-מימד את
החברה שולה כהן ביום
.27.1.2006

מצע הרשימה

 .1מצנע עמרם
 .41שטרסברג ליאור  .81קאסם חליל
 .2בן-אליעזר בנימין
 .42נבון שלום
 .82קבלו פינחס
 .3פרס שמעון
 .43פלנברג יונינה
 .83ניצן מאיר
 .4וילנאי מתן
 .44גלבוע איתי
 .84גולדמן מיכה
 .5בורג אברהם
 .45הופמן רונן
 .85אלול רפאל
 .6איציק דליה
 .46קורנפלד עופר
 .86ששון מוטי
 .7פינס-פז אופיר
 .47סייד אחמד חסן  .87סולודר עדנה
 .8סנה אפרים
 .48קסטל יוסף
 .88בוחבוט שלמה
 .49אבו ראס אברהים  .89חלבי נוואף
 .9תמיר יעל יולי
 .90יער אפרים
 .10מלכיאור מיכאל
 .50אלמוג חדוה
 .51אוחיון יצחק
 .91לוי ישעיהו
 .11הרצוג יצחק
 .52חכם אורה
 .92ריפמן שמואל
 .12רמון חיים
 .53אלקרינאווי טלאל  .93לובלסקי מאשה
 .13יתום דני
 .54מנג`ם אורי
 .94גל גדליה
 .14כבל איתן
 .15שוחט אברהם
 .55כהן סולומון
 .95סיון עמירם
 .16אביטל קולט
 .56חרובי רמי
 .96זכאי יחזקאל
 .17שמחון שלום
 .57לוין אבישי
 .97גאון בנימין
 .18נוקד אורית
 .58סטלקול בני
 .98ידלין אהרון
 .19בן-מנחם אלי
 .59שכטר משה
 .99אלדר עדי
 .20מג`אדלה ע`אלב  .60אמרוסי ישראל
 .100ברטוב חנוך
 .101הכהן מנחם
 .21טריף סלאח
 .61פארן גבריאל
 .62גלאובך גל אליעזר  .102שפירא רינה
 .22לנדבר סופה
 .103לאוטמן דב
 .23שירי ויצמן
 .63סאלם סעיד
 .64זיתוני אריה
 .104חולדאי רון
 .24יחזקאל אבי
 .65בירנבאום דרור  .105ארבלי-אלמוזלינו שושנה
 .25אושעיה אפי
 .66אלקלסי משה
 .106גורי חיים
 .26אבואב שמואל
 .27אילן טובה
 .67בירן שמריהו
 .107ליבאי דוד
 .28צור רונן
 .68חורי ג`ריאס
 .108שחל משה
 .29כהן שולה
 .69יהודה יונתן
 .109אבינרי שלמה
 .30קורן דני
 .70בר-שביט שלמה  .110קיסר ישראל
 .31אנג`ל אורנה
 .71חממי גדעון
 .111רביצקי אביעזר
 .32דוברין נטע
 .72טביב בצלאל
 .112אליאב אריה
 .33לוין בני
 .73אלפסי סימון
 .113בן-עמי שלמה
 .114יהושע אברהם.ב
 .34לגישיאל למה
 .74זועבי אחמד
 .115הלל שלמה
 .35חוג`יראת עלי חוסין  .75זך אמנון
 .76טל נתן
 .116קולק טדי
 .36עמיר אליהו
 .77חדד אריק
 .117בן-אהרון יצחק
 .37שטרית שמעון
 .78ולד יצחק
 .118ברק אהוד
 .38צחור יגאל
 .39וולף עינת
 .79שטנצלר אפרים  .119קציר אפרים
 .40כהן דניאל
 .80פיקאר אריאל
 .120נבון יצחק
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