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הרשימות המתמודדות
לתפריט הרשימות

מרצ  -הבחירה הדמוקרטית  -שחר

אודות ועדת הבחירות
המרכזית
הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות164122 :
מספר מנדטים6 :

מצע הרשימה
 .1שריד יוסף
 .81יחוט אלכסנדר
 .41סלם ענת
 .82הגני עמירה
 .42אלקסלסי הנרי
 .2אורון חיים
 .83אברמסון זיוית
 .43גוטמן עופר
 .3כהן רן
 .84מנוחינה אסיה
 .44הרטנו דן
 .4גלאון זהבה
 .85קלץ פרידה
 .45שיין אלברט
 .5ברונפמן רומן
 .86חמודה אחמד
 .46חביבאללה מוחמד
 .6וילן אבשלום
 .87אורן שרה
 .47חיט חיים
 .7גילאון אילן
 .88פרקיס שחר
 .48טריינין רני
 .8רז משה )מוסי(
 .89סרסור פאטמה
 .49יפה בת עמי
 .9חזן נעמי )שרה(
 .90בוקצין חנה
 .50כהן ישראל
 .10ג`בארה חוסניה
 .91קדמיאל דורון
 .51כהן מוניקה
 .11ביילין יוסף
 .92ארוך פסיה
 .52כ”ץ תדי
 .12דיין יעל
 .93אבידר דנה
 .53מרציאנו יוסף
 .13שוחט מיכל
 .14קריים יואב
 .54סטרקובסקי שילון שרה  .94גיסיס שטינמן עדי
 .55קוליקוב יקתרינה
 .15אבן עוזי יעקב
 .95קרסוב ליודמילה
 .56פלד רועי
 .16פריגי עיסווי
 .96קירשנבוים ינובסקי הדסה
 .97מעוז משה
 .57פנקס איתי יאן
 .17מנגשה נגיסט
 .98פעיל מאיר
 .58פרידמן שבע
 .18מלמוד יבגני
 .99בר-נביא אלי
 .59רבין עזרא
 .19לסקי גבריאלה
 .100גרינפילד צביה
 .60שחר אבינועם
 .20ערער שוש
 .101ביין יוחנן
 .61שנבל איריס
 .21אבקסיס דינה
 .102בן שטרית דב שלום
 .62סל נחמיה
 .22למדן עידן
 .103קאופמן אדי
 .23ברנבויים גריגורי  .63דורי לטיף
 .104קליין מנחם
 .24וולפסון ויויאנה לאה  .64אלאסד עלי
 .105צירקוב ליודמילה
 .65נגנדובסקי לוליטה
 .25ספרונצין שמואל
 .106גולד מרילין )מירי(
 .66גורן ישעיהו
 .26כראם סוהיל
 .107דיין רות
 .67שחאדה סועאד
 .27לוי אהובה
 .28רוזין מיכל
 .108זך נתן
 .68שליש יעקב
 .109קנז יהושע
 .69חפץ דב
 .29אברג`יל רוברט
 .110הרצוג חנה
 .70פדר נפתלי
 .30מנצור מאליק
 .71גרינברג מרץ מירונה  .111גנז חיים
 .31צור שושנה
 .112שלוי אליס
 .72זועבי עבד אלחלים
 .32עדן מיכל
 .113קרוון דניאל )דני(
 .73אפשטיין דימיטרי
 .33ברגיל גבריאל
 .114בר-און מרדכי
 .74ברנהולץ זאב וילי
 .34טל אלון
 .115וול גלינה
 .75מירוניציב ולריה
 .35הדר יוסף
 .116מאור ענת
 .36בן דוד בעז משה  .76ריפתין נעמי
 .117פארס חסיין
 .77חלבי פייסל
 .37דורון גיא
 .118מאיר עקיבא דוד
 .78מלר צופיה
 .38מטאנס אליאס
 .119צבן יאיר
 .79אללו ג`וזף יוסף
 .39קוזל סעיד
 .120אלוני שולמית
 .80תורכ רפעת
 .40אהרוני סמדר
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