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הרשימות המתמודדות
לתפריט הרשימות

עם אחד בראשות עמיר פרץ

אודות ועדת הבחירות
המרכזית
הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות86808 :
מספר מנדטים3 :

מצע הרשימה
 .1פרץ ארמונד עמיר
.41
.42
 .2כהן אילנה
.43
 .3טל דוד
.44
 .4מאסלה אדיסו
.45
 .5נמיר אורה
.46
 .6מרוזובסקי לאון
.47
 .7עבוד חסיב
.48
 .8חלבי סמי
.49
 .9ליטינצקי לאון
.50
 .10אגמון רותי
.51
 .11לוי רון משה
.52
 .12מסאלחה נואף
.53
 .13צוייג חיים
.54
 .14מוקלשי גסאן
 .15בר אור יהודה
.55
.56
 .16בר דוד ארנון
.57
 .17אבן שוע משה
.58
 .18גולדגור אנה
 .19אמזלג שלום שרלי .59
.60
 .20שברצברג ראובן
.61
 .21בן חמו זהבית
.62
 .22אלעזרא מאיר
 .23זוסמנוביץ יהודית .63
.64
 .24בן חמו פרוספר
.65
 .25שבתאי אילן
.66
 .26רוט לואי
 .27קניסטר כוכבה-חוה .67
 .28אורן דב
.68
.69
 .29דעאס פארוק
.70
 .30גלמן גרשון
.71
 .31וקנין מרינט
 .32מזרחי אליעז )זורי( .72
.73
 .33רחמים רבקה
.74
 .34זלף ברוך
.75
 .35רותם טליה
.76
 .36עתאמנה עאדל
.77
 .37אוליאל יהודית
 .38מסארנה עבדאללה .78
.79
 .39שמואלי עילית
.80
 .40עודה זיאד

 .81פחימה פנינה
אלימלך זהבה
מולא נימר
 .82קציר אבי
 .83רוקח אליהו
גובס שרה
 .84גת מאיר
לוי גלילי אברהם
 .85אהרון ציפורה
נמיר סימה
 .86סרוסי ויקטור
שמואלי אשר
 .87פרץ שלום
ברוב ברכה
 .88אהוד דליה
פרטוק יונה מאיר
 .89אלקרינאוי מחמד
יונס זוהריה
 .90אלהרר שושנה
ירון אמיר
 .91ניר שמשון נחמן
חאדי נורהאן
 .92כהן חיים
פריאל אברהם
 .93ולטון יוסף
גויגולד יוכבד
 .94כהן סלומון סמי
זילברשטיין רמי
סלומון יעל
 .95ויינר אילנה
אלקבץ שלמה
 .96בוקובזה נורברט
 .97קושמרו עופר
שגיא מרים
גואטה אברהם )רמי(  .98ואזנה אקטע מרים
 .99בכר רחמים )ריקי(
פרקש מרים
 .100שאמא ג`וני
גבאי אבי
 .101סויסה ג`קלין
גוני אילנה
 .102עבודי אריה
נחום גיורא
 .103תמאם חיים
סנה דליה
 .104בן סעדון אילן
הובר יוסף
 .105סעדה רפי
מנצור זהבה
 .106דורני שלמה
אזולאי אבי
 .107בר איתן פנחס
בן צור בלומה
 .108מסעד ניקולא
נתנזון יוחנן
אספיר רחל
 .109גריפאת קאסם
 .110שייב חיים
אורטמן יצחק
 .111גלנוס דויד
פיסק שושנה
 .112שינדלר שלום
ליברמן זאב
 .113עזרא דורון
יצחק אליס
 .114בוטנסקי נוגה
בביוף מאיר
 .115ארד נאווה
רמדאן נאדיה
 .116ביצור אברהם
ארבלי משה
 .117חילו נדיה
גרוס ג`ורג`ית
 .118אביטן שלמה
פרץ לאון
 .119לבני ידלין טליה
מנדה יהודית
כהן אליהו
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