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הרשימות המתמודדות
לתפריט הרשימות

שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

אודות ועדת הבחירות
המרכזית
הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות386535 :
מספר מנדטים15 :

אתר הרשימה
.41
 .1לפיד יוסף טומי
 .2פורז פוזמנטיר אברהם .42
.43
 .3נאות יהודית
.44
 .4פריצקי יוסף יצחק
.45
 .5זנדברג אליעזר
.46
 .6בריילובסקי ויקטור
.47
 .7שלגי אילן
.48
 .8פולישוק בלוך מל
.49
 .9חן רשף ארי
.50
 .10בריזון אהרן רוני
.51
 .11רצאבי אהוד
.52
 .12לבני אסתר ניבה
.53
 .13ליבוביץ אילן
 .14דורון חמי נחמיה
.54
 .15יאסינוב יגאל
.55
.56
 .16גולן אראלה
.57
 .17ברדה אהרונה
.58
 .18בנימיני אדיר
.59
 .19אלנר יצחק
.60
 .20חמדאן מוניר
.61
 .21לוינטל רון
.62
 .22פרקש שחף
.63
 .23ביחובסקי סרגיי
.64
 .24עצמון בועז
.65
 .25שדה ארנון
.66
 .26סלע לאה
.67
 .27סגל יהודה
 .28רבינוביץ יצחק
.68
.69
 .29שמעון יגאל
 .30קובליו סימונה יולנדה .70
.71
 .31כהן יוספה
.72
 .32סמוכה אלי
 .33ילון גבריאל שמעון .73
.74
 .34גל יצחק
.75
 .35דור קולן אלונה
.76
 .36מן מיכאל
.77
 .37יעקבי יגאל
.78
 .38וייס ג`ני
.79
 .39ירמיהו יוסה
.80
 .40גלעד יצחק

חצבני דניאל
סגל גל
אילון יזהר
שגיא משה
דהרי צביקה
וילף שרון
קרן ירון יעקב
שומראי נאור
ריבקין מיכאל
פאביאן עמוס
יוריס מיכאל
כהן אילת
רביב רועי
שמילוביץ מריאנה
סיקלר רעיה
שלזק שמואל
מרגולין יהורם
רבינוביץ טיבריו
אהרון אביאל יחיאל
סלע אמיר
לוי גיא
זומר דליה
אפשטיין ארז
שטרן חנה אן
סלפטר מונטסרט
גנדמן אנה
ארז ליאור
ליבליך דני
אוסרוביץ סער
ויזר צחי איסר
סודאי ערן
בן גל גיא
רשף טובה
נשיא אירית מלכה
בליזובסקי אברהם
ויניקמין חנוך
משה צחי
מסר נויה נורית
דולב רפאל
דאהר עלי

מצע הרשימה

 .81אופק רם
 .82דבורה תמר
 .83פרי משה
 .84שרון שלמה
 .85אייזיקוביץ אורי
 .86פרל שרון
 .87בראון דוד
 .88מילמן שי
 .89בינדר מירי
 .90שמחון יוסף
 .91קדם גיא
 .92לוזנאן סטליאן
 .93רום בנימין
 .94פרי צפורה
 .95גנור איתן
 .96אבל ירון
 .97פרידמן דוד
 .98לוין דמיטרי
 .99לפידות אמנון
 .100מונסליזה מאיר
 .101בן יצחק אריאלה
 .102בר אהרן
 .103יונג דפנה
 .104פרנקל הרצל
 .105פרצל ולדימיר
 .106עטיה דוד
 .107רוזן הדסה
 .108בן שפרוט יוסף
 .109פולקמן יאיר
 .110שוורצברג תיאודור
 .111אהרונוביץ יניב זאב
 .112דקל דואניס דוד-יגאל
 .113מושקה אמנון
 .114פלקוביץ יהודה
 .115בורשטיין אלמוג
 .116פורמן רוני
 .117גוטמן ישראל
 .118הדס עודד
 .119שיזף מיכאל פאול
 .120פרידמן דניאל
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