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הרכב הרשימה:
שינוי  -התנועה החילונית
תוצאות:
מספר קולות 167748 :מספר מנדטים6 :
מצע הרשימה | אתר הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1לפיד יוסף
 .2פורז-פוזמנטיר אברהם
 .3נאות יהודית
 .4פריצקי יוסף יצחק
 .5זנדברג אליעזר
 .6בריילובסקי ויקטור
 .7שלגי אילן
 .8רצאבי אהוד
 .9פולישוק בלוך מל
 .10לב אסתר ניבה
 .11חן רשף ארי
 .12רייס מרגריטה
 .13ליבוביץ אילן
 .14דורון חמי-נחמיה
 .15יוספסברג שלמה
 .16עשהאל חיים
 .17ירמיהו יוסה
 .18נוימן עמיקם
 .19אילון יזהר
 .20שומראי נאור
 .21לחמי יוסף
 .22שיזף מיכאל פאול
 .23אוסי נחום
 .24זומר דליה
 .25רביב רועי

24/02/2009

 .60פפר אילן
 .61פרוינד יעקב יצחק
 .62פרי משה
 .63רבי אריאנה
 .64קציר אורי
 .65קרמר אבשלום
 .66רונקין רן
 .67שכטרמן יאנה
 .68שפירו אירינה
 .69ששון שילה
 .70עצמון בעז
 .71לבי אולגה
 .72סגל גל
 .73צ`סקוב זליג
 .74לפידות מרגו
 .75לויה יהושע
 .76רבינוביץ טיבריו
 .77חלפון סיגלית
 .78לרנר אורית
 .79סלפטר מונטסררט
 .80פולקמן נירה
 .81ביבר נתן
 .82זיותן גבריאל
 .83שרון יוסף
 .84אדרי אברהם אבי
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 .26ששון בורס רונית נעמי
 .27בלך ישראל
 .28שגיא-שוורצבר משה
 .29שטרן חנה
 .30זומר דוד דב
 .31קלינגר משה
 .32מאיר אפרים
 .33פורמן רוני
 .34דהרי צבי
 .35וולך הלן
 .36גנדל גוטרמן חנה
 .37בן שפרוט יוסף
 .38לפידות אמנון
 .39לוזנאנו סטליאן
 .40לטניק דוד
 .41טורנהים שירלי
 .42עמיקם אריה אחיזאב
 .43עופר יובל
 .44שטרן דרור
 .45בנימיני אדיר
 .46בורס ניר חיים
 .47אורנשטיין יעקב
 .48שיזף גיגי ענת
 .49אסף אורין
 .50בקר רועי
 .51בראון דוד
 .52היימן דוד רוסלין
 .53פופלינגר אלפרד-רנרט
 .54פרי צפורה
 .55רודמן פרץ אברהם
 .56דולב )דזיאלו( רפאל
 .57וכטל יעקב
 .58יערי חגי
 .59שלגי מיכל

 .85טויסטר איתן
 .86שמיר שמעון
 .87ינוב מרים לאה
 .88צציק שרית
 .89פומרנץ איגנץ )יצחק(
 .90אילן דון
 .91בראילובסקי מנחם
 .92ברוך ויצנטיו יחיאל
 .93גורן תמיר
 .94חוריש אורלי
 .95חי דן
 .96טריביטש יעקוב
 .97פומרנץ עודד
 .98רבקין מיכאל
 .99לירון שרה
 .100דותן ארי
 .101לואיס בנימין
 .102דאר יואל
 .103בכר ראובן
 .104ביין אלי
 .105סמרלי אוסנת
 .106פאביאן עמוס אפרים
 .107קדם אורן
 .108ברנר טירן
 .109טלוי אסתר
 .110סופר אהוד
 .111שדה עודד
 .112ברקאי מעוז
 .113מזרחי ענת רבקה
 .114וינבייטר ריטה
 .115נוימן חן
 .116אפשטיין ארז צבי מאיר
 .117שבא רוחה
 .118בורשטיין אלמוג
 .119לוי סטלה
 .120רז דליה
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