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הרשימות המתמודדות
לתפריט הרשימות

הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה

אודות ועדת הבחירות
המרכזית

אתר הרשימה

הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות925279 :
מספר מנדטים38 :

הערה:
במהלך הכנסת ה ,16-התפטרו
כמה חברים מרשימת הליכוד:
איתן סולמי 21.12.2005 -
אביגדור קהלני 3.1.2006 -
ציון פיניאן 3.1.2006 -

מצע הרשימה

 .1שרון אריאל
 .77ישראלי רובי
 .39רוזנבלום פנינה
 .2נתניהו בנימין
 .78ירון אילנה
 .40סולמי איתן
 .3הנגבי צחי
 .79רונן נחמה
 .41קהלני אביגדור
 .4שלום סילבן
 .80גלילי איילת
 .42פיניאן ציון
 .43מנע דוד
 .5נוה דני
 .81גריסרו מריאן
 .44דורני שלמה
 .6לבנת לימור
 .82יפרח שלמה
 .45מילוא רון )רוני(
 .7כץ ישראל
 .83בוקר אלי
 .84רום משה
 .46אחימאיר יוסי
 .8עזרא גדעון
 .85קרינאוי עטאף
 .47בזק שי
 .9בלומנטל נעמי
 .86אזואלוס אריה יהודה
 .48כהן ארצי אלי
 .10לנדאו עוזי
 .87באוסי יאיר
 .49נבון סימה
 .11גמליאל גילה
 .88אדמסו אללי
 .50עמר דוד
 .12שטייניץ יובל
 .89ציון אברהם
 .51בן גור יעקב
 .13לבני ציפי
 .90מזרחי אליעזר
 .14איתן מיקי )מיכאל(  .52שובל זלמן
 .15שטרית מאיר
 .91ברדה חיים
 .53לסרי יחיאל
 .16לוי דוד
 .92גייזל זאב
 .54כהן צעיר אלי
 .17אברהם רוחמה
 .93צברי יהונתן
 .55איתן אטינגר יורם
 .56אביטל גבריאל
 .18סער גדעון
 .94דרי יצחק
 .57קצב ליאור
 .19בנלולו דניאל
 .95אורשר אולגה
 .58מאיר ורד
 .20רצון מיכאל
 .96עוקשי יורם
 .59דנון דני
 .21והבה מגלי
 .97חדד רמי רחמים
 .98קורן זהבה
 .60חזן יאיר
 .22אדרי יעקב
 .99עבדאללה נזיה
 .61בשארי חיים
 .23יתום יעקב
 .100נוף עקיבא
 .24אפללו אלי-אלברט  .62כהן חיים
 .63וובנובי אנטנה אסיה  .101לחן יאיר
 .25כחלון משה
 .102משעני מרדכי
 .64לסרי איתן
 .26שרון עמרי
 .103סושרד עודד
 .27גורלובסקי מיכאל  .65דאהר זיאד
 .66עמרם איילת אודיה  .104פינשטיין עמי
 .28ארדן גלעד
 .29בר-און רוני
 .105הלפרין מרדכי
 .67בן-אברהם אבי
 .30גבריאלי ענבל
 .106ליטבינוב לודמילה
 .68ברדוגו יעקב
 .31חזן יחיאל
 .107אלנסארה אחמד
 .69אדם שאול
 .70פינטו מלי
 .32אולמרט אהוד
 .108בן-עמי מישל מאיר
 .71אלטרס ויקה
 .33בוים זאב דוד
 .109טאוב מרדכי יהודה
 .72ראם דוד
 .34הירשזון אברהם
 .110סקר סאבו
 .111לוין סטניסלב
 .73בן-שבו דן-אלי
 .35נס לאה
 .112קורפו חיים
 .74רכטר דוד
 .36ריבלין ראובן
 .113ניסים משה
 .75סויסה אליהו
 .37כץ חיים
 .114שמיר יצחק
 .76טמיר צילה
 .38קרא איוב
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