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17-רשימות המועמדים לכנסת ה

אתר הרשימה

רשימות 
 -המועמדים 

תפריט

, מפלגות
, סיעות, רשימות
ותנועות

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון  -ש "חד
 

 
 

 
מוחמד ברכה1
חנא סוייד2
בוריס חנין-דב3
עפו אגבאריה4
יוסף עטאונה5
מנאל שלבי6
יל אבו זייד`דח7
עבדאללה אבו מערוף8
ישי שמואל מנוחין9

עדנה זריצקי10
מוחמד בשיר11
מור שושן סטולר12
אמין רפול13
עאדל עאמר14
פתחיה סגיר15
פדרו גולדפרב16
מנסור דהאמשה17
עלי סנעאללה18
א`עאדל אבו אל היג19
מהא אלנקיב20
אברהם קצב21
פאדי אבו יונס22
אסכנדר עמל23
דניאל פטרזיל24
פאטמה מולחם25
יד עסאקלה`מג26
עבד אלסלאם דראושה27
סוהייל דיאב28
שרה פיגנבוים29
אמל מורקוס אזרייק30
מוסטפא ושאחי31
עבד אל רחמאן סלאמה32
עבד אל מנאן שביטה33
חאלד אבו פרח34
אפרים דוידי35
אינאס גבאלי36
זאהר בולוס37
נאיף סויד38
מוסטפא אבו ריא39
נסים בשארה40

איימן עודה41
נעים מוסא42
השאן`שפיק ג43
לוטן רז44
סמיר עואד45
סן גאבר`ג46
עפיף כיאל47
עביר סטל48
יצחק לוי49
וליד מוסאלחה50
עלי היבי51
ששון חורש52
אניס שנאוי53
זהר סעיד54
מוחמד עברי55
אליאס אבו עקסה56
מרדכי דוד פריינד57
ולוד בדוי`ח58
מוחמד חביבאללה59
האד סעד`גד ג60
יאסין יאסין61
וחיד עסאקלה62
חוריה נסרה63
יואב גולדרינג64
פאוז מגארי65
נכד נכד66
עלי חריכה67
אדה טנדלר68
השאם נפאע69
עלי סלאם70
בותינה אבו ראס71
ורי`ליל ח`ח72
נביל סמור73
רולא אבו זייד74
אכרם דאוד75
יוסף חיידר76
קלמן אלטמן77
רוז עאמר78
אחמד חמדי79
אחמד בכרי80

מוריד מחאמיד81
יוכבד גונן82
לאילה`מואפק ח83
זאל`אנואר ג84
צדיק צדיק85
עומר סעדי86
אניסה עאבד87
חביב חזבון88
ואיל עבד אל קאדר89
ליל עלימי`ח90
שאדי זידאן91
נאיפה נפאע92
דליה בקר93
עדנאן אבו רביע94
ם`אלד ניג`ח95
שרף חסאן96
מנשה כליפה97
עבד אל חמיד אבו עיטה98
יונתן בן ארצי99

מאל טרביה`ג100
נאילה זיאד101
בנימין גונן102
וליד פאהום103
מאל שריף`ג104
טיב`אחמד ח105
יחיאל עמית106
פתחי שביטה107
שחאדה שחאדה108
ראיסי`רודינה ג109
שמואל אמיר110
דוד בורשטיין111
עודה בישארה112
ורי`סמירה ח113
מוחמד נפאע114
אחמד סעד115
נסקי`תמר גוז116
ראיסי`ראמז ג117
ול`עסאם מח118
תופיק טובי119
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