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האיחוד הלאומי

הרכב הרשימה:
מולדת | חרות | תקומה
תוצאות:
מספר קולות 100181 :מספר מנדטים4 :
מצע הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1בגין זאב בנימין
 .2זאבי רחבעם
 .3פורת חנן
 .4קליינר מיכאל
 .5אלון בנימין
 .6הנדל צבי
 .7אריאל אורי יהודה
 .8פלד משה
 .9פרץ משה
 .10פליקס ראובן מנחם
 .11סגל רפאלה
 .12טיקטינסקי שרה
 .13יצחק יזהר
 .14צייטלין אלכסנדר
 .15בן דוד איתן
 .16כהן נסים
 .17פיינשטיין מרשה
 .18רוזנבלט ראובן
 .19גרוס מאיר
 .20שוקרון שלום
 .21זריצקי אריה
 .22פישר רחל
 .23ליברמן רות יפה
 .24אורבך מנחם
 .25עזרא יוסי
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 .60פינקל משה
 .61פרייברג אלכסנדר
 .62אבן אפרים
 .63לוי אליהו
 .64יצחקי דתיה
 .65מור יוסף יהושע
 .66הררי הושעיה יפת
 .67אטר אהוד יהודה
 .68סבג לינדה
 .69הימן פנחס צוריאל
 .70גפר חנה
 .71דובר עפר
 .72כהן צמח דורון
 .73הרלינגר שמשון
 .74לקס יהושע
 .75כנעני דוד
 .76לרמן טניה
 .77אפוטה נחמה
 .78הראל מרדכי
 .79חזן דודו
 .80לפיד משה
 .81רמר עמיחי שלמה
 .82זוהר דוד
 .83צוקר דבורה
 .84דורפמן אריאל
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 .26צרפתי גיליה
 .27נוביק יעקב
 .28כהן אלעד
 .29נסר אלדין סאמי
 .30שפירא דוד
 .31אדרעי נסים
 .32צפורי גדעון
 .33קוונצל גנריך
 .34פרוכט איטה
 .35טפלו מיכאל
 .36רוזנפלד אליעזר
 .37בן צבי ויקטור
 .38דוד יהודה
 .39ידין דוד
 .40יחזקאל יעקב
 .41מינץ אברהם
 .42ארבל דוד חיים
 .43חרמש שמואל
 .44קוהן יהודה
 .45בן עוליאל סימון
 .46מזין לב
 .47גלעזר דורון
 .48כהן מנשה דב
 .49קציר מלכה
 .50אואנונו מישל מאיר
 .51שטרנברג יעקב
 .52גרין מאיר
 .53כהן שושנה
 .54בן-דוד אריאל משה
 .55קומימי ציון
 .56קליין אהרן שמואל
 .57בן עזרא אלכסנדר מאיר
 .58חדד זקלין
 .59אלופר משה בדרט

 .85מור אבינון מיה מריה
 .86בלוך אילין דונה
 .87ברט אוהד
 .88סיבוני חיים
 .89לב-רן מאיר
 .90פרנקל יחזקאל
 .91אדלר ישי
 .92דוד מיכאל
 .93רוזיליו מיכל
 .94צין יוסף
 .95קמנקר דוד
 .96עייש צ`רלי
 .97מלצר אפרים
 .98סבלדי דניאל
 .99בן אור פנחס
 .100היילברג יהודית
 .101יונה שמואל
 .102אברהמי ציון חיים
 .103צפורי-הנדין טובה
 .104וסילייב איליה
 .105דביר אליעזר
 .106נחושתן דבורה
 .107טבנקין אהוביה
 .108תמיר נועם
 .109תבין מרים
 .110ארידור יורם
 .111סמליאנסקי דוד
 .112צורף יהודה
 .113קדישאי יחיאל
 .114קצבר בנימין
 .115לוין יצחק
 .116העצני אליקים
 .117כץ שמואל
 .118לבנת עזריאל
 .119שמיר יצחק
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