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אודות ועדת הבחירות
המרכזית
הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות93819 :
מספר מנדטים3 :

החזית הדמוקרטית לשלום ולשיוויון והתנועה הערבית להתחדשות
אתר הרשימה

מצע הרשימה

 .81כליפה מנשה
 .1ברכה מוחמד
 .41דוידי אפרים
 .82אבועוקסה אליאס
 .2מחול עסאם
 .42עזאם תרזה
 .83זועבי מוחמד
 .3טיבי אחמד
 .43חג` יחיא חוסני
 .84חזבון חביב
 .4חנין דב
 .44חביבאללה מוחמד
 .85מרקוס בורשטיין מטילדה
 .5שביטה תגריד
 .45יובל רמי ירחמיאל
 .86בשארה איאד
 .6עטאונה יוסף
 .46ושאחי מוסטפא
 .47אזברגה עבד אל כרים  .87שיחאחמד פחרי
 .7סעדיה אוסמה
 .88אבו ראס ג`מיל
 .8אבו-מערוף עבדאללה  .48יאסין יאסין
 .89שחר איתמר
 .9מנוחין ישי שמואל
 .49מחאמיד ראויה
 .90גאבר יוסרה
 .10חידר עלי
 .50דהאמשה מנצור
 .91פטרזייל דניאל
 .11בדוי חולוד
 .51חורש ששון
 .92עודה איימן
 .12אבו ריא מוסטפא  .52היבי זקי
 .93חג` יחיא האני
 .13סטולר מור
 .53שאהין יוסף
 .94ג`השאן שפיק
 .54שלבי מנאל
 .14אבו עקל ג`האד
 .95האני גדיר
 .55פריינד מרדכי דוד
 .15דיאב סוהיל
 .56אל-קאסם וטן מוחמד  .96אלטמן קלמן
 .16קצב אברהם
 .97זרעוני נואף
 .57חטיב אחמד
 .17גזאווי נעמה
 .98אבו עיטא עבד אלחמיד
 .58חוסרי סארה
 .18סרייר פתחיה
 .99גראיסי רודיינה
 .59קסיס אליאס
 .19חריכה עלי
 .100פהום וליד
 .60בדר סעיד
 .20אבו נאסר מתעב
 .101סעד ג`יהאד
 .61לוי יצחק
 .21גולדפרב פדרו
 .102עברי מוחמד
 .22אבו ראס בותיינה  .62זועבי עינאד
 .103אבו זייד דחיל
 .63מחאג`נה וליד
 .23לובאני אחמד
 .104גסאס נגיבה
 .64שפניה רחל
 .24עמל איסכנדר
 .105יונס בדר
 .65חמארשה בילאל
 .25זרצקי עדנה
 .106סמרה נג`יב
 .66חורי משה
 .26דביט עיסא
 .107מורקוס נביהה
 .67חוסין ג`מאל
 .27אלעוברה נימר
 .28אבו רבעה עלי
 .108עובייד ראיד
 .68סלאם עלי
 .29מחמיד מוריד
 .109זיאד נאילה
 .69נפאע הישאם
 .110ג`השאן איאד
 .30חאג` מוחמד אחמד  .70שקר נסים
 .31אבו אחמד כמאל
 .111אבו חמיד סלימן
 .71שלום שמואל
 .32ראבי אלהאם
 .112בשארה עודה
 .72סלימאן חסנה
 .33עמאש עז-אלדין
 .113בירשטיין עוזי
 .73מרעי פתחיה
 .114סעד אחמד
 .34זידאן שווירי שאדי  .74דיאב עבדאללה
 .35אמיר שמואל
 .115גוז`נסקי תמר
 .75פייגנבוים חיים
 .36חיג`אני מוחמד
 .116נפאע מוחמד
 .76חטיב עזמי
 .37עבדאללה גסאן
 .117לוביץ` רות
 .77קדח נעים
 .38חורי סמירה
 .118ג`ראיסי ראמז
 .78בסול מוחמד כליל
 .39בדיר עזמי
 .119טובי תופיק
 .79חדאד אניס
 .40זעאתרה רג`א
 .80נכד נכד
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