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חד”ש

הרכב הרשימה:
מפלגת חד”ש  -חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון
תוצאות:
מספר קולות 87022 :מספר מנדטים3 :
מצע הרשימה | אתר הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1ברכה מוחמד
 .2מח`ול עסאם
 .3גוז`נסקי תמר
 .4אגבאריה עפו
 .5פאהום וליד
 .6עטאונה יוסף
 .7פפה אילן בנימין
 .8גונן בנימין
 .9ג`ראיסי רודינה
 .10נפאע נאיפה
 .11כיאל עפיף
 .12סטולר מור שושן
 .13ח`טיב שאוקי
 .14אבו עקל גהאד
 .15אבו ריא מוסטפא
 .16ביבי שאול שאזי
 .17חיידר יוסף
 .18גאבר ג`סן
 .19עמל אסכנדר
 .20חדד זוהרה
 .21בדר סעיד
 .22נכד נכד
 .23ח`טיב רג`א
 .24רזי צבי
 .25אספניולי האלה
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 .60מחאמיד שהרזאד
 .61עזרא עובדיה
 .62חביבאללה מוחמד
 .63אבו ראס גמיל
 .64סולודר יהודית
 .65דיאב עבדאללה
 .66שפירא אריה
 .67גטאס נגיבה
 .68יאסין יאסין
 .69דיאב סוהייל
 .70לף ישראל
 .71שביטה גאזי
 .72בשארה איאד
 .73זריצקי עדנה
 .74חריכה עלי
 .75סלים עירפאן
 .76לוי לילי
 .77בכרי מוחמד
 .78ג`בארין יוסף
 .79בקר דליה
 .80עבד אל רחמאן מחמוד
 .81מורקוס נביהה
 .82ג`השאן שפיק
 .83פורשנר חגי משה
 .84פריג` עאדל
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 .26זחאלקה איאד
 .27אמיר שמואל
 .28סלימאן עאידה
 .29חמודה מוניר
 .30יבלונקו שרה
 .31סמארה מתקאל
 32אבו נאסר מתעב
 .33טולדנו-אפשטייו יעל
 .34אבו זיאד מוסבאח
 .35סגיר פתחיה
 .36גבאי אנואר
 .37טיבי זוהיר
 .38טנדלר אדה
 .39אבו עמארה השאם
 .40שחאדה נאהדה
 .41כחיל עוני
 .42טננבאום אהרון
 .43עוואד נאילה
 .44סעדי עומר
 .45קלר אדם נפתלי
 .46זידאן שאדי
 .47חורי מכרם
 .48שביטה רהאדה
 .49שלום שמואל
 .50עודה איימן
 .51פאהום סוהייל
 .52טרבייה רסמייה
 .53טנקלוביץ לקסי אליעז
 .54היבי פתחי
 .55דהאמשה מנסור
 .56נקארה חדאד סלוה
 .57זועבי עינאד
 .58מנוחין ישי שמואל
 .59בשאראת גסון

 .85דאוד אנואר
 .86פיילר פנינה
 87בשתאוי פח`רי
 .88נסאר מקבולה
 .89טורין ארנת
 .90מחאמיד שריף
 .91סבאג ג`ליל
 .92דולגופט יעקוב
 .93נג`אר סמאהר
 .94מחאמיד זיאד
 .95חזאן מהא
 .96גנטוס גמאל
 .97גבינג שמעון-מאיר
 .98אבו עיטה עבד אל חמיד
 .99אבו רחמון אדיב
 .100פטרזיל דניאל
 .101שקר נסים
 .102אלטמן קלמן
 .103יחיא סאלח
 .104זיאד נאילה
 .105בורשטיין דוד
 .106קסיס אליאס
 .107חורי משה
 .108ח`ורי סמירה
 .109עברי מוחמד
 .110חנין דוד
 .111שחאדה שחאדה
 .112גביש יפה
 .113כנאנה אסעד
 .114ארליך וולפגנג
 .115ג`ראיסי ראמז
 .116סלים סאלח
 .117בשארה חסן
 .118לוביץ רות
 .119טובי תופיק
 .120נפאע מוחמד
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