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הרכב הרשימה:
מפלגת המרכז
תוצאות:
מספר קולות 165622 :מספר מנדטים6 :
מצע הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1מרדכי יצחק
 .2ליפקין-שחק אמנון
 .3מרידור דן
 .4מילוא רון רוני
 .5סביר אוריאל
 .6פילוסוף דליה
 .7רונן נחמה
 .8מגן דוד
 .9לסרי יחיאל
 .10מירום חגי
 .11אלכסנדרוב סוויטלנה
 .12ביטון בני
 .13דבירי עמנואלה
 .14וינטרוב עירן
 .15סלבין שמואל
 .16זועבי אמיר
 .17אסעד אמל
 .18סגל מעוזיה
 .19מור דודו
 .20חבד עדי
 .21גולדהמר אברהם אבי
 .22לימור דניאל
 .23גולדשטיין מזל
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 .60קרטן שמעון
 .61לוי רפאל
 .62שאשא משה דוד
 .63הרשקוביץ מיכה
 .64בוכריס ינון
 .65גדליהו יוסף
 .66רחמים דבורה
 .67אוחיון אלברט
 .68עובדיה יעקב
 .69שלמה יניב
 .70מחלוף אפרים
 .71ג`ובראן סימון
 .72ורצברגר פולינה
 .73רוזוב אנטונו נגה
 .74חיים יפת
 .75סעדון דוד
 .76שיינדורף מאשה
 .77רוה אחיעם זלמן
 .78כהן ציון
 .79חבקין דורון
 .80אלבז יצחק
 .81מזור יוסף
 .82לביא אורן
 .83חזן בעז
 .84בראון יואל
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 .24רון עמוס
 .25ניקוה שלמה
 .26גרפי אביאל
 .27מיכאלי סרג`ו
 .28קטן שלמה
 .29טל אלון ישראל
 .30אקלום פרדה
 .31נוה דוד
 .32אלון מאיר
 .33גוטליב עינת
 .34גנים פריש אסתר
 .35קצרי מוריס
 .36כחלון איל
 .37מרום צבי
 .38כפיר דניאל
 .39רשפי אורית
 .40מאיר אפרים
 .41פרשקר דליה
 .42מלכה מרדכי
 .43ענבי ניסים מקס
 .44אליה אהרן
 .45אבן זיו יגאל
 .46בן שיתרית חנניה
 .47יונה אהרן
 .48פרץ מאיר
 .49גולדמן אליס-אילת
 .50קפח אברהם
 .51שפירא דוד
 .52סיג ויקטור עופר
 .53בכר יצחק דניאל
 .54ויינטרויב פישל
 .55צאיג עובדיה רוני
 .56צל אפרים
 .57אלוני אליהו
 .58שליכטר עפר
 .59עוודאללה מוראד

 .85בן-הרוש משה
 .86גושן הרצל
 .87עיסוק שירה
 .88המאירי אילן ששון
 .89נזרי משה חיים
 .90סגל חיים שמואל
 .91ואקנין מאיר אליהו
 .92ויס הרש צבי
 .93שטינמן צבי
 .94כץ דן
 .95בנגיאט יצחק
 .96מריומה יעקב
 .97שקולניק יצחק
 .98הנגבי משה
 .99קמאי מירון
 .100עדי ניב
 .101עובדיה גדעון
 .102לוי רפאל
 .103אזר בלהט
 .104ארבל דב
 .105אדרי ג`ורג` שלום
 .106צרפתי שמעון שי
 .107ורד עוזי
 .108אברהם שבתאי
 .109שילון דניאלה
 .110חכם יוסף
 .111מהגרפטה גילה
 .112ניסן דן
 .113קסוס רבקה
 .114נח סיגלית
 .115ביבי אברהם
 .116כוכבא דוד
 .117יעקובוביץ זיו שרון
 .118משה שמעון שימי
 .119יאיר יורם שמואל
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