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מרצ

הרכב הרשימה:
מרצ ישראל הדמוקרטית
תוצאות:
מספר קולות 253525 :מספר מנדטים10 :
מצע הרשימה | אתר הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1שריד יוסף
 .2כהן רן
 .3אורון חיים
 .4רובינשטיין אמנון
 .5מאור ענת
 .6גלאון זהבה
 .7וילן אבשלום
 .8גיל און אילן
 .9חזן שרה נעמי
 .10גבארה חוסניה
 .11רז משה
 .12טמקין בנימין
 .13אבן עוזי יעקב
 .14שוחט מיכל
 .15אלאסד עלי
 .16שטרית עופר
 .17לסקי גבריאלה
 .18הופמן ענת מיכל
 .19קהאן ארנסטו
 .20אור וירז`נסק שמרית

24/02/2009

 .60מאיר עקיבא דוד
 .61יפה בת עמי
 .62פוטרמן לינדה
 .63ברנהולץ זאב
 .64בן דוד בועז משה
 .65אלון שמעון דוד
 .66קזל סעיד
 .67סלבין נדיה
 .68אבו סמרה נאיף
 .69מנוחינה אסיה
 .70פלמה דוד
 .71יעקובסון אלכסנדר
 .72גורן צבי
 .73אפללו אשר
 .74קלמן אזרחי נעמה
 .75סרטני אמירה
 .76יחוט אלכסנדר
 .77הגני עמירה
 .78אבו מדע`ם עטה
 .79ייגר הדס
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 .21זועבי עבד אלחלים
 .22תורכ ריפעת
 .23דורון גיא
 .24מורציאנו יוסף
 .25ארז חנן
 .26ערער שוש
 .27חלבי פייסל
 .28חייפץ מרינה
 .29צור שושנה
 .30דלב שרון
 .31שחאדה סועאד
 .32עזאיזה פיסל
 .33שליש יעקב
 .34רוזין מיכל
 .35ברנבויים גריגורי
 .36ריפתין נעמי
 .37עדן מיכל
 .38חגג אנדרי
 .39חפץ דב
 .40אלקסלסי הנרי
 .41אפשטיין דמיטרי
 .42מלר צופיה
 .43לם נתן
 .44לבנון מורדוך אסתר
 .45גרינברג מרץ מירונה
 .46אברמסון זיוית
 .47דרורי דוד
 .48כהן ישראל
 .49שפירא אלישע
 .50סרסור פאטמה
 .51זזון אלי
 .52שחורי חיים
 .53אבירם אביטל
 .54יערי חגית
 .55הראל רבינוביץ יהודית
 .56וולפוביץ יוליה
 .57חמודה אחמד
 .58מטאנס אליאס
 .59אללו ג`וזף יוסף

 .80מסאלחה איהאב
 .81זהבי חיים ראובן
 .82מנסור ופא
 .83יעקבסון דניאל
 .84גורן ישעיהו
 .85ברנשטיין אורי חיים
 .86נימלשטיין סופיה
 87אומני אירית
 .88שטיין לסיה
 .89אל אעסם סלמאן
 .90דורי לטיף
 ..91בן עזר אהוד
 .92ביזאוי צביה סלביה
 .93מור דליה
 .94שובל הלל
 .95פנחסי אורלי
 .96אזארי מאיר
 .97גולן גילד גליה
 .98קליין קלוד רולנד
 .99שטיינהאור תומר
 .100קרון דניאל
 .101גולד מרילין
 .102וינגרטן עפרה
 .103סובול יהושע
 .104קנז יהושע
 .105הרצוג חנה
 .106גנז חיים
 .107ברנדס יוכבד
 .108מיכאל סמי
 .109בר און מרדכי
 .110פארס חוסין
 .111כהן מיכל
 .112מואב בועז
 .113דיין רות
 .114שלוי אליס הילדגרד
 .115יהושע אברהם גבריאל
 .116קניוק יורם
 .117זך נתן
 .118צבן יאיר זלמן
 .119שם טוב ויקטור
 .120אלוני שולמית

©  2008כל הזכויות שמורות ,מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובתfeedback@knesset.gov.il :

24/02/2009

http://www.knesset.gov.il/elections/asp/party.asp?id=22

