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17-רשימות המועמדים לכנסת ה

אתר הרשימה

רשימות 
 -המועמדים 

תפריט

, מפלגות
, סיעות, רשימות
ותנועות

ישראל חברתית דמוקרטית –מרצ 
 

 
 

 
יוסף ביילין1
חיים אורון2
רן כהן3
זהבה גלאון4
אבשלום וילן5
צביה גרינפלד6
`עיסווי פריג7
אילן גיל און8
מיכל רוזין9

מוסי רז10
גבריאלה לסקי שוץ11
שאול אריאלי12
אלה שאינסקי13
שאול אייזנברג14
עבד אלהאדי זועבי15
מיכל עדן16
אורי צבי זכי17
ויויאנה לאה וולפסון18
איל אורון19
ראדי ספורי20
יפעת סולל21
גריגורי ברנבויים22
ריאד חוסרי23
מחמוד נעמה24
שלי גלוזמן25
גמיל יחיא26
עידן עמנואל גולדברגר27
עדית דיאמנט28
חיים חיט29
רני טריינין30
יוסף מורציאנו31
אביב נטר32
שרה סטרקובסקי שילון33
שמואל פלג34
עזרא רבין35
דינה אבקסיס36
וזף יוסף אללו`ג37
הנרי אלקסלסי38
אחמד בדיר39
סוזן לינדה בכר40

בועז משה בן דוד41
דיצה בן זוהר42
ליבנה-נוגה ברלב43
גליה גולן גילד44
רמזי חלבי45
דניאל יעקבסון46
בת עמי יפה47
אסתר לבנון מורדוך48
סער רן נתנאל49
עינת סלם50
שוש ערער51
רועי פלד52
הדסה קירשנבוים ינובסקי53
מיכל שוחט54
רות תירוש55
אליאס מטאנס56
רונית וינטראוב57
ניצן צוריאל58
סיגלית שיינמן59
אור אזולאי60
שרה סלע61
אליעזר ספרן62
שבע פרידמן63
דין-אמירם גול64
פאטמה סרסור65
נתן לם66
דפנה שרפמן67
אהרן ברנע68
מוריה שלומות69
יונה שמעון ברגור70
תמר ראובני71
עפר זבנר72
אראלה הדר73
יוסף פרוסט74
שאדיה סבית75
דרור מורג76
צפור רוזנטל77
ארן ברניב78
מיכל ארבל79
עזאת אבו אלניל80

עידית מנשה81
ליאור נחמן טל82
לילך דחוח83
יאיר אברהם84
צפורה אביצור85
שמואל בן ששון86
שגית ואזן87
ורד דרורי88
רתם רוזנברג89
גיורא ברעם90
נורה גרינברג91
שושנה צור92
עבד אלחלים זועבי93
שולמית מגידו94
דמיטרי אפשטיין95
לטיף דורי96
זיוית אברמסון97
יוחנן ביין98
מעוזיה סגל99

רות דיין100
יצחק שלמה פרנקנטל101
מנחם יחזקאל קליין102
יעל משאלי103
דן שביט104
אליס הילדגרד שלוי105
אסתר זקהיים גראוס106
יזהר אשדות107
משה גיאט אפרתי108
יהושע קנז109
מרדכי בר און110
יעל דיין111
ענת מאור112
שרה נעמי חזן113
חוסין פארס114
אלעזר גרנות115
עמוס עוז116
יאיר זלמן צבן117
ויקטור שם טוב118
יוסף שריד119
שולמית אלוני120
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