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 רשימת המועמדים לכנסת השבע עשדה

 לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] התשב״ט-1969

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] התשב״ט-969ו'< מתפרסמות בזה רשימות המועמדים

 לכנסת השבע עשרה בפי שאושרו:

 אות הרשימה: אמת

 בינוי הרשימה: העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

ן דוד ה  ' פרץ ארמונד עמיר '4 שקד אבי '8 ב

 2 הרצוג יצחק 42 מאסלה אדיסו 82 ימיני יצחק

 3 פינס-פז אופיר 43 קורנפלד עפר 83 ברדע עמוס

 4 ברורמן אבישי 44 אסד נחום 84 סלע מומי

 5 תמיר יולי 45 שפיגלמן גיא עדין 85 בר יחיאל

 6 אילון עמיחי 46 ברושי איתן 86 רז נפתלי

 7 בבל איתן 47 פיקאר אריאל סיריל 87 בן שושן רפאל

 8 בן אליעזר בנימין פואד 48 גרוברג מוטל מרדבי 88 נגר עזי

 9 יחימוביץ שלי רחל 49 לוין בנימין 89 קניסטר בובבה חוה

 0' מלביאור מיבאל 50 אמנון 90 בן סעדון אילן

 '' וילנאי מתן '5 ירון יצחק '9 סדן אליהו

 2' אביטל קולט 52 שטנצלר אפי אפרים 92 חי מתיתיהו

 3' סנה אפרים 53 הלפרין לאה 93 צחור יגאל

 4' יתום דני 54 צ׳וז׳וי נדה 94 חלימי מישל שלום

 5' חילו נאדיה 55 בהן סלומון 95 חרמוני ערן

 6' שמחון שלום 56 מתת טוב אהרן 96 אמודאי מעין

 7' נוקד אורית עירית 57 אופנהיימר יריב 97 חממי גדעון

 8' מרציאנו יורם 58 וייזר שלומי 98 דקל יהונתן יעקב

 9' מגדלה גאלב 59 אדמתי משה 99 אורן אליהו

 20 שנאן שביב 60 פרימן מנחם 00' אלעזרה מאיר

 '2 ליטינצקי לאון '6 שוחט ליאת '0' בהן נחמיה אהרן

 22 יחזקאל אברהם 62 מזרחי שמואל 02' רבל מישל

 23 סמיה משה 63 ביטון מיבאל מרדבי 03' דבור בהגיאת

 24 ביצור אברהם 64 סעדה רפי 04' בבר רחמים

 25 זלץ ברור 65 אלוש יהודה דה גול 05' וישניה אדיר

 26 בן ישראל גדעון 66 בית הלחמי רבקה 06' ירמנקו דמיטרי

 27 שטרסברג ליאור ישראל 67 דור שאול 07' רוקח אליהו

 28 גלמן גרשון 68 זיתוני אריה 08' מלמד למואל

 29 עבוד חסיב 69 אלפסי סימון 09' שמיר ישי

 30 בביוף מאיר שלום 70 גלבוע איתי 0'' מורג תמיר

' רוטנברג גיא '  '3 גולדגור אנה '7 דרומלביץ יעקב דוד '

 32 אילון חיים 72 ברד אליהו 2'' אביטבול טל

 33 גלנץ צבי עופר 73 ינון ברבה אביגיל 3'' סימון אוריאל

 34 אלבשן יובל 74 פרנקל משה 4'' אלבז משה

 35 וילף עינת 75 ברורמן אליעזר יצחק 5'' בר שמואל אפרים דוב

 36 אבוטבול אלון 76 סעדי יהודה 6'' ידלין אהרון

 37 ונונו יוסף 77 אבן עופר 7'' גאון בנימין דוד

 38 ביתן אסתר 78 עגמי מרדבי 8'' לבני ידלין טליה

 39 דיין מדר רות 79 בוטניק יעקב 9'' אליאב אריה לובה

 40 עמית אריה 80 חבני משה 20' בן אהרון יצחק

 ס״ח התשכ״ט, עמי 103.
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 אות הרשימה: ג

 בינוי הרשימה: יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 דוד '8 מונטג בנימין משה מרדבי

 משה אליהו 82 ברסלר אברהם אלבסנדר

 שלמה 83 ברובשטט פנחס

 אברהם יצחק 84 קירשנבוים דוד

 נתן נטע 85 קלוגמן אלתר בן ציון

 מרדבי 86 גרינברג שמואל

 ראובן בצלאל 87 הלר בקנרוט אברהם

 יהושע 88 קלרמן שמעון ישראל

 אברהם חנניה 89 פרידמן שאול

 יוסף שאול 90 זיסמן אריה יהודה

 יהודה אריה '9 קאהן בצלאל

 אריה 92 גוטליב אריה ליב

 חיים מרדבי 93 טרויבע אברהם מרדבי

 גלעד 94 וייס נתן

 אליהו צבי 95 רפפורט דוד

 יונה 96 בהן משה מרדבי

 אברהם 97 בסר צבי מרדבי

 שלמה 98 בר יצחק

 שלמה 99 פיק יצחק

 יונה 00' נורדמן בן-ציון

 צבי פרץ '0' הנדלס יוחנן משה

 משה 02' פוקס חיים

 שמעון 03' דייטש אהרן יוסף

 שלמה יהודה 04' קרפ משה שלום

 דוד 05' בורזיקובסקי שאול

 אליהו 06' גרין חיים צבי

 פנחס 07' ברנדויין ברור בנימין

 יצחק יעקב 08' הופנר דניאל לזרוס

 מרדבי 09' קלוגמן מנחם

 משה 0'' ארנטרוי אלחנן

' הייזלר משה מאיר '  שלמה '

 איתמר 2'' ברויאר דוד

 יעקב דוד 3'' שינפלד שבתי

 יקותיאל 4'' מן משה

 דוד 5'' זוננפלד שלמה זלמן

 אברהם 6'' איינפלד נתן חיים

 טוביה 7'' קנופף חיים משה
 שלמה אריה

 לייב 8'' אבו יוסף

 חיים ברור 9'' אפשטיין שמואל

 אליעזר 20' אירנשטין משה

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 ' ליצמן יעקב '4 אדלר

 2 רביץ אברהם 42 וינמן

 3 פרוש מאיר 43 גינזבורג

 4 גפני משה רפאל 44 מישקובסקי

 5 הלפרט שמואל שמלקי 45 בריזל

 יעקב 46 גולדברג
 ישראל מאיר

 6 בהן

 7 מקלב אורי 47 ברגר

 8 פולק יהושע מנחם 48 בובניק

 9 גוטרמן יעקב אשר 49 קליין

 0' חדד שמעון 50 שטרית

 '' מוזס מנחם אליעזר '5 רוזן

 2' בוימל אריה צבי 52 שטאובר

 3' קופרברג יוסף יהושע 53 וינר

 4' קרליץ אליהו מרדבי 54 בניאל

 5' שורץ אברהם 55 הנדלר

 6' רובינשטיין אברהם 56 מושקוביץ

 7' פולק ברור 57 ברגר

 8' פינדרוס יצחק זאב 58 מלק

 9' זייברט חנור 59 דייטש

 20 רייר יצחק 60 פפויפר

 '2 זלצר צבי '6 ביאלוסטוצקי

 22 פרנק משה 62 לחובר

 23 שטיצברג ירחמיאל שמחה 63 קרויזר

 24 ויזבינסקי יעקב 64 גולדנטל

 25 הרבסט יעקב צבי 65 הרשטיין

 26 וידיסלבסקי שלמה מנחם 66 מלול

 27 בץ חיים מאיר 67 קליר

 28 בטיטו מרדבי 68 לבין

 29 צנווירט פנחס 69 ליברמן

 30 שיפמן משה פייטל 70 בורשטיין

 '3 ביננפלד יוסף חיים '7 שטרן

 32 אוחנה דוד 72 בר עזר

 33 בוקשפן נטע שלמה 73 לב

 34 דייטש אברהם בן ציון 74 דרשוביץ

 35 מילר צבי פייביש 75 וינר

 36 וילינגר מוריס חיים 76 מקלב

 37 יוסקוביץ יצחק 77 פריינד

 38 יברוב יהודה 78 קורלנסקי

 39 בלוי דוד נחמן 79 ויבלדר

 40 בלוי מרדבי זאב 80 גרינבוים
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 אות הרשימה : ד

 בינוי הרשימה: אלתגימוע אלווטני אל דימוקרטי - בל״ד

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 נחלה '8 חסן יוסף

 ח׳ליל 82 עלוה נגייב

 מוחמד 83 עמאש מוחמד

 עומר 84 עיראקי יוסף

 בסאם 85 נעאמנה פוראן

 רוידה 86 מרעי מחמוד

 עדנאן 87 ח׳יר גאזי

 מוחמד 88 אלעתאיקה עבדאל ברים

 וג׳יה 89 מחאמיד אוסאמה

 ראויה 90 דאמוני סובחי

 נזאר '9 מרענה שוקת

 במיל 92 טרבלסי אוסנת

 ווליד 93 מסאלחה עבד אלחלים

 דראר 94 חבם רונית

 יוסף 95 זבאד עפיף

 אלמאסה 96 גנטוס ופא

 יחיא 97 ריאן עלי

 באמלה 98 אל שמאלי סמיח

 עטרה תקוה 99 ורשבסקי מיבאל

 מחמוד 00' שלחת אנטואן

 שאוקי '0' אסעד עטאללה אליאס

 עמית 02' רז אמנון אפרים

 פריד 03' נחאס אימן

 עדנאן 04' מנסור תמים

 אסעד 05' דקה פתחי

 ויליאם 06' אגבריה אפנאן

 ריאד 07' מח׳ול אליאס

 לואי 08' צמל ורשבסקי לאה

 יוסף 09' עזה בנג׳

 קאסם 0'' חג׳אזי אחמד

' קרמאן סועאד '  מילאד '

 משה 2'' ח׳ורי אליאס

 האיל 3'' דראושה האני

 חאתם 4'' טנוס נימר

 מיבאיל 5'' אבו נאג׳י רמזי

 באמל 6'' ג׳ידאי פחרי

 פאדי 7'' גטאס באסל

 מוחמד 8'' גאנם קאסם

 מוחמד 9'' אבו חנא חנא

 מארי 20' מיעארי מוחמד
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 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 ' בשארה עזמי '4 טנוס

 2 זחאלקה ג׳מאל 42 ג׳ואברה

 3 טאהא ואסל 43 חביבאללה

 4 נפאע סעיד 44 שואהדה

 5 אזברגה ג׳מעה 45 שקור

 6 פוקרא עבד אלרחים 46 טאטור

 7 ראבוס מחאסן 47 מנסור

 8 גנאים מאזן 48 גנאים

 9 חאג׳ אינאס 49 יוסף

 0' סולטאני פואד 50 גנאדרי

 '' קיס מחאסן '5 זיד

 2' ענאיה ריאד 52 סבאג

 3' זרייק נאדר 53 חמיס

 4' הווארי ערין 54 סובח

 5' תלאווי זבריא 55 משיעל

 6' חלייחל עלא 56 גבארה

 7' חמאתי חנא 57 ותד

 8' עבד אלראזק בשיר 58 אגבאריה

 9' בדארנה והבה 59 פרנס

 20 אבו סרחאן עודה 60 חג׳אזי

 '2 זועבי טרב '6 ספורי

 22 לרר יעל 62 פרלסון

 23 עאסלה חסן 63 דואהרי

 24 סעיד פריד 64 מטר

 25 חבארשה פואד 65 קוויקס

 26 בתאנה וגיה 66 חאג

 27 אבראהים נביל 67 סליבא

 28 אבו חסאן ח׳ליל 68 בוקאעי

 29 נסייר סוהייר 69 פאעור

 30 עבד אמיל 70 דבאח

 '3 קורטאם אשרף '7 ברבארה

 32 בדארנה עדנאן 72 אבו קשק

 33 גסאר ח׳אלד 73 סלאח אל דין

 34 דקה סנא 74 חלבי

 35 לדאוי גבר 75 דאוד

 36 ליוס אנטון 76 חידר

 37 טואפרה אחמד 77 ג׳ואברה

 38 אבו הלאל מוסטפא 78 טאטור

 39 טרביה מוחמד 79 ערפאת

 40 אלצאנע סלימאן 80 קופטי
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 אות הרשימה : ה

 בינוי הרשימה: ברית עולם

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ' ליפשיץ עפר פנחס 9 בסין רן זהר 7' שוסטר גניה

 2 חלבי ראפע 0' שלום איל 8' סלמה יורי

 3 בן זיברי מאיר '' רוני אורנה 9' אבני ליאור

 4 זיאדאת נזיה 2' קדוש מרים 20 פנחסי טל

 5 תורג׳מן רוחלה 3' משאש ברק '2 ברמי יובל

 6 אבו עראר נאיף 4' ניומן יואב אבי 22 קדוש יצחק

 7 חן אהרון אריה 5' נעלי ענבר רחל

 8 מחאמיד איבתסאם 6' ישראל מירב

 אות הרשימה : ו

 בינוי הרשימה: חד׳יש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון(המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים

 וערבים)

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ' ברבה מוחמד '4 עודה איימן '8 מחאמיד מוריד

 2 סוייד חנא 42 מוסא נעים 82 גונן יובבד

 3 חנין דב־בוריס 43 ג׳השאן שפיק 83 ח׳לאילה מואפק

 4 אגבאריה עפו 44 רז לוטן 84 ג׳זאל אנואר

 5 עטאונה יוסף 45 עואד סמיר 85 צדיק צדיק

 6 שלבי מנאל 46 גאבר ג׳סן 86 סעדי עומר

 7 אבו זייד דח׳יל 47 ביאל עפיף 87 עאבד אניסה

 8 אבו מערוף עבדאללה 48 סטל עביר 88 חזבון חביב

 9 מנוחין ישי שמואל 49 לוי יצחק 89 עבד אל קאדר ואיל

 0' זריצקי עדנה 50 מוסאלחה וליד 90 עלימי ח׳ליל

 '' בשיר מוחמד '5 היבי עלי '9 זידאן שאדי

 2' סטולר מור שושן 52 חורש ששון 92 נפאע נאיפה

 3' רפול אמין 53 שנאוי אניס 93 בקר דליה

 4' עאמר עאדל 54 סעיד זהר 94 אבו רביע עדנאן

 5' סגיר פתחיה 55 עברי מוחמד 95 ניג׳ם ח׳אלד

 6' גולדפרב פדרו 56 אבו עקסה אליאס 96 חסאן שרף

 7' דהאמשה מנסור 57 פריינד מרדבי דוד 97 בליפה מנשה

 8' סנעאללה עלי 58 בדוי ח׳ולוד 98 אבו עיטה עבד אל חמיד

 9' אבו אל היג׳א עאדל 59 חביבאללה מוחמד 99 בן ארצי יונתן

 20 אלנקיב מהא 60 סעד גד ג׳האד 00' טרביה ג׳מאל

 '2 קצב אברהם '6 יאסין יאסין '0' זיאד נאילה

 22 אבו יונס פאדי 62 עסאקלה וחיד 02' גונן בנימין

 23 עמל אסבנדר 63 נסרה חוריה 03' פאהום וליד

 24 פטרזיל דניאל 64 גולדרינג יואב 04' שריף ג׳מאל

 25 מולחם פאטמה 65 מגארי פאוז 05' ח׳טיב אחמד

 26 עסאקלה מג׳יד 66 נבד נבד 06' עמית יחיאל

 27 דראושה עבד אלסלאם 67 חריבה עלי 07' שביטה פתחי
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 אדה 08' שחאדה שחאדה

 השאם 09' ג׳ראיסי רודינה

 עלי 0'' אמיר שמואל

' בורשטיין דוד '  בותינה '

 ח׳ליל 2'' בישארה עודה

 נביל 3'' ח׳ורי סמירה

 רולא 4'' נפאע מוחמד

 אברם 5'' סעד אחמד

 יוסף 6'' גוז׳נסקי תמר

 קלמן 7'' ג׳ראיסי ראמז

 רוז 8'' מח׳ול עסאם

 אחמד 9'' טובי תופיק

 אחמד

 28 דיאב סוהייל 68 טנדלר

 29 פיגנבוים שרה 69 נפאע

 30 מורקוס אזרייק אמל 70 סלאם

 '3 ושאחי מוסטפא '7 אבו ראס

 32 סלאמה עבד אל רחמאן 72 ח׳ורי

 33 שביטה עבד אל מנאן 73 סמור

 34 אבו פרח חאלד 74 אבו זייד

 35 דוידי אפרים 75 דאוד

 36 גבאלי אינאס 76 חיידר

 37 בולוס זאהר 77 אלטמן

 38 סויד נאיף 78 עאמר

 39 אבו ריא מוסטפא 79 חמדי

 40 בשארה נסים 80 בברי

 שם משפחה שם פרטי

 '2 גביזון שלום שרון

 22 בר מיטרה נסיה

 23 מור יוסף שמעון

 24 חדש אריה

 25 סימן טוב אורית

 26 חטיבי יצחק

 27 ותורי עופר

 28 אביטל יהודה

 29 בהן פור חביב חיים

 30 יהודה זבריה עופר

 שם משפחה שם פרטי

 '' יצחקוב מרדבי

 2' קרסיס משה

 3' שרעבי-שוקר חנניה

 4' אביטל סגלית

 5' בהן אליהו

 6' מלקוב דוד

 7' גיסרוטאה אלינור

 8' הייקושלר מרדבי

 9' חמדי רינת

 20 סיטון יוסי

 אות הרשימה : ז

 בינוי הרשימה: לחם

 שם משפחה שם פרטי

 ' טויטו ישראל

 2 זהבי אילן

 3 בבר רינה

 4 לוי אברהם

 5 שוורץ אהרון

 6 אברג׳ל רוית

 7 סדון אפי

 8 הולר רועי

 9 שרעבי גילה

 0' עובדיה מנשה

 אות הרשימה : זה

 בינוי הרשימה: עתיד אחד - עתיד טוב לישראל

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ' נגוסה אברהם 5 פרוינד מיבאל ברור 9 הומפריס מיבאל דאן

 2 שטלצר יחזקאל 6 אבונה זאודו 0' קורינלדי מיבאל

 3 אברמוביץ יוסף ישראל 7 פליישר ישי יעקב

 4 רטה דרגה 8 אליאסוף לינדה
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 גימלאי ישראל לכנסת

 אות הרשימה: זך

 בינוי הרשימה: גיל -

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ' איתן הנטמן רפאל 7 מרום שרה 3' קראוטהמר אורי

 2 בן יזרי יעקב 8 אשרי יעקב 4' שרמן רפאל

 3 שרוני משה 9 יחזקאלי ניסן 5' קריצבסקי יצחק

 4 זיו יצחק 0' בן נון חפצי בה 6' שלום מנחם

 5 גלנטי יצחק '' ססבון נסים

 6 גלזר אלחנן 2' גפני גד

 אות הרשימה : חץ

 בינוי הרשימה: חץ - תנועה חילונית ציונית בראשות אברהם פורז

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ' פורז פוזמנטיר אברהם 22 וילף שרון 43 גולן תמר

 2 בריזון אהרן רוני 23 אמיר זאב 44 פודרז׳נסקי דן

 3 שלגי אילן 24 שיק אילונה 45 צאודרר לוי

 4 פולישוק בלור מל 25 מלול אברהם 46 וינבר מנפרד

 5 בריילובסקי ויקטור 26 בהט יפה 47 שפירא רון שמואל

 6 פיירשטיין לבני אסתר ניבה 27 עשהאל חיים 48 בנימיני יהודה

 7 גולן אראלה 28 ירושלמי יובל 49 וינוקור ירון

 8 ארנפרוינד בהן רונית 29 טל דליה 50 צקורלי לוי שירין

 9 נשיא אירית מלבה 30 טלר יעקב '5 גומן ולדימיר

 0' גלידר איגור '3 ארד מורן 52 רבינוביץ טיבריו

 '' מלול לאה 32 גוזלן ליאור 53 רוזן אילן

 2' ווייס יבגניה ג׳ני 33 הובברג מיבל 54 פלג הראל

 3' דהרי צבי 34 שומראי נאור 55 בן דוד איל

 4' רשף טובה 35 עשהאל עינת 56 לוי סטיבן יעקב

 5' שגיא שוורצברג משה 36 ארד מיבאל 57 גולני בת־שבע

 6' ששון רונית נעמי 37 בראון דוד 58 סגל גל

 7' קרן ירון יעקב 38 גביש דור 59 פלקוביץ יהודה

 8' שמילוביץ מריאנה 39 מסר נויה נורית 60 חן רשף ארי

 9' צור גריגורי 40 גורן יהושע '6 לפיד יוסף טומי

 20 גנדמן אנה '4 גרינבלט דב

 '2 גנור איתן 42 גלר שמואל
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 אות הרשימה : טב

 בינוי הרשימה: איחוד לאומי - מפד׳יל רשימה יהודית לאומית מאוחדת

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ' אלון בנימין '4 בהן צמח דורון '8 ריפקין אפרים יהודה

ן 82 אפרתי פנחס  2 אורלב זבולון 42 נצר בועז-גדעו

 3 הנדל צבי 43 מועלם אברהם 83 הדרי דוד

 4 איתם אפרים 44 ווייס מנחם מנדי 84 דה פרוידיגר יהודה אלבסנד

 5 סולומינסקי ניסן 45 אבוטבול שמעון 85 ריין חגית

 6 לוי יצחק 46 שחור יהודית 86 קרקובר נחמיה אהרן

 7 גבאי אליהו בדור 47 חזוט אהרון 87 ברודני יוסף

 8 אלדד אריה 48 ווייס צבי 88 פישמן מרדבי

 9 אריאל אורי יהודה 49 חסין אדמונד 89 זוהר דוד

 0' פינקלשטיין פרידה גילה 50 קורמן עינת 90 הבלר שמואל

 '' יהלום שאול נחום '5 ליפשיץ אברהם מרדבי '9 שפירא אמנון

 2' ליברמן יהודה דב הוד 52 איזנטל פלטיאל 92 ארנרייר נחמן

 3' סטרוק אורית מלבה 53 הרו איב 93 אייל משה

 4' יוגב מרדבי 54 טיטון שרה 94 אלירז יעקב

 5' בן צור שמריהו 55 קעניג צבי מאיר 95 היבנר יהודית

 6' בנק אורי 56 האן דינה רחל 96 הרשקוביץ דניאל

 7' אפשטיין אלבסנדר 57 בהן יצחק אמתי 97 יהב אביחי

 8' פרץ יפה 58 דמרי שאול 98 מלמד חנן חיים

 9' בוחניק דוד 59 גלט אלחנן 99 מושקוביץ משה

 20 גל יהואר 60 סולימן אברהם 00' וונונו אלמוג יוסף

 '2 טרבלסי שמעון מבלוף '6 בר־חן דוד '0' בילינט ג׳ודי באטריס

 22 דוידי אלון 62 שלי אייל 02' וויזל מיטשל קרייג

 23 שגיב אוהד 63 לזרוביץ שרה 03' מרסיאנו יצחק

 24 בלושטיין אברהם 64 משורר שרה 04' דדיה עליזה

 25 תם חגי 65 קוג׳ינסקי מיבאל מוריס 05' ידין דוד

 26 ברט אוהד 66 אורנשטיין זאב 06' אבן חן משה יעקב

 27 מגער מרדבי 67 סאקס סולי 07' פנטון מינה-מנוחה

 28 פרג׳ון אריה מצליח 68 מור יוסף איתן שמעון 08' ביבי יגאל

 29 חרמש שמואל 69 פריד מיבאל 09' רובין ישי

 30 שושן ציון 70 אליצור צופית 0'' דל בן ציון

' סולר יעקב '  '3 אזרד מאיר '7 בוק טומש יהודה '

 32 פנטון צח שובאל יצחק 72 דובדבני אברהם צבי 2'' מרמורשטין אברהם

 33 זרגרי יצחק 73 וולף יאיר יששבר 3'' דנה פיקאר מאייר

 34 בן חמו אריק 74 לוזון ראובן 4'' פופוביץ שמחה

 35 דיעי גד 75 וסרמן יחיאל מאיר 5'' הבהן אלישיב

 36 צדוק עזריאל 76 אליה יצחק 6'' שפר אליעזר

 37 לרנר צרלס הרי 77 זייפר אסתר דינה 7'' אבטבי אלעזר

 38 לוזון רפאל אליהו 78 פרובט איטה 8'' פליקס ראובן מנחם

 39 קופולוביץ אהרן 79 אהרנברג יוסף חיים 9'' שפירא ישראל יוסף

 40 גימאני אהרן 80 גרינוולד גאל הנרי 20' צוקרמן אברהם
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 אות הרשימה : יש

 בינוי הרשימה: שינוי - המפלגה האזרחית של ישראל

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 עופר מאיר 69 וסרמן רונן

 נורית 70 לינדנבלט נחום

 מאירה 71 ירושלמי נאור

 רון אהרן 72 וירזינסקי יותם

 הלנה 73 ורקאני פריד

 קרול 74 חייט חיים

 משה 75 רודקין עידן

 אבנר 76 רבינוביץ דוד דודו

 מיבאל 77 לירון אבנר

 מרדבי 78 יבטושנקו ניקיטה

 רם 79 גולדנברג רוברט

 שחר 80 ואגנר ליאורה

 מיבאל 81 ברננקה אהרן

 אמיר 82 בהן משה

 תיאודור 83 ורקאני זוהייר

 שלום 84 וורסל ליאור פבלו

 אפרים 85 קורן ברק

 בני 86 קלנר אילן

 ערן 87 בהן יפה

 ביאטה 88 אילני שלומי

 שמעון 89 אסטרייבר אורי

 ניר 90 בוקאי עובדיה

 ולדיסלב 91 בוסקילה אורן

 עמוס 92 צנטנר דורון

 ברמן 93 פבזנר אלבסנדר

 יעקב 94 גרש משה

 אנדרי 95 בהן רועי

 אור-טל אמה 96 טל יפית

 דניאל 97 רבינוביץ איתן

 פטר 98 עשהאל גנון שאול

 חגי 99 מאיר שלום יעקב

 דן 100 בקר משה

 רונית

 אברהם
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 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 לונטל רון 35 קובו

 2 רצאבי אהוד 36 רוזן

 3 ליבוביץ אילן 37 אור

 4 פרל אולשוונג שרון 38 אהרנסון

 5 גילת אריה 39 גלעד

 6 עצמון בעז 40 גרנר

 7 דנילוביץ יונתן 41 בהן

 8 חמדאן מוניר 42 הדר

 9 דוידאי אורנה 43 לוברוב

 10 סבו יעקב 44 הלברסברג

 11 גלעד יצחק 45 טל

 12 זומר דליה 46 עצמון

 13 ביחובסקי סרגיי 47 מן

 14 שחק(הימל) מנחם 48 סלע

 15 צרקינסקי עומר 49 שוורצברג

 16 קדם גיא 50 נוי

 17 קרנצברג יעקב 51 מאיר

 18 שמחון יוסף 52 גרוברמן

 19 גיא חלי 53 סודאי

 דני 54
 אליזבטה

 20 ליבליך

 21 תמרי פרדריקה 55 ברקוביץ

 22 דזינשוילי איליה 56 הירשמן

 23 אופלטקא יזהר יששבר 57 דבוייריס

 24 יעקבי יגאל 58 אור

 25 ברעם אבישי 59 פייביש

 26 אהרן שלומי 60 שטרבר

 27 זוסמן יואן 61 זיסו

 28 קובליו סימונה יולנדה 62 זוהר

 29 סברדלין בוריס 63 הררי

 30 לחמי יוסף 64 סילפן

 31 צרי שלמה יוסף 65 אייד

 32 לב אורי 66 לוינטל

 33 ליבטיק נחום 67 גרינברג-רונן

 34 בן שמואל גד 68 מור
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 אות הרשימה : כ

 בינוי הרשימה: חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל

 שם משפחה שם פרטי

 9 גפשטיין בן ציון

 10 פינטו מיבאל

 שם פרטי

 חן

 אליונור

 פול

 שלמה

 שם משפחה

 בן-אליהו

 שיפרין

 אידלברג

 ליינסקי

 שם פרטי

 ברוך מאיר

 ישראל

 מיבאל

 רחמים

 שם משפחה

 מרזל

 חנוקוגלו

 בן ארי

 בהן

5 
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 אות הרשימה: כן

 בינוי הרשימה: קדימה - עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אהוד יהודה 81 אברהם גבריאל

 יוסף שלמה 82 יפרח יעקב

 שלמה 83 אמסלם מרדבי

 אנסטסיה מיבל 84 עמרן נתנאל

 אברהם 85 ברג מונל מיבאל

 שמואל משה 86 בנישתי איציק יצחק

 רפאל 87 דגן דורית

 אורי 88 מידן אברהם

 יצחק 89 טסמה אביינש

 אמיר 90 בחלון משה

 אחמד 91 וקנין אילן

 גדעון 92 אלפריח מרדבי מופק

 יהודה 93 דרעי אברהם

 דרור 94 צחר גדעון יששבר

 הראל אליעזר 95 לביא אילן

 באיד 96 ברוך שושנה

 משה 97 אביעד נטלי

 יצחק 98 קוזלוביץ אסתר מלבה

 אהרון 99 גורדין צפורה

 מיבאל 100 לביא יואל

 סלומון 101 עומרד אברהם

 אברהם אבנר 102 סלמון גיל משה

 נסים 103 לוי מאיר

 יוסף 104 שינה נחום חן

 חוה 105 צרפתי שלמה

 אסף 106 שמיט סימה

 יצחק 107 סיון אילנה

 חיים 108 לויט מיבאל

 שמואל 109 שורץ דוד

 עדי צבי 110 נאמן אברהם

 אמנון 111 אלדר עדי

 ילקוט הפרסומים 5504, י״ב באדר התשס״ו, 12.3.2006

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 אולמרט אהוד 41 ברזלי

 2 פרס שמעון 42 תמיר

 3 לבני ציפי צפורה 43 גרביץ
 סאמואלסון

 4 שיטרית מאיר 44 מיבאלבסקי

 5 דיבטר אברהם משה 45 קרמפה

 6 סולודקין מרינה 46 ריפמן

 7 רמון חיים 47 אלול

 8 מופז שאול 48 שיטרית

 9 הנגבי צחי 49 חדד

 10 הירשזון אברהם 50 הלוי

 11 רייבמן צבי אוריאל 51 דבאח

 12 עזרא גדעון 52 דורון

 13 בר און רוני חיים 53 שביט

 14 איציק דליה 54 גל

 15 בוים זאב דוד 55 ויזל

 16 אדרי יעקב 56 דאהר

 17 אלקין זאב 57 קונפורטי

 18 והבה מגלי 58 ונונו

 19 אברהם רוחמה 59 בן חמו

 20 בן ששון מנחם 60 צולר

 21 ברזניץ שלמה (יוראי) 61 אברמוביץ

 22 אפללו אלי אלברט 62 חייט

 23 טל דוד 63 אלחדיף

 24 יצחקי אביגדור 64 שניר

 25 תירוש רונית 65 לוזון

 26 שנלר עתניאל 66 זמיר

 27 נודלמן מיבאל 67 פרץ

 28 דותן עמירה 68 שגיא

 29 חסון יואל 69 שטרולוביץ

 30 חרמש שי שבנאי 70 ליואי

 31 בן ישראל יצחק אריה 71 לנדאו
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 32 פלסנר יוחנן 72 בוצירוב יורי 112 בירגר זאב

 33 מולה נגוסאי שלמה 73 טובי יהודה 113 סויסה רפי

 34 בן דוד דן 74 שמחי יואב 114 פלד יורם

 35 אדאטו לוי רחל 75 וקסמן אוגניה 115 ליטבינוף דב

 36 פיימן גרינב רינה 76 אלון ניסים 116 נשרי יוסף צבי

 37 ברמל ליאור 77 בר יהודה אבישי 117 ניצן מאיר

 רבנר ליאת יונית 78 באזוב רומן 118 יהב יונה
 אביטל

38 

 רפופורט שי 79 בן רפאל אביבה 119 צילקר צבי יהושע
 שמאלוב-

39 

 40 ברקוביץי יוליה 80 רצבי שלמה 120 סלע מיבאל

ץ  אות הרשימה: כ

 בינוי הרשימה: צומת

 שם פרטי

 שמואל

 אריה

 שם משפחה

 אונגר

 דוברוב
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 שם פרטי

 סיגל

 מרה

 מיבאל

 שגיא

 שם משפחה

 אקל

 גנאפולסקי

 יאול

 צוקרמן

 שם פרטי

 משה 5

 יעקב 6

 יעקב אליהו 7

 ולדימיר 8

 שם משפחה

 1 גרין

 2 צמח

 3 רוזנולד

 4 הרצברג

 אות הרשימה : ל

 בינוי הרשימה: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 רוברט 17 אפרימוב אירינה

 אלבס 18 שציוגול איליה

 ליה 19 גרוסמן מיבאל

 דוד אייזיק 20 נודלמן אריאל

 אליה 21 גולדשטיין יורי

 יגאל 22 טיבונוביץי קלרה

 מצליח 23 בהן אליעזר

 טל

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 ליברמן אביגדור 9 אילטוב

 2 שטרן יורי 10 מילר

 3 חסון אדוי ישראל 11 שמטוב

 4 שגל יוסף 12 רותם

 5 טרטמן אסתרינה 13 ברונשטיין

 6 מיסזיניקוב סטס 14 יאסינוב

 7 לנדבר סופיה סוניה 15 עמנואל
 אהרון-

 8 אהרונוביץ יצחק 16 נחום
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 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ברמל 81 שיטרית אליהו

 דוד 82 שפיגל חדוה

 יריב גדעון 83 שצברג מאיר

 רוני 84 שרן סינגר דוד עמיחי

 אליהו 85 בהן יום טוב

 יחיאל ישע 86 קדוש רפאל

 מיבאל אלדד 87 שלמה שלום

 שאול 88 רוזנר נתן

 מישאל מישל 89 שבו יוסף

 יוסף 90 ביבס חיים

 אריה יהודה 91 בנקסוס מחלוף

 שמעון 92 ברלוי משה

 גיא חנן 93 גייזל זאב

 מיבאל 94 דרש לימור

 גדליה 95 דהאן אליהו

 הרצל 96 טטרסקי דוד

 הילה 97 טרר אברהם

 סוזן 98 יגנה יחזקאל

 אילן 99 פיירברג אבר מרים

 אסיה 100 מלר יוסף

 מאיר 101 פרג אורי

 יעקב 102 יצחק מתניה

 רמי 103 לוי יעקב

 גומעה 104 ליפקין יהונתן

 דרורה 105 ירון ברמלה

 שלומי 106 מורביה דני

 עאטף 107 דרובלס מתתיהו

 שי 108 מולבו טול ורד

 גיל 109 קדוש גבי גבריאל

 עופר 110 שמיר חיה

 יעקב 111 דולגין משה

 סאבו 112 ידיד מנחם

 אריאל 113 אפל אברהם

 מדינה 114 נפרסטק נוף עקיבא

 יעקב משה 115 אחימאיר יוסף דב

 יניב 116 קדישאי יחיאל

 ברוך 117 דורון חמי-נחמיה

 צפריר 118 זנדברג אליעזר

 שמואל 119 שילנסקי דב

 מואיז
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 אות הרשימה: מחל

 בינוי הרשימה: הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 נתניהו בנימין 41 שאמה

 2 שלום ציון סילבן 42 ביטן

 3 בחלון משה 43 לוין

 4 ארדן גלעד מנשה 44 שטרן

 5 סער גדעון 45 דדון

 6 איתן מיקי מיבאל 46 חזן

 7 ריבלין ראובן רובי 47 פואה

 8 נוה דני 48 אדם

 9 שטייניץ יובל 49 בן עמי

 10 לבנת לימור אהבה 50 ברבי

 11 שרנסקי נתן אנטולי 51 אזואלוס

 12 בץ ישראל 52 גפסו

 13 בץ חיים 53 יפרח

 14 לנדאו עוזי 54 גורלובסקי

 15 אדלשטיין יולי יואל 55 בושרי

 16 בנלולו דניאל 56 טובלי

 17 נס לאה 57 מארק

 18 בלומנטל נעמי 58 עמור

 19 סולמי איתן 59 תמם

 20 אביטל גבריאל 60 וובנובוי אנטוב

 21 בן גור יעקב 61 הפלר

 22 מימון דוד 62 טוויל

 23 קאידבה סמיר 63 אלוש

 24 ברק קרן 64 אזברגה

 25 דנון דני בן יוסף 65 גאלואי

 26 פיניאן ציון 66 אטיאס

 27 אבן צור דוד 67 קרינאוי

 28 אוזן אנדריי 68 גלילי

 29 פינטו מלבה 69 חדד

 30 סלבין שמואל 70 קליך

 31 אליעזר חסדאי 71 אבו אל גיעאן

 32 יתום אהוד יצחק 72 סקר

 33 רצון מיבאל 73 בובניק

 34 גלילי אילת 74 אלוני

 35 אסולין שגיב 75 ברגמן

 36 לוי דוד 76 קנרש

 37 מנע דוד 77 נתח

 38 גמליאל גילה 78 סלמון

 39 קרא איוב 79 סמואל

 40 מויאל אלי 80 שם טוב
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 אות הרשימה: מרצ

 בינוי הרשימה: מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 1 ביילין יוסף 41 בן דוד בועז משה 81 מנשה עידית

 2 אורון חיים 42 בן זוהר דיצה 82 טל ליאור נחמן

 3 בהן רן 43 ברלב-ליבנה נוגה 83 דחוח לילך

 4 גלאון זהבה 44 גולן גילד גליה 84 אברהם יאיר

 5 וילן אבשלום 45 חלבי רמזי 85 אביצור צפורה

 6 גרינפלד צביה 46 יעקבסון דניאל 86 בן ששון שמואל

 7 פריג׳ עיסווי 47 יפה בת עמי 87 ואזן שגית

 8 גיל און אילן 48 לבנון מורדוך אסתר 88 דרורי ורד

 9 רוזין מיבל 49 נתנאל סער רן 89 רוזנברג רתם

 10 רז מוסי 50 סלם עינת 90 ברעם גיורא

 11 לסקי שוץ גבריאלה 51 ערער שוש 91 גרינברג נורה

 פלד רועי 92 צור שושנה
 קירשנבוים

 12 אריאלי שאול 52

 13 שאינסקי אלה 53 ינובסקי הדסה 93 זועבי עבד אלחלים

 14 אייזנברג שאול 54 שוחט מיבל 94 מגידו שולמית

 15 זועבי עבד אלהאדי 55 תירוש רות 95 אפשטיין דמיטרי

 16 עדן מיבל 56 מטאנס אליאס 96 דורי לטיף

 17 זבי אורי צבי 57 וינטראוב רונית 97 אברמסון זיוית

 18 וולפסון ויויאנה לאה 58 צוריאל ניצן 98 ביין יוחנן

 19 אורון איל 59 שיינמן סיגלית 99 סגל מעוזיה

 20 ספורי ראדי 60 אזולאי אור 100 דיין רות

 21 סולל יפעת 61 סלע שרה 101 פרנקנטל יצחק שלמה

 22 ברנבויים גריגורי 62 ספרן אליעזר 102 קליין מנחם יחזקאל

 23 חוסרי ריאד 63 פרידמן שבע 103 משאלי יעל

 24 נעמה מחמוד 64 גול-דין אמירם 104 שביט דן

 25 גלוזמן שלי 65 סרסור פאטמה 105 שלוי אליס הילדגרד

 26 יחיא גמיל 66 לם נתן 106 זקהיים גראוס אסתר

 27 גולדברגר עידן עמנואל 67 שרפמן דפנה 107 אשדות יזהר

 28 דיאמנט עדית 68 ברנע אהרן 108 גיאט אפרתי משה

 29 חיט חיים 69 שלומות מוריה 109 קנז יהושע

 30 טריינין רני 70 ברגור יונה שמעון 110 בר און מרדבי

 31 מורציאנו יוסף 71 ראובני תמר 111 דיין יעל

 נטר אביב 72 זבנר עפר 112 מאור ענת
 סטרקובסקי
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 33 שילון שרה 73 הדר אראלה 113 חזן שרה נעמי

 34 פלג שמואל 74 פרוסט יוסף 114 פארס חוסין

 35 רבין עזרא 75 סבית שאדיה 115 גרנות אלעזר

 36 אבקסיס דינה 76 מורג דרור 116 עוז עמוס

 37 אללו גיוזף יוסף 77 רוזנטל צפור 117 צבן יאיר זלמן

 38 אלקסלסי הנרי 78 ברניב ארן 118 שם טוב ויקטור

 39 בדיר אחמד 79 ארבל מיבל 119 שריד יוסף

 40 בבר סוזן לינדה 80 אבו אלניל עזאת 120 אלוני שולמית
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 אות הרשימה : נץ

 בינוי הרשימה: חרות

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 1 קליינר מיבאל 8 פוגץ ארקדי 15 קרנט יפים

 2 מאירי יהושע 9 עמישב-מדווד יעל 16 וייסברוד איתמר שמואל

 3 מילברגר מרום אברהם 10 פינר דניאל משה צבי 17 רז דניאל

 4 חודירקר-בנפו יאנה 11 וסילייב איליה 18 פיקובסקי ישראל

 5 בהן ישראל 12 ליברמן אסנת 19 שטרן מרטין

 6 יוסף אלי 13 בהן אהרון

 7 טברסקי מרדבי ישראל 14 ברסקי פבל

 אות הרשימה: עם

 בינוי הרשימה: הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 מוסא 79 עתאמלה גידא

 עומר 80 חיטיב מוחמד

 היאם 81 אבו עראר נאיף

 עבד אל מנאן 82 מוראד מופיד

 ראיד 83 עבד אל חלים סחר

 חוסני 84 חיטיב הודא

 אבראהים 85 חוסין מוסטפא

 בדריה 86 טיבי מואיד

 אבראהים 87 אחמד עלי

 איעתמאד 88 גימל סולטאן

 שאדי 89 עתמה עבד אל חבים

 סאלח 90 עתאמלה נוגיוד

 עאישה 91 גנאים מיסון

 מחמוד 92 מוחמד יוסף

 סעד 93 שעבאן מוחמד

 דיבי רשה 94 אבו ליל אחמד

 והבי 95 חמזה מרואן

 מוחמד 96 חסיניה באלד

 מוסטפא 97 נעמה אבתסאם

 עדנאן 98 גדבאן מוחמד

 טועמה 99 עתאמנה מוחמד

 היתם 100 חטיב אחמד

 מוחמד סעיד 101 מיעארי מנאר

 תמים 102 סבראן נאיף

 שאדי באסל 103 שחאדה עבד אלרחמאן

 יוסף 104 דראושה מוחמד

 עלי 105 סלאימה חוסיין

 מוחמד 106 גיבארין יונס

 חוסין 107 אבו עראר מרואן

 ילקוט הפרסומים 5504, י״ב באדר התשס״ו, 12.3.2006

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 צרצור אברהים 40 נאצר

 2 טיבי אחמד 41 סרסור

 3 סאנע טלב 42 עבאשה

 4 זבור עבאס 43 אבו ראס

 5 אבו אחמד סלמאן 44 פדילה

 6 דראושה באסל 45 נסיראת

 7 שאהין יוסף 46 חגיאזי

 8 מואסי מחמוד 47 זבור

 9 חגלי חסן 48 אבתילאת

 10 פדילה יוסף 49 קעדאן

 11 גיזאוי נעמה 50 אבראהים

 12 סואעד יוסף 51 מנסור

 13 חאגי יחיא חוסני 52 עתאמלה

 14 פאהום עאסם 53 חאג יחיא

 15 מנאסרה חנאניא 54 גיאבר

 16 סמארה יזיד 55 חיטיב

 17 חילאילה אמאני 56 עיסא

 18 עבד אל גני עומר 57 אבו עיטה

 19 עבד אל חלים בפאח 58 חידר

 20 דיאב במאל 59 עיראקי

 21 פדילה עאידה 60 דראושה

 22 קשקוש מוחמד 61 דראושה

 23 חיטיב סאלח 62 קאסם

 24 ותד עבד אל קאדר 63 עראקי

 25 חמאד חסאן 64 עבאס

 26 אבו יאסין בסאם 65 אלקרם

 27 יזבב ואיל 66 קאסם

 28 בדיר במאל 67 בדיר

 29 אבו אחמד חסן 68 נעמה
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 אשרף 108 עברי דאהר

 מחמוד 109 עבדאללה גסאן

 אחמד 110 עיסא אסדי אחמד

 אחמד 111 זועבי מוחמד סעיד

 זידאן 112 חאגי יחיא עבד אל חבים

 היתם 113 גנאים תאופיק

 גימאל 114 אחמד במאל

 עלי 115 זמירו חמדאן

 סחר 116 דראושה עבד אלוהאב

 מותעב 117 עיסה עבדאללה

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אלבסנדר 17 פרי ארז

 יצחק שמעון 18 רבס גדליהו

 אירינה 19 מידן זאב

 אליהו חי 20 חולי אברהם

 גימבר אורי 21 פלד חן

 צבי 22 בומס ניר טוביה

 ענבל 23 לוריא מרק ארתור

 אילן 24 צור יוסף

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 לב 9 צפסקי ולדימיר

 דמיטרי 10 נודל פטר

 ולדימיר 11 קרמר מרינה

 אלבסנדר

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ברוך חי 7 קטנוב ינינה

 *(•1דהו

 נריה
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 30 דחלה חיייר 69 מסארוה

 31 קויידר אסמאעיל 70 מנסור

 32 מנסור נאיפה 71 טיארה

 33 מסארוה עצאם 72 דלאשה

 34 גזמאוי חמאד 73 גנאים

 35 חסן סאלח 74 דראושה

 36 עאזם אחמד 75 חיטיב

 37 עאסי מאזן 76 זבידאת

 38 מצארוה וליד 77 חיטיב

 39 דראושה עומר 78 מנסור

 אות הרשימה: פ

 בינוי הרשימה: תפנית בראשות עוזי דיין

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 דיין עוזי 9 רון

 2 פרץ אסתר 10 עודרי

 3 גלעד יהודה אריה 11 אולבינסקי

 4 ברוושטיין לאוניד 12 יעיש

 5 אלגרבלי אריה מרדבי 13 קבדה

 6 שומר אריה דב 14 גברילוב

 7 ברשדסקי עדי 15 הובמן

 8 גיובראן רימון 16 פינסקר

 אות הרשימה: ף

 בינוי הרשימה: לידר

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 רדקו אלבסנדר 5 אברמזון

 2 שפיץ יבגני 6 זילברמן

 3 איבשקין ולרי 7 ארזומנוב

 4 אזולאי משה-מוריס 8 וסילייב

 אות הרשימה : פז

 בינוי הרשימה: לב

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 פתחוב עובדיה 4 פנחסוב

 2 טהור יוחאי יוריק 5 ברייב

 3 אמינוב רפיק 6 מולוקנדוב
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 אות הרשימה : פכ

 בינוי הרשימה: עוז לעניים

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 1 אנגל פליקס 8 יהב קרן 15 יהב יוסי חיים

 2 פרץ אברהם עמי 9 מרניאנסקי ראובן 16 ברזלאי דורון

 3 ברונסון אילן 10 סנדר מיטל 17 נתיב אלה

 4 גניש יצחק 11 חביב אשר 18 מערבי יהודה

 5 אברגל צירלי 12 שור בצלאל 19 מערבי צביה

 6 קחלון דוד 13 דואני רבקה 20 סנדר יגאל

 7 דהן ירון 14 שלמה שמעון 21 לוי שמואל שרון

 אות הרשימה : פץ

 בינוי הרשימה: מפלגה למלחמה בבנקים

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 1 לוינגר אליעזר 5 יוסף דוד 9 אמור אסתר

 2 בן ציון מאיה 6 אבו סאלח יאסר 10 צינוביץ חן רחל

 3 אילת חיים 7 עוזרי מנחם

 4 טבציניקוב אירינה 8 מרואני פרנסוא ישראל

 אות הרשימה : צה

 בינוי הרשימה: הציונות החדשה

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 1 בפיר יעקב 5 לאופמן צבי 9 אחימאיר אברהם

 2 אחישחר יחזקאל משה 6 אונגר בנימין 10 פסח מלבה

 3 בפיר צבי 7 בריף חנה 11 גולן זיוה

 4 חביב מסעוד 8 רוטשטיין עקיבא

 אות הרשימה : ק

- מפלגת פועלים  בינוי הרשימה: דע׳ים

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 1 אגבארייה אסמא 20 מרעי עאידה 39 פרידמן פניה

 2 נאדר ניר 21 חסאן טלאל 40 להב תומר

 3 חיטיב סאמיה 22 טאהא גילאל 41 סודרי אורית

 4 קעוור מוניר 23 אבו חיאטר אברהים 42 בן אפרת יהונתן

 5 מוראד מאלב 24 בשארה באסם 43 להב אדיב הדס

 6 חיטיב עבד אלמונעם 25 אבו סלאח עבד 44 אדיב אסף

 7 בר אור אסנת 26 ראשד הנא 45 בן אפרת רותי

 8 טייארה ופא 27 ספאריני אחמד 46 גולן ישי

 9 אבו חישב מוסטפא 28 טלוזי יוסף 47 וילק שירי

 10 גיבארין מוחמד 29 מנאסרה עומר 48 שורץ בו-אפרת מיבל
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 עבד 49 זחאלקה אברהים

 אחמד 50 בן שמחון דניאל

 תאופיק 51 אגבאריה מוחמד גימאל

 סלאם 52 חטאב ראפת

 חנאן 53 בן אפרת רוני

 חתאם 54 בן אפרת יעקב יוסף

 מיבל 55 ליאור שרון

 שרון

 יונתן

 11 מנאדרה נסים 30 מסארווה

 12 עתאמנה אמיר 31 תורבי

 13 היגיאני מחמוד 32 אבו ימין

 14 אבו אל היגה מוראד 33 חסאן

 15 אבו ואסל וליד 34 מנאדרה

 16 טאהא קאהר 35 נעאמנה

 17 עלאוי סיהאם 36 פרידמן

 18 בוטרוס עפיף 37 הורודי

 19 טייארה נור אל דין 38 פרמינגר

 אות הרשימה : קז

 בינוי הרשימה: צדק לכל - רע׳יש

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 1 שלוסר יעקב מנדל 6 אוריאל יגאל 11 רוזיצינר גירי

 2 מליק יצחק 7 קשי אילן 12 אוצם דוויד

 3 בן יששבר יעקב 8 תבון יאיר 13 אדרי פליקס

 4 פלדמן אילן לב 9 בן דוד יעקב 14 ביניאשוילי רוני

 5 פוני סימון 10 שרמן ארתור

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 ברי 19 גל-תמיר הילה

 רון 20 שבתאי עמית

 משה 21 סנדק אסתר

 יהושע שי 22 אבין נדב-חיים

 מישל טובה 23 עאמר ראבעה

 שלמה 24 נאות רז

 זהר 25 מנטל דורית

 חן 26 מנדלסון מאיר

 דוד 27 בוזר ויסגרבר נועם

 אות הרשימה : קנ

 בינוי הרשימה: עלה ירוק

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 ובטל בועז 10 פרייזינגר

 2 סנדק שלמה 11 פרי

 3 שם טוב אוהד יעקב 12 ששון

 4 פרי ליאור 13 שלוש

 5 וילנקין אולגה 14 לוין

 6 לבוביץ ברק 15 שריקי

 7 ברנהולץ לימור 16 קניאל

 8 גלעד אילון 17 לוין

 9 צימרמן הגר 18 גוטמן
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 בראשות מוחמד כנעאן

 אות הרשימה : קפ

 בינוי הרשימה: המפלגה הלאומית הערבית

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 עאטף 23 אסדי מוחמד

 עומר 24 חוסין סמיח

 מוחמד 25 אחמד מוסטפא

 באמל 26 היבי פיאד

 תמים 27 אסעד מוחמד

 תמים 28 אבו יונס יאסר

 גימאל 29 טאהא עאדל

 מוחמד 30 עוידה מוניר

 זוהיר 31 אבו ריש יוסף

 גסאן 32 מיעארי אחמד

 נסר

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 גיא יצחק 19 ליאור אילן

 ניר 20 חדידה יואל

 ענת ליהי 21 אלעזרי עמי

 שלמה 22 נעאמנה עלי

 חגית 23 צייט אמיר

 גיא אבי 24 הרטשטין ניסן

 ספי 25 מימון גיא גבריאל

 אלי 26 זבידה אסף נצח

 רפאל

 שם פרטי שם משפחה שם פרטי

 אשר חי גבריאל 81 בהן נסים

 ציון 82 בהן ראובן

 יצחק מנחם 83 לוי שלמה

 חזקיה 84 עטיה יהודה

 דוד 85 פורת אפרים

 שמואל 86 ציקוטאי אילן גיא

 אורי 87 קהתי יהודה

 ששון שמשון 88 רוימי ישראל

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 בנעאן מוחמד 12 עביד

 2 בדארנה סאלח 13 זידאן

 3 עטאללה זאיד 14 שאמי

 4 מושקוביץ ורדי פנחס 15 מוהרה

 5 אליאס חילוה 16 ריאן

 6 דעאס נסר אל דין 17 גבארה

 7 פוקרא מוחמד 18 פואז

 8 עישאן מוחמד 19 עבד אל האדי

 9 עדוי חוסאם אלדין 20 מנאע

 10 גזאוי עומר 21 חבקה

 11 אבו ריא רוברט 22 מרזוק

 אות הרשימה : רק

 בינוי הרשימה: הירוקים - לאיכות הסביבה והחיים בישראל

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 ויסנר פאר 10 ורסנו

 2 שבנאי הדס 11 רוזן

 3 קנצפולסקי אוריאן 12 זקלר

 4 רודריגז ראול 13 צמני

 5 צדקה סופי שרה 14 עוז

 6 עזרא דרור יחזקאל 15 גולדמן

 7 פדרמן שלי 16 שלם

 8 ברמלי שושנה 17 ויסנר

 9 פלקסר יעקב 18 קרימן

 אות הרשימה : שס

 בינוי הרשימה: התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 שם משפחה שם פרטי שם משפחה

 1 ישי אליהו 41 מישאל

 2 בהן יצחק 42 רצון

 3 בהן אמנון 43 קקון

 4 נהרי משולם 44 נהרי

 5 אטיאס אריאל 45 פרץ

 6 בניזרי שלמה 46 לוי

 7 אזולאי דוד 47 לוי

 8 וקנין יצחק 48 עמרם
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 אסף צפניה 89 שבתאי שמואל

 שמעון 90 שטרית אשר ברוך

 מנשה 91 שרעבי שלמה

 רחמים 92 שעירי שמעון

 יוסף 93 רחמים גבריאל

 עמיקם 94 רואש חיים אלי

 עופר 95 קריספל אמיר

 שמעון 96 קלימי יהודה

 חנניה 97 צדוק נח עוזיאל

 יהושע 98 אוחנא מאיר

 ישי 99 צארום מיבאל

 נתן 100 פרץ שמעון

 שריה 101 עזרן סלומון

 מיבאל 102 עזרא דן

 שלמה 103 סולטן יצחק

 מיבאל מישל 104 סויסה אבנר

 נתנאל 105 סברלי חיים

 אליהו 106 ניסנוף דוד

 נרקיס 107 נגאר ראובן

 שי 108 נאמני ברוך

 רפאל 109 ממן אליהו

 מוטי 110 לוי גרשון

 יהודה 111 בהן נפתלי

 דניאל 112 בן זקרי משה

 אלדד פנחס 113 בן גיגי דוד

 אליהו 114 בן שלמה יעקב

 יונה 115 אהרן עוזי ויצמן

 ציון 116 ארבל רחמים

 ישראל 117 בן שלמה שמעון

 שמעון חיים 118 פנחסי רפאל

 תמיר

 חיים

 דורית ביניש

 שופטת בית המשפט העליון

 יושבת ראש ועדת הבחירות המרבזית

 לבנסת השבע עשרה
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 9 זאב נסים מרדבי 49 העצני

 10 מרגי יעקב 50 אביטן

 11 אמסלם אמיל 51 לוי

 12 מיבאלי אברהם 52 היררי

 13 בהיינה מרוי מזור 53 דיין

 14 פרץ יאיר יעיש 54 אתירם

 15 אוחנה אביגדור 55 עוזי

 16 טלקאר דוד 56 עמר

 17 מלאבי רפאל 57 צפר

 18 שטרית דוד 58 עמר

 19 ברדה איתן 59 מימון

 20 אלחרר בנימין 60 מימון

 21 מנחם יורם 61 מלאבי

 22 אבידני יצחק 62 מלמד

 23 אוחנונה דוד 63 ממן

 24 דרעי אריאל 64 טפירו

 25 ביטון עמי 65 אמסלם

 26 חקוק צבי זאב חי 66 אבני

 27 נוריאל אלון 67 אדוואר

 28 אביטבול משה 68 אסולין

 29 בוחבוט שרלי 69 בובליל

 30 מלבה אורן 70 בוסקילה

 31 ברדי עופר 71 גארלה

 32 ישי נסים 72 גבאי

 33 דנינו מאיר 73 גדסי

 34 בן אברהם אבי 74 דוד

 35 זגורי אלברט 75 עטייה

 36 אוחיון רפאל 76 דחבש

 37 אדמוני יעקב 77 דידי

 38 אקוע אבנר 78 וקנין

 39 הבהן גדעון 79 ישראלי

 40 גנאסיה חיים יוסף דוד 80 בהן

 ה׳ באדר התשס״ו(5 במרס 2006)

 ילקוט הפרסומים 5340, כי בחשון התשס״ה, 4.11.2004



 הודעה על בחינות

ת ו ע ק ש  לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק ה

ת ו ח מ ת ת (בקשה לרישיון, בחינות, ה ו ע ק ש  ובניהול תיקי ה

 ואגרות), התשנ״ז-1997

ץ  בהתאם לתקנה 5(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעו

ת (בקשה ו ע ק ש ל תיקי ה ת ובניהו ו ע ק ש  השקעות, בשיווק ה

, מודיעים 1 ת ואגרות), התשנ״ז-1997 ו ח מ ת  לרישיון, בחינות, ה

 בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות מקצועיות* בתל אביב,

ת ובמועדים כלהלן: ו ע ו צ ק מ  ב

ע היום ו צ ק מ  ה

ב התשס״ו א  י״ג ב

 (7 באוגוסט 2006)

ב התשס״ו א  ט״ז ב

 (10 באוגוסט 2006)

ת אי (ניתוח י ע ו צ ק  1. מ

 ניירות ערך ומכשירים

 פיננסיים)

ת בי י ע ו צ ק . מ 2 

 (ניהול תיקים)

 הרשמה לבחינות:

ת טופסי הרשמה דרך אתר ח י ל ל ידי ש ע ע צ ו ב ה ת מ ש ר ה - ה

א : www.isa.gov.il, ל ת שכתובתו ו ש ר ל ה  האינטרנט ש

ד ע ו  יאוחר מיום כ״א בתמוז התשס״ו (17 ביולי 2006), מ

ל הבחינות. כ  סגירת ההרשמה ל

א בכותרת ״טפסים״ (״טפסים ו צ מ - את הטפסים ניתן ל

ל ידי יחידים בנושא /או תשלום דרך האינטרנט ע  למילוי ו

ת וניהול תיקי השקעות״). ו ע ק ש  ייעוץ השקעות, משווקי ה

ה נ י ח ב א את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת ה ל מ - יש ל

ת כרטיס אשראי. ו ע צ מ א  ב

- נרשמים שפרטיהם רשומים ברשות ויש בידם הקוד

א את הרשמתם באתר האינטרנט יום ד ו ו  האישי, יוכלו ל

 לאחר שנרשמו.

ת הדואר, ו ע צ מ א ת הקוד האישי ב - נרשמים חדשים יקבלו א

 לאחר הרשמתם באתר האינטרנט.

ת הפקסימילה. ו ע צ מ א א ניתן להירשם לבחינות ב - ל

יעו לרשות ג ת לב הנרשמים: טופסי הרשמה שי מ ו ש ת - ל

א יטופלו. ר ל ו מ א ד הסגירה ה ע ו  לאחר מ

 ביטול הרשמה לבחינות:

- המבטלים הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר אגרת הבחינה.

ת הבא. ו נ י ח ב ד ה ע ו מ ה לבחינה ל מ ש ר ה ת ה ת א ו ח ד - אפשר ל

ע ו ב ש ת לא יאוחר מ ו ש ר ה להגיע למשרדי ה ע ד ו ה ל ה  ע

ד הבחינה. ע ו  ימים לפני מ

ת הרצליה, רח׳ זיבוטינסקי 106, י ר ב ע  מקום הבחינה: הגימנסיה ה

 תל אביב.

(28 בפברואר 2006)  ל׳ בשבט התשס״ו

 (חמ 3-2767)

 מאיר בקליניק

ת ניירות ערך  מזכיר רשו

ר את בחינות ב ע ועדות רק למי ש עיות מי נות המקצו  הבחי

 היסוד.

 ק״ת התשנ״ז, עמי 352; התשס״ו, עמי 409.
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 הודעה על בחינות

ת ו ע ק ש  לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק ה

ת ו ח מ ת ת (בקשה לרישיון, בחינות, ה ו ע ק ש  ובניהול תיקי ה

 ואגרות), התשנ״ז-1997

ץ ם לתקנה 5(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעו א ת ה  ב

ת (בקשה ו ע ק ש ל תיקי ה ת ובניהו ו ע ק ש  השקעות, בשיווק ה

, מודיעים 1 ת ואגרות), התשנ״ז-1997 ו ח מ ת  לרישיון, בחינות, ה

ת ניירות ערך תקיים בחינות יסוד בתל אביב,  בזה כי רשו

ת ובמועדים כלהלן: ו ע ו צ ק מ  ב

ה ע ש ע ה ו צ ק מ  ה

 טי בסיון התשס״ו

 (5 ביוני 2006)

 טי בסיון התשס״ו

 (5 ביוני 2006)

 י״ב בסיון התשס״ו

 (8 ביוני 2006)

 ט״ז בסיון התשס״ו

 (12 ביוני 2006)

 י״ט בסיון התשס״ו

 (15 ביוני 2006)

 1. אתיקה מקצועית*

 דיני ניירות ערך ואתיקה

ת י ע ו צ ק  מ

ת ו א נ ו ב ש  2. ח

ה ל כ ל  3. כ

 4. סטטיסטיקה ומימון

 הרשמה לבחינות:

ת טופסי הרשמה דרך אתר ח י ל ל ידי ש ע ע צ ו ב - ההרשמה ת

א : www.isa.gov.il, ל ת שכתובתו ו ש ר ל ה  האינטרנט ש

ד ע ו  יאוחר מיום י״ז באייר התשס״ו (15 במאי 2006), מ

ל הבחינות. כ ה ל מ ש ר ה  סגירת ה

א בכותרת ״טפסים״ (״טפסים ו צ מ - את הטפסים ניתן ל

ל ידי יחידים בנושא  למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט ע

ת וניהול תיקי השקעות״). ו ע ק ש  ייעוץ השקעות, משווקי ה

ה ולשלם את אגרת הבחינה מ ש ר ה א את טופסי ה ל מ - יש ל

ת כרטיס אשראי. ו ע צ מ א  ב

- נרשמים שפרטיהם רשומים ברשות ויש בידם הקוד

ת הרשמתם באתר האינטרנט יום א א ד ו ו  האישי, יוכלו ל

 לאחר שנרשמו.

ת הדואר, ו ע צ מ א - נרשמים חדשים יקבלו את הקוד האישי ב

 לאחר הרשמתם באתר האינטרנט.

ת הפקסימילה. ו ע צ מ א א ניתן להירשם לבחינות ב - ל

ת לב הנרשמים: טופסי הרשמה שיגיעו לרשות מ ו ש ת - ל

ר לא יטופלו. ד הסגירה האמו ע ו  לאחר מ

 ביטול הרשמה לבחינות:

- המבטלים הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר אגרת הבחינה.

ת הבא. ו נ י ח ב ד ה ע ו מ ת את ההרשמה לבחינה ל ו ח ד - אפשר ל

ע ו ב ש א יאוחר מ ת ל ו ש ר ה להגיע למשרדי ה ע ד ו ה ל ה  ע

ד הבחינה. ע ו  ימים לפני מ

ת הרצליה, רחי זיבוטינסקי 106, י ר ב ע  מקום הבחינה: הגימנסיה ה

 תל אביב.

 לי בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006)

 (חמ 3-2767)
 מאיר בקליניק

ת ניירות ערך  מזכיר רשו

ועדת רק למועמדים אשר  * הבחינה באתיקה מקצועית מי

 אושר או יאושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

 1 ק״ת התשנ״ז, עמי 352; התשס״ו, עמי 409.
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