
 סיעת רפ -רשימות לוועדי הסניפים 

 

 סניף באר שבע

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 נעאמנה מואיד 1

 אלנסאסרה חוסין 2

 פחמאוי נדין 3

 טורי יוסף  4

 אלחמאמדה יחיא 5

 יאסין נדאא 6

 בדארנה מוחמד 7

 מארון הנא 8

 אבו ראס אילנה 9

 חסן אלנסאסרה 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 השרוןסניף 

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 בשארה יוסף 1

 סרסור נעמאן 2

 עבד אלחי נסרין 3

 מנסור נוהא 4

 אלעובידי יוסרא 5

 אלעובידי אינאס 6

 פדילי פאיד 7

 חיט נעים 8

 פדילי מואיד 9

 שביטה עבד אחמנאן 10

 אבו חיט חסן 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף חדרה

 משפחה שם שם ברשימה יקוםמ

 אגבאריה מג'די 1

 ושאחי נהאיה 2

 אבו רקיה אוסמה 3

 מחאמיד מחמד  4

 מרעי שדא  5

 אגבארה ג'ומאנה 6

 מלחם פאטמה 7

 אבראהים מחמוד 8

 אגבאריה מאגד 9

 מחאמיד נאדיה 10

 מודלג' ביירות 11

 אגבאריה מוג'אהד 12

 מחאמיד יסרא 13

 רובין רקיה 14

 עקל פותינה 15

 מחאמיד פירוז 16

 זחאלקה הזאר 17

 אגבאריה סמר 18

 עקל-אבו חלימה 19

 יעקוב רסמי 20

 אגבאריה אללה-ג'אד 21

 מחאמיד מאג'ד 22

 צידאוי מופיד 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף חיפה

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 קדאח ח'ליל  1

 אבו אלהיג'א חאזם 2

 סח מיסאא 3

 אבו יונס ורוד 4

 ח'ורי אימאן 5

 נכד ופא 6

 ח'ליל עביר  7

 בדראן יוסף 8

 אבו ריא פאטמה 9

 ח'לאילה וסאם 10

 אסדי מרים 11

 קיסר אמל 12

 יאסין נעמה 13

 חמוד עביר 14

 דוחא סולאפא 15

 עלי דינא 16

 יאסין וסאם 17

 נמארנה עבד 18

 מנסור רפיקה 19

 אבו ריא מואפק 20

 מנאע רבאב 21

 עמל אסכנדר 22

 חגאזי מחמוד 23

 עיסא ג'ומאנא 24

 ח'ליפה רים 25

 בשיר סוהיר 26

 ח'ליפה גאנם 27

 בדארנה נואל 28

 חאג' חנסאא 29

 שאהין מוסטפא 30

 אסדי יוסף 31

 

 

 

 



 סניף טבריה

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 קוידר ג'אבר 1

 חליחל ערין 2

 עלינאת מהדי 3

 פואז מאהרה 4

 נח'לה נביל 5

 חורי טועמה סירין 6

 ג'ולאנה מנאל 7

 ג'אבר ניירוז 8

 סרור היפא 9

 סרור פאדיה 10

 רושרוש רנא  11

 סוייד מרים 12

 סרור נסרין 13

 נח'לה עאידה 14

 בכרי תחריר 15

 סוייד חנא 16

 חאיק אליאס 17

 ג'השאן שפיק 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף ירושלים

 משפחהשם  שם ברשימה מיקום

 סעדי ראמי 1

 קשקוש עלי 2

 אליאס מג'ד 3

 ראשד הישאם 4

 תומא אסעד 5

 מג'דוב ג'ואד 6

 נפאפעה מוחמד 7

 אבו יונס ורד 8

 סעדי עארף 9

 היבי עווד 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף נהריה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 שחאדה פראן ענאב 1

 אלקאסם רולא 2

 כיאל עאדל 3

 נעים עאטף 4

 שריף כמאל 5

 עראף הלא 6

 קסיס אמאני 7

 כיאל יוסרי 8

 ח'ורי מאי 9

 גכיאל עזאיזה סוזאן 10

 אבו רזק ג'מיל 11

 שחאדה כמיליא 12

 מהנא עאדל 13

 שחאדה מנאל 14

 כיאל מיסון 15

 חסן שעבאן הנאדי 16

 אנדראוס למיה 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף נצרת

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 זועבי אעתדאל 1

 חלו ג'וזף 2

 מסאלחה סאמר 3

 מאהלי לאמיא 4

 חביבאללה אנעאם 5

 חמדאן פריהאן 6

 דחלה סלים 7

 גרגורה נאנסי 8

 מוסא נבילה 9

 עתאמלי-חמאיסי מנאר 10

 סרסור יסר 11

 סילאוי ח'אלד 12

 מנסור והבי רולא 13

 כנאנה בהאנה 14

 דעבול אלהאם 15

 בשאראת אעצידאל 16

 עואד נסרי 17

 אלאא אלדין פדוא 18

 כנאני ג'ומאנא 19

 עיאד סוהא 20

 אבו אחמד עביר 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף נתניה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 עבד קאדר ואיל 1

 בדר יוליה 2

 יאסין עלי 3

 ג'אבר יוסרא 4

 מתאני גבר 5

 מסארוה בסראם חביב 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף צפת

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 מנסור ג'מיל 1

 דאהר אמל 2

 חדאד סנא 3

 שיבלי סופיאן 4

 מנזור אסמהאן 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


