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17-רשימות המועמדים לכנסת ה

אתר הרשימה
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מימד בראשות עמיר פרץ-העבודה
 

 
 

 
ארמונד עמיר פרץ1
יצחק הרצוג2
פז-אופיר פינס3
אבישי ברוורמן4
יולי תמיר5
עמיחי אילון6
איתן כבל7
בנימין פואד בן אליעזר8
שלי רחל יחימוביץ9

מיכאל מלכיאור10
מתן וילנאי11
קולט אביטל12
אפרים סנה13
דני יתום14
נאדיה חילו15
שלום שמחון16
אורית עירית נוקד17
יורם מרציאנו18
גאלב מגדלה19
שכיב שנאן20
לאון ליטינצקי21
אברהם יחזקאל22
משה סמיה23
אברהם ביצור24
ברוך זלץ25
גדעון בן ישראל26
ליאור ישראל שטרסברג27
גרשון גלמן28
חסיב עבוד29
מאיר שלום בביוף30
אנה גולדגור31
חיים אילון32
צבי עופר גלנץ33
יובל אלבשן34
עינת וילף35
אלון אבוטבול36
יוסף ונונו37
אסתר ביתן38
רות דיין מדר39
אריה עמית40

אבי שקד41
אדיסו מאסלה42
עפר קורנפלד43
נחום אסד44
גיא עדין שפיגלמן45
איתן ברושי46
אריאל סיריל פיקאר47
מוטל מרדכי גרוברג48
בנימין לוין49
אמנון זך50
יצחק ירון51
אפי אפרים שטנצלר52
לאה הלפרין53
וי`וז`נדה צ54
סלומון כהן55
אהרן מתת טוב56
יריב אופנהיימר57
שלומי וייזר58
משה אדמתי59
מנחם פרימן60
ליאת שוחט61
שמואל מזרחי62
מיכאל מרדכי ביטון63
רפי סעדה64
יהודה דה גול אלוש65
רבקה בית הלחמי66
שאול דור67
אריה זיתוני68
סימון אלפסי69
איתי גלבוע70
יעקב דוד דרומלביץ71
אליהו ברד72
ברכה אביגיל ינון73
משה פרנקל74
אליעזר יצחק ברורמן75
יהודה סעדי76
עופר אבן77
מרדכי עגמי78
יעקב בוטניק79
משה חבני80

דוד כהן81
יצחק ימיני82
עמוס ברדע83
מומי סלע84
יחיאל בר85
נפתלי רז86
רפאל בן שושן87
עזי נגר88
כוכבה חוה קניסטר89
אילן בן סעדון90
אליהו סדן91
מתיתיהו חי92
יגאל צחור93
מישל שלום חלימי94
ערן חרמוני95
מעין אמודאי96
גדעון חממי97
יהונתן יעקב דקל98
אליהו אורן99

מאיר אלעזרה100
אהרן כהן נחמיה101
מישל רבל102
את דבור`בהג103
רחמים בכר104
אדיר וישניה105
דמיטרי ירמנקו106
אליהו רוקח107
למואל מלמד108
ישי שמיר109
תמיר מורג110
גיא רוטנברג111
טל אביטבול112
אוריאל סימון113
משה אלבז114
אפרים דוב בר שמואל115
אהרון ידלין116
בנימין דוד גאון117
טליה לבני ידלין118
אריה לובה אליאב119
יצחק בן אהרון120
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