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רשימות המועמדים המפורטות שאושרו
התנועה הירוקה מימד בראשות הרב מלכיאור וערן בן ימיני

האות המאושרת :ה
 .1מיכאל מלכיאור

 .41לאה שלח

 .81תמר צרי

 .2ערן בן ימיני

 .42שלומית ליר

 .82מאיר שלח

 .3אלון טל

 .43ישראל זיידרמן

 .83דוד ירמי פרלמן פארן

 .4יונינה פלנברג

 .44מיכאל יקואל

 .84אביטל יערן

 .5איריס האן

 .45אביגיל ינון

 .85עלמה אפרת רוזן יפה

 .6חוסין טרביה

 .46ניר אליאב

 .86רחים עבד אל גאני

 .7אריאל פיקאר

 .47מוני מרדכי

 .87מאיה אילוז-בל

 .8יעל כהן פארן

 .48טלי גאון

 .88עמירן אבן

 .9לאה הלפרין

 .49רוז לרר כהן

 .89סוזן וורציזר

 .10עופר קוט

 .50עידו ימיני

 .90עידן אזולאי

 .11מל פולישוק בלוך

 .51אפרים חמיאל

 .91רחל הורם

 .12רמי לבני

 .52אברהם )ממה( ליפשיץ  .92דניאלה המר

 .13אלעד קפלן

 .53אביבה חגבי

 .14נתליה גוטקובסקי

 .54דן בונה

 .94חנוך קציר

 .15אילון שמיר

 .55פאול ליכטנשטיין

 .95אורנה וולפסון

 .16שרית עוקד

 .56עודד גלעד

 .96עודד נתן קאופמן

 .17בנימין סגל

 .57יונתן יפת רייך

 .97דוד מיכאל מירון-ופנר

 .18שמואל חן

 .58דובי שפיגלר

 .98מתיתיהו חי

 .19שמואל אסולין

 .59אליס ריינהולד

 .99ערן דורון

 .20שמואל ברנר

 .60יואב טנג`יר

 .100תניה גיגר

 .21אסתר אביטבול

 .61שי הרר

 .101דניאל בל

 .22רחלי תדהר קנר

 .62עתר פרידמן

 .102תמר אלעד-אפלבוים

 .23שי זרחי

 .63יוחנן צורף

 .103יובל סרי

 .24שמעון צוק

 .64חיים גלנצר

 .104מיכאל צבי נהוראי

 .25אהובה בודאי

 .65אהרון קורזן

 .105יואב וקנין

 .26גרשון בסקין

 .66טל רוזן

 .106אוריאל סימון

 .27צבי בר

 .67סטיבן קיורר

 .107דוד לרר

 .28איתמר כהן

 .68גיורא ארז

 .108יוסף אחיטוב

 .29מנוחה נוריאל

 .69יעקב ז`ק בינג

 .109אחמד עמראני

 .30שימי רף

 .70דן אמיר

 .110ח`ליל חלבי

 .31איתן כתר יעקב

 .71בוריס לזרב

 .111מייק ניצן

 .32ירדן שחף שני

 .72מיכאל הרוני

 .112חנה אורבך

 .33מרים ברקאי

 .73עזרא בן ימיני

 .113נח עפרון

 .34אנדרז אמי אטינגר

 .74יצחק קנזה

 .114טובה אילן

 .35יצחק פרנקנטל

 .75דוד מיבלום

 .36יוסף ישראל אברמוביץ  .76אמיר גרינבוך
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 .93רובין טוויט

 .115ראובן יוסף
 .116דב פרומן

 .37גילה זיון

 .77יוחנן דוד אורון

 .117נעמי צור

 .38אוהד אזרחי

 .78דניאל יוסף אלעזר

 .118מישל רבל

 .39פאול לדרמן

 .79לימור נזרי

 .40דורון ארז

 .80חוסני ענבוסי

 .119יוסף תמיר
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