
מועמדים למועצת מחוז יהודה

תקן לבחירה - לא יותר מ- 35 שמות

1        אביטל חיים, אל"מ

2        אדן ניסים, רס"ן

3        אוליאמפרל אשר, רס"ן

4        אטיאס אילנה, רס"ב

5        אטיה אלכסנדר, רנ"ג

6        אלבז איז'ו )אשר(, רס"ן

7        אלמגור ליאור, אל"מ

8        אמינוב אבי, רס"ב

9        אסרף ריקי, רס"מ

10      ארז יער, סא"ל

11      ארנרייך נחמן, סא"ל

12      בוסי רמי, אל"מ

13      בורשטין אברשה, אל"מ

14      ביבס יהודה, סא"ל

15      ביטון ניסים, רס"ן

16      בללטי בנימין, רס"ב

17      בן עלי עפרה, רס"ב

18      בקשי יעקב, סא"ל

19      ברונהיים שוקי, סא"ל

20      גבע תרצה, סא"ל

21      גולדשטיין שמעון, רס"ב

22      גונן )גורודיש( יואל, תא"ל

23      גלאם יוסף, רס"מ

24      גלבוע דב, סא"ל

25      דהרי יהודה, רס"ב

26      דולפין אילן, סא"ל

27      דקל דב, תא"ל

28      היזלר משה, רס"ן

29      ויין חיים, רנ"ג

30      זייד דוד, רנ"ג

31      זכות אנדרי, רס"מ

32      זמר נעם, רס"ן

33      חדד רמי, סא"ל

34      חודריאן דוד, רס"ן

35      חלילי יעקב, רס"ב

36      חן משה, רס"ן

37      חרפוף שלום, סא"ל

38      יום טוב אליהו, רס"ב

39      יונדלר צבי, סא"ל

40      יעקבי רוני, רס"ן

41      יצחק לורנס, אל"מ

42      יצחק עובדיה, רס"מ

43      יצחקי ויקי, רס"ן

44      כהן יורם, תא"ל

45      כהנא ויקטור, רס"ר

46      כהנוביץ יעקב, אל"מ

47      כחלון יצחק, אל"מ

48      כץ יעקב, רנ"ג

49      לבקוביץ יענקל'ה, סא"ל

50      לוי יוסף, רס"ן

51      לוי יעקב, רנ"ג

52      ליאור ראובן, רס"ן

53      מאיר בנימין, סא"ל

54      מזרחי משה, סא"ל

55      מלול עמרם, סא"ל 

56      מעין צביקה, רס"ן

57      נחימובסקי בנימין, סא"ל

58      נתנאל בנימין, רס"ן

59      נעים עמרם, רס"ב

60      סודמי שמואל, רס"ב

61      סולומון בלה, רס"ב

62      עזריאל אליהו, סא"ל

63      עצטה יחיאל, רס"ב

64      ערב נסים, סא"ל

65      עשירי אריאל, סא"ל

66      פוזנר יהודה, סא"ל

67      פז שמואל, אל"מ

68      פינטו ג'קי, רס"מ

69      פלג פנחס, סא"ל

70      פלד משה, אל"מ

71      פרקש אלכסנדר, רס"ב

72      צדוק משה, רס"ן

73      צנחני שלמה, רנ"ג

74      קיויתי חיים, סא"ל

75      קנה אריה, סא"ל

76      קסלר יעקב, סא"ל

77      קרוה רחמים )רמי(, רנ"ג

78      רופא מרדכי, אל"מ

79      רותם שרה, רס"ן

80      רז עליזה, סא"ל

81      שגיב שאול, סא"ל

82      שוסטר מאיר, רס"ן

83      שטיין יפה, רס"ן

84      שמילוביץ ישראל, אל"מ

85      שמעוני יהודה, סא"ל

86      שני יוסף, רס"ן

87      שני יעקב, אל"מ

88      ששון חיים, רס"ב


