
 ל"ד -רשימות לוועידה ה

 

 סיעת אמ"י

 

 שם  מיקום ברשימה

 יפה בן דויד 1

 אליעזר וינוגרד 2

 עדנה דוד 3

 ענת דדון  4

 מיכאל פינטו 5

 ברנית גולן 6

 לריסה למשוב 7

 פסח לנדסברג 8

 אורלי בהט 9

 אייל חסאן 10

 מוריה זגורי 11

 מרים פרידמן 12

 חיה עמית  13

 עליזה מדינה  14

 נפתלי כהן 15

 אריאלה  רדעי 16

 צביקה קראווני 17

 ענת עובדיה  18

 חגית בר 19

 נחום נחום 20

 זיאד מג'אדלה  21

 סיגלית יעקובי 22

 עליזה סוקל  23

 אמיר פוני  24

 אילנית חן 25

 אילנית בן ישי 26

 הילה מויאל 27

 קרן פלר  28

 גאולה צינטרוביץ 29

 ברוריה דהן 30

 סיגל מלכה  31

 אבו סאלמה אל קרנאוי 32

 ספאואט טהה 33

 חאלד עבד אלרחמאן 34

 ציפי בוגנים 35

 יוסי קורן 36

 יוסי משאלי 37

 אבי קמינסקי 38

 יוכי פרוכטר  39

 אילנית ברטוב  40

 מחמד מולא  41



 יוגב לוגסי 42

 מרדכי סיבוני 43

 עליזה יפרח 44

 רחל מכלוף  45

 שרה ברילנט 46

 עופרה ויסמן 47

 שמרית מרקוביץ 48

 דוד אליאס  49

 ענת פילינט 50

 בצלאל עובדיה  51

 איריס יצחקי  52

 חיים בדש 53

 בני אדרי 54

 ענת פרחי  55

 ביטי לילך 56

 נימרה דיין 57

 צפרירה מיכאל 58

 עליזה בילו  59

 דודו יעקב 60

 יפעת עזות  61

 שמא רונית  62

 מסרוואה עותמאן 63

 חיה דיין 64

 דבי זומרתי  65

 ריאד בידס 66

 טללית פולק  67

 חן מזיא  68

 יהודה דנינו 69

 יפה כהן 70

 כאיד גבריל  71

 מיכל דוד  72

 אריאל מויאל 73

 מרסלה הירש 74

 ברק שפירא 75

 קרן אילן 76

 יעל בן שושן  77

 דבורה פוס 78

 רויטל כהן  79

 אביבה יצחק 80

 שלומי גונן 81

 ורד ג'רפי 82

 אשר אזולאי 83

 אלי גבאי 84

 מירב שלם  85

 יהודה בן יוסף 86

 חדד חיים 87

 נאווה קרניאל 88

 שמעון דהן 89



 אזולאי פאני  90

 יעל אבני 91

 בבאי רננה  92

 ירחי רוברט  93

 ליאורה אלמוג 94

 יהודית אייזנר 95

 זכריה חרדאן 96

 דורית חגי 97

 שרה ישראלי  98

 ג'ינה מרום 99

 כאמל אבו אלקיעאן 100

 חגית גוטידינר 101

 יפה פרטוק 102

 מאיר אוחנה  103

 דרורית בסיליאן  104

 בתיה מזלטרין 105

 נאווה דיין 106

 שאול יום טוב  107

 ניר בועז  108

 חסאן בשארה  109

 נפתלי תורגמן  110

 מלול יפעת 111

 בתאל מדר 112

 אשל ליאור  113

 לימור ברוך 114

 יהודה אסולין 115

 אדרי הראל גלית  116

 רונית קורצאק 117

 אילן עמר  118

 רז לוי  119

 ראדי קאסם 120

 ריקי למאי 121

 גאולה יפרח 122

 אורנה שלי 123

 אביבה לוגסי 124

 לוי דורית 125

 פאתים בירני  126

 רינת שוורץ 127

 טוביה רוזנברג 128

 דבורה פינטו 129

 בן סעדון אייל  130

 דוד עושרי  131

 מלי פרץ זריהן 132

 דבורה שמילה 133

 דהן אלי 134

 ריקי מור  135

 עופרה גזית 136

 דר אלכסנדר שניידר 137



 יוסי מיכל 138

 איתמר טרובק 139

 אסעדיליאור  140

 משה עקרי 141

 עלי גוטי 142

 ראני גבארה 143

 דולב אדוארדו 144

 אוסנת אדרי 145

 קטי זנתי  146

 פרדינרו גלית  147

 יורם שטרנלוב 148

 גיטה לווינגר 149

 אברהם בר ששת 150

 נואל אבו עמד  151

 דותי פרבר  152

 אפרת ינקו 153

 ענת נעים 154

 ראנם בושנק  155

 דורית קוברצקי 156

 חניתה קימלמן  157

 בראון מירב  158

 איריס סויסה  159

 מורן וויס  160

 גילה פרץ 161

 יעל טובול 162

 רן שמש 163

 הנרי בן סהר  164

 דנירל צסנר 165

 מירי מטולה  166

 סטולרו יהודית  167

 רחלי קורן 168

 ורנר ליעד  169

 רוית בן דוד  170

 אודי סוסן 171

 בביאן ראובן 172

 שלומית אלבר 173

 עאמר אבו עסה  174

 הדס מעוז  175

 ליאת סיני  176

 ענבל שביט  177

 שרית דוידי 178

 רחל בלכר 179

 רפעה מתאני  180

 נאהד זמירו 181

 חביבה קינן  182

 אתי פינטו 183

 רויטל הירשפלד  184

 מאירה לחיאני  185



 נדב לוי ויקטוריה  186

 שרה כהן בכר  187

 מורי מירב  188

 מירב כהן  189

 אדווה פרי 190

 מיכל עמר  191

 איריס מלול 192

 עירית לוי 193

 מאיר גרינבוים  194

 מוחמד אימאן 195

 זכריה ששון  196

 נימיץ מריאל  197

 נעמי דהן 198

 בן ישי עליזה  199

 יצחקי חיננית  200

 ליאורה נגרין 201

 הדר פולינה  202

 ימין פוריה  203

 עופר רזינובסקי 204

 עידית אביטל 205

 ניזאר זקרוואי  206

 שגיא גור  207

 ורד בן זקן 208

 ברוריה יחזקאל 209

 בתשבע כהן בר  210

 חגית פליישר  211

 עבד אל חטיב  212

 הדס ששון  213

 סופי בן שושן 214

 מוחמד קשקוש  215

 איילת שמיר  216

 דלית אמיר  217

 כהן יוני 218

 אוסנת סולמה  219

 פנוס מהא 220

 לאה גל  221

 גולן הילה 222

 נטע שני  223

 איריס זוהר  224

 אילנה גבאי  225

 אפרת סויסה  226

 עידה מאיר  227

 יעל בינימיני 228

 גילה ממן 229

 מיטל סויסה 230

 אזולאי נגה  231

 ראשדי מנאל 232

 אדר אריאלה  233



 חיים סויסה  234

 ששון איריס  235

 חיימוב חני  236

 אסדי חוסיין 237

 ניקול איפרגן  238

 מילי שבתאי  239

 סמדר פכטר  240

 ארביב אורנה  241

 יפעת אגם פוספוס 242

 נוביק אורית  243

 ראני גבר 244

 עמליה מאיר  245

 איזבלה קוטליארבינסקי 246

 מוניר עלי 247

 ציון תורגמן  248

 שרית אליהו  249

 בסר טלי  250

 זיוה אלמויאל  251

 גילה בר להב  252

 מרצדס פניאן 253

 שיבולת דרורי 254

 רלי שכטר  255

 מלח ריקי  256

 אבו לאשן נעים  257

 ברק לילי 258

 אוסנת חנן 259

 נבון טל  260

 סווטה פודוקסיק  261

 אדיב חליאלה 262

 לוי סיגלית  263

 מתן דורון  264

 יהודה ענתבי 265

 איברהים אלקרנאוי  266

 זאב בר לב  267

 אתי מרילי  268

 איריס מסתאי  269

 יעל סיידון  270

 זהבה ברין 271

 אפרת מימון 272

 רוזנמוטר  דפנה  273

 סימה גדסי  274

 קארועידן  275

 מירית מויאל 276

 לאה גולן 277

 שמידט עדי 278

 מחמוד פדילה  279

 בייסקי גל  280

 אבי בן עזרא  281



 שירי לסקוב  282

 דיצה שטרית  283

 ענת סלוק  284

 מאיר לויה  285

 גלית ארזי  286

 אמסלם רלי  287

 אסף אריאדה יוסף עראידה 288

 הראל אניטה  289

 חןדגנית  290

 אדיר דגנית  291

 טרבלסי לילי  292

 בראון שרי 293

 ורד זוהר  294

 דיין קרן 295

 סולמיאן טארק 296

 גומעה אלעמני  297

 שרית בן יצחק  298

 ענת אורגד  299

 דורית  נבו  300

 מזל ורולין 301

 סיגל בן אבו 302

 גפנית נ יניו  303

 מורן ישראל 304

 טל לנדמן 305

 סלימאן בריכאת 306

 ברזילי מירי  307

 רונית גטניו  308

 יפה פיזם 309

 אפרים סבג  310

 חגית נגב  311

 יוסף גבאי 312

 נעמי ביטון 313

 בוחרי בדריה  314

 אודליה פרץ  315

 נאור זהבה  316

 עתמאנה  רובי 317

 נועה לאונה 318

 כהן ענת  319

 ברנס יעל  320

 קרן אור פלאוט 321

 גוטרמן קובי  322

 אליאס ענת  323

 יוסף דלקי 324

 גמאל קדורה  325

 ורד ורן 326

 ורד חזן  327

 רחל כלפון  328

 אביבית חטב  329



 הילה אייכלר  330

 עליזה ג'ינו 331

 עלא צרצור  332

 רונן מועלם  333

 תמי טל 334

 שירלי סולומון  335

 ג'דעאן כבישי 336

 הורביץ טלי  337

 אביבה גולן  338

 ממן אורנה  339

 דינה אלימלך  340

 רווית נדב חן  341

 שמחה קדושים 342

 גליה פינטר 343

 רון כאהן 344

 אביטל כהן  345

 עמיקם יפעת  346

 קלוד אלון  347

 אשר ענת 348

 ראנה הייב הייב  349

 חגבי חני  350

 אהרוני רותם  351

 לוביצקי ורדית  352

 לוי שלומית 353

 כוכבה דנון  354

 יוסי טימן  355

 רחל סבח 356

 אילנית כלפון  357

 מורן אירים 358

 סוניה בוסקילה  359

 פוראת צרצור עותמן 360

 אילנה טייב  361

 מיכל אלבז  362

 הדסה יחזקאל 363

 אביטל פרח 364

 חביב יוסי 365

 יעקב גורסטמן  366

 דנה אבן  367

 שניידר רונית  368

 אורלי מילר  369

 מרי בן חמו 370

 טובה אורן  371

 טרי אורלי  372

 כוכבה אחיטוב  373

 תמיר שרית  374

 אודליה רובין 375

 צחי דליה  376

 וייס שרון  377



 מאטסי רונית  378

 טסה חגית  379

 צור גלי  380

 עינת ויצמן 381

 מיידניקאורן  382

 חגית שיינר 383

 רות סער 384

 רגינה מויאל 385

 אסנת צפון 386

 חן נסימי 387

 אפרת מזרחי 388

 מירי לוין 389

 איה חודדטוב 390

 רותי רותם 391

 אוחיון הילה 392

 זכאי מיכל 393

 כהן מיכל 394

 סמואלוב אורית 395

 לאה תורג'מן 396

 שמחה לגלי 397

 טליעל בן  398

 לימור כרמי 399

 סיגלית אורפיניאן 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


