בחירות לארגון נכי צה"ל  - 2019רשימת המועמדים על־פי המחוזות
בהתאם לתקנון הבחירות יכולים מועמדים להסיר מועמדותם
תל אביב-יפו והמרכז
 .1אגוזי אילן
 .2אופיר יעקב
 .3אור בן זאב אברהם (זבו)
 .4אמרניאן בנימין (בני)
 .5ארבל ארי
	.6אשכנזי יצחק (איציק)
 .7באהר פילון
 .8בירנבאום אדי (אלי)
 .9בלום ברק
 .10בלציאנו טוני
 .11בן חיים עובדיה (עובי)
 .12בציא שלמה
 .13בקר ציפורה (ציפי)
 .14גלבוע דוד (דודו)
 .15גנני רון
	.16וינברג אהרלה אהרון
 .17ועקנין יוסף
 .18חג'אג' אפרים
 .19חוחא יעקב
 .20חזן חיים
 .21חלבי מאיר
 .22יולזרי אברהם
 .23יצחק קובי יעקב
 .24כהן ציון
 .25כרמלי שמואל
 .26מידן רם
 .27מנחם סמי
 .28מנצור אלי
 .29מרום מליניאק מיכה
 .30נוי עליז
 .31עזרא יחזקאל (חזי)
 .32עצמון אלי (לואיס)
 .33פרץ אברהם
	.34קאופמן יעקב
(יענקל'ה)
 .35קומפלר ישראל
 .36קופרשטיין אלעד
 .37קירשנבאום מיכאל
 .38קלימן עידן
 .39רגב יוסף (יוסי)

 .40רפן גד
 .41שוימר שרון
 .42שושן יצחק (איציק)
 .43שידלובסקי שמחה
 .44שיין רפאל
 .45שרון מאיר
 .46תמיר יוספי (ספי)
חיפה והצפון
 .1אבינון דניאל
 .2אוחיון יצחק (איציק)
 .3איבגי משה (מוריס)
 .4אלון עמירם
 .5אלימלך איתי
 .6אלימלך יצחק
 .7בלס יצחק
 .8בן עטר אלי
 .9בר חיים
 .10גביש גד (גדי)
 .11גורצקי חיים
 .12הסיר מועמדות
 .13גרינברג שרי
 .14גרנות שמואל
 .15דהן אריה
 .16דובובי ערן
 .17הקר דב
 .18וולף יעקב
 .19חכם עזרא
 .20טהר חנן
 .21יונס טוני
 .22ינאי אברהם
 .23ירדני יוסי
 .24כהן שמעון
 .25כהן צמח רפאל
	.26כלפון שלמה (שלומי)
 .27לובטון אבי
 .28לוי יוסף
 .29לוריא דוד
 .30ליפא חיים
 .31מאיר דודו
 .32הסיר מועמדות

 .33מוסק בן עמי
 .34ממן אליאור
 .35מסאלחה סמיר
 .36מרקוביץ אריה
 .37ניר יעקב
 .38הסיר מועמדות
 .39סואעד מוניר
 .40סולומון יהודה
 .41סיגל חגית
 .42סעד סאדק
 .43עגור יצחק (איציק)
 .44עמר מרדכי (מוטי)
 .45עמרני חנה
 .46עקרבי אריה
 .47פריסקי שלמה (שרי)
 .48פרישוסר רן
 .49ציזיק איתמר
 .50קאסם פלאח
 .51קבלאן כנג'
 .52קוגן אבי
 .53קורצי שלמה
 .54קישון זאב
 .55רבונא חיים
 .56רובין יוסף
 .57רוזנבלט יוסף (יוסי)
 .58שורץ מיכאל (מיכה)
 .59שחאדה חמודי
 .60שירן אבי
 .61שלו מרדכי (מוכיק)
שפלה
 .1אסולין מאיר
 .2אסרף שלומי
 .3בן אבו דניאל (דני)
 .4גמרסני אברהם (אבי)
 .5דורי אליהו (אלי)
 .6דקל נחשוני שרון
 .7ויס אמנון
 .8טל ריקי
 .9לוי יוסף (יוסי)
 .10פציניאש עוזי

 .11פרץ רפאל (רפי)
 .12קובי מיכאל (מיכה)
 .13קריסי חיים
 .14שובלי יוסף (יוסי)
באר שבע והנגב
 .1אביגל אריה
 .2אוחיון דוד (אוחה)
 .3אלבז מכלוף
 .4אקרמן אורן
 .5ביתן אהרון
 .6לוגסי אברהם
 .7מלול שמעון
 .8סיידה אסף
 .9פיטוסי יעקב
 .10קריאף שרון
 .11שאולקר עופר
ירושלים
 .1אדרי משה
 .2אליסף יעקב
 .3בוטבול אלי
 .4בן גיגי דוד
 .5בנימין מיכאל (מיקי)
 .6בראשי מורן
 .7דבורקין מרדכי
 .8דהן אלון
 .9הסיר מועמדות
 .10יעקוב יפתח
 .11יצחקי ורד
 .12מזוז חיים
 .13הסיר מועמדות
 .14מרסיאנו דוד
 .15נבון שמעון
 .16נתנאל כפיר
 .17עזר נעים
 .18עמור אליהו
 .19פורת אור
 .20ראובן יוסף (יוסי)
 .21שקד נתנאל (נתי)

