
פרטי שםמשפחה שםסידורי מספרסיעה שםבחירות סוג
ישראלהאשר בן1תמורהנעמת ועידת
שלי נאווהגל2תמורהנעמת ועידת
מריםמסרי3תמורהנעמת ועידת
ניצהחדאד4תמורהנעמת ועידת
אמיליהקודיש5תמורהנעמת ועידת
הדרהאליאס6תמורהנעמת ועידת
אילנהשמעוני7תמורהנעמת ועידת
נגהחיים8תמורהנעמת ועידת
שרהשלום9תמורהנעמת ועידת
סיגליעקב10תמורהנעמת ועידת
קלין'גסמנה11תמורהנעמת ועידת
 לוזיתסימון בן12תמורהנעמת ועידת
שושנהשיינקין13תמורהנעמת ועידת
אריאלהשמיר14תמורהנעמת ועידת
לילייוקר15תמורהנעמת ועידת
איהקציר16תמורהנעמת ועידת
חגיתאסלן17תמורהנעמת ועידת
תקוהזרגרוב18תמורהנעמת ועידת
צביהגמליאל19תמורהנעמת ועידת
לאהעמסי20תמורהנעמת ועידת
שולמיתגמליאל21תמורהנעמת ועידת
שליגרבלי22תמורהנעמת ועידת
גילהביטון23תמורהנעמת ועידת
דוריתמלול24תמורהנעמת ועידת
חיהשקולניק25תמורהנעמת ועידת
מירהבוצר26תמורהנעמת ועידת
מרינה סבין27תמורהנעמת ועידת
שגיתיעקב28תמורהנעמת ועידת
 רותשלום29תמורהנעמת ועידת
איילה כהן משולם30תמורהנעמת ועידת
ביטריסגליקמן31תמורהנעמת ועידת
מרסלמליחי32תמורהנעמת ועידת
גאולהרנרט33תמורהנעמת ועידת
עליזהמשה34תמורהנעמת ועידת
מלכהבנימיני35תמורהנעמת ועידת
סימהדמארי36תמורהנעמת ועידת
מיכלרום37תמורהנעמת ועידת
מלכהנגוסה38תמורהנעמת ועידת
מריםשרביט39תמורהנעמת ועידת
יהודיתאלפסי40תמורהנעמת ועידת
אסתרשטרית41תמורהנעמת ועידת
אסתרמלכה42תמורהנעמת ועידת
 מגינחום43תמורהנעמת ועידת
עינתמאיר אברהם44תמורהנעמת ועידת
שושנהגבאי45תמורהנעמת ועידת
שושנהאדרי46תמורהנעמת ועידת
מרגריטהפונק47תמורהנעמת ועידת
שרהיעיש48תמורהנעמת ועידת
שרהיפרח49תמורהנעמת ועידת
שירןרואש50תמורהנעמת ועידת
גלילהסיטון51תמורהנעמת ועידת
נירהגפח52תמורהנעמת ועידת
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ענתאחיון53תמורהנעמת ועידת
מריםרחמים54תמורהנעמת ועידת
אביבהטביב55תמורהנעמת ועידת
שושנהגרופי56תמורהנעמת ועידת
ניצחיהכהן צבי57תמורהנעמת ועידת
יפעתדוד בן58תמורהנעמת ועידת
רחלאבוטבול59תמורהנעמת ועידת
נחמהיצחקי60תמורהנעמת ועידת
רויטלכהן61תמורהנעמת ועידת
מיהבנימין62תמורהנעמת ועידת
אילתאהרן63תמורהנעמת ועידת
דליהקמרי64תמורהנעמת ועידת
סבטלנהנוביץשגר65תמורהנעמת ועידת
שרוןבי'חג66תמורהנעמת ועידת
אסתרשיטרית67תמורהנעמת ועידת
 שושלחיאני68תמורהנעמת ועידת
שרהאקוע69תמורהנעמת ועידת
עדיבללי70תמורהנעמת ועידת
עליזהגולן71תמורהנעמת ועידת
אסתראבו72תמורהנעמת ועידת
אסתראלגריסי73תמורהנעמת ועידת
רנהלאופר74תמורהנעמת ועידת
גליתחתוכה75תמורהנעמת ועידת
אסתרכהן76תמורהנעמת ועידת
ברגיטאללי77תמורהנעמת ועידת
גילהזגנסי78תמורהנעמת ועידת
ענתכהן79תמורהנעמת ועידת
רחלטוהבש80תמורהנעמת ועידת
אורטלאוטולנגי81תמורהנעמת ועידת
קלין'גליאני82תמורהנעמת ועידת
דוריתעמרם83תמורהנעמת ועידת
יפהוקנין84תמורהנעמת ועידת
ברכהחדד85תמורהנעמת ועידת
יהודיתכהן86תמורהנעמת ועידת
אסתרעזרא בן87תמורהנעמת ועידת
בלוריהסהרוני88תמורהנעמת ועידת
אסתרישעיהו89תמורהנעמת ועידת
יפהילוז90תמורהנעמת ועידת
ליליגלעדי91תמורהנעמת ועידת
קרלה חדד92תמורהנעמת ועידת
יערהילוז93תמורהנעמת ועידת
חופיתשושן94תמורהנעמת ועידת
גילהעטיה95תמורהנעמת ועידת
שניחדד96תמורהנעמת ועידת
יהודיתאלפי97תמורהנעמת ועידת
דבורהאריכא98תמורהנעמת ועידת
נטליפירשט99תמורהנעמת ועידת
דניאלהשפיר100תמורהנעמת ועידת
רויטלישעיהו101תמורהנעמת ועידת
יפעתאורן שוורץ102תמורהנעמת ועידת
אפרתחממי103תמורהנעמת ועידת
רינהויזן104תמורהנעמת ועידת



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
 אושרתגרינשטיין105תמורהנעמת ועידת
איילתשרביט ביבי106תמורהנעמת ועידת
רוניתחווה107תמורהנעמת ועידת
עופרהאלגרבלי108תמורהנעמת ועידת
אסתראבוחנה109תמורהנעמת ועידת
איריסאטלי110תמורהנעמת ועידת
רוניתמשה111תמורהנעמת ועידת
אולגהלוי112תמורהנעמת ועידת
מוניקאביטבול113תמורהנעמת ועידת
לאהאהרוני114תמורהנעמת ועידת
שושנהאביטבול115תמורהנעמת ועידת
ענתאטיאס116תמורהנעמת ועידת
מריםסרוסי117תמורהנעמת ועידת
אורטלטריקי118תמורהנעמת ועידת
תמרמלכה119תמורהנעמת ועידת
חנהאהרון120תמורהנעמת ועידת
עדיחדד121תמורהנעמת ועידת
ברכה רחלאברוך122תמורהנעמת ועידת
אסתרציון בן123תמורהנעמת ועידת
רבקהחדד124תמורהנעמת ועידת
אילתאהרון125תמורהנעמת ועידת
ורדפרץ126תמורהנעמת ועידת
כרמלהשוקר127תמורהנעמת ועידת
רחלמירקו128תמורהנעמת ועידת
פיביטימסט129תמורהנעמת ועידת
יפיתבוחבוט130תמורהנעמת ועידת
שושנהאלבז131תמורהנעמת ועידת
אילנהצוקר132תמורהנעמת ועידת
קרןאפשטיין-חן133תמורהנעמת ועידת
ליליאןללום134תמורהנעמת ועידת
ברוריההוטא135תמורהנעמת ועידת
לובה-פרידהצלינקר136תמורהנעמת ועידת
עליזהמלמד137תמורהנעמת ועידת
מרבאלבז138תמורהנעמת ועידת
יהודיתאלבז139תמורהנעמת ועידת
אסתרחכמון140תמורהנעמת ועידת
מרינהבלואוסום141תמורהנעמת ועידת
דינהאלבז142תמורהנעמת ועידת
מאירהצורקוב143תמורהנעמת ועידת
אתירופי'ג לוי144תמורהנעמת ועידת
איריסגוב בן145תמורהנעמת ועידת
ישראלהדב בן146תמורהנעמת ועידת
רחלמוגאני147תמורהנעמת ועידת
סינטיהיעיש בן148תמורהנעמת ועידת
שרהברש149תמורהנעמת ועידת
שמחהרופי'ג150תמורהנעמת ועידת
אבליןאלבז151תמורהנעמת ועידת
מורןגיחז152תמורהנעמת ועידת
מזלאלימלך153תמורהנעמת ועידת
אפרתיהודה154תמורהנעמת ועידת
רבקהגמליאל155תמורהנעמת ועידת
דליהאקריש156תמורהנעמת ועידת
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דגניתטגנאש157תמורהנעמת ועידת
אודליהאהרון158תמורהנעמת ועידת
חנהלוי159תמורהנעמת ועידת
בתיהגרסי160תמורהנעמת ועידת
חגיתנקש סהרוני161תמורהנעמת ועידת
טובהדגן162תמורהנעמת ועידת
דפנהדהרי163תמורהנעמת ועידת
לאהכהן164תמורהנעמת ועידת
יהודיתהורנשטיין165תמורהנעמת ועידת
אבליןארביב166תמורהנעמת ועידת
רותיהרשקוביץ167תמורהנעמת ועידת
מיכלזאבי168תמורהנעמת ועידת
טליאנגל169תמורהנעמת ועידת
אורליזכריה170תמורהנעמת ועידת
רחלביטון171תמורהנעמת ועידת
שבע בתעוקבי172תמורהנעמת ועידת
עליזהחמו-בן173תמורהנעמת ועידת
מירבחדד174תמורהנעמת ועידת
אסתרסבג175תמורהנעמת ועידת
נגהחתוכה176תמורהנעמת ועידת
מיהשפירא177תמורהנעמת ועידת
נעמיטסה178תמורהנעמת ועידת
גבריאלהכותה מוסא179תמורהנעמת ועידת
ענתמנור180תמורהנעמת ועידת
יעלסהרוני181תמורהנעמת ועידת
חנהסהרוני182תמורהנעמת ועידת
אילנהארזי183תמורהנעמת ועידת
תמרסיבוני184תמורהנעמת ועידת
ברכהשבח185תמורהנעמת ועידת
צמרתזיתון186תמורהנעמת ועידת
אהובהתשובה187תמורהנעמת ועידת
ריקיחכמון188תמורהנעמת ועידת
אסתרלוי189תמורהנעמת ועידת
זהבהלזר190תמורהנעמת ועידת
פנינהשריג191תמורהנעמת ועידת
אלכסנדרהליסנסקי192תמורהנעמת ועידת
חנהממן193תמורהנעמת ועידת
הניתפרבן עזוז194תמורהנעמת ועידת
שגיתעזרן195תמורהנעמת ועידת
שבע בתעמר196תמורהנעמת ועידת
דרורהצדוק197תמורהנעמת ועידת
שריתקואנקס198תמורהנעמת ועידת
נוריתשעשוע199תמורהנעמת ועידת
סופיהשרנקל200תמורהנעמת ועידת
ליאנהשרעבי201תמורהנעמת ועידת
רחלשנאור202תמורהנעמת ועידת
רחלשריקי203תמורהנעמת ועידת
שרהמזרחי204תמורהנעמת ועידת
שולהבזרנו205תמורהנעמת ועידת
זהבהאגור206תמורהנעמת ועידת
ליזהמזור207תמורהנעמת ועידת
דוריהנהור208תמורהנעמת ועידת
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חוה-אוהאליקים209תמורהנעמת ועידת
ליזבלהוייסמן210תמורהנעמת ועידת
פנינהעופר211תמורהנעמת ועידת
מריםמרקוביץ212תמורהנעמת ועידת
איטהגבע213תמורהנעמת ועידת
בתיהנייגבורן214תמורהנעמת ועידת
פרחיה שוקרון215תמורהנעמת ועידת
עטרהגימפלביץ216תמורהנעמת ועידת
לידיהאורן217תמורהנעמת ועידת
לאהברגר218תמורהנעמת ועידת
רחלידין219תמורהנעמת ועידת
רותיענבר220תמורהנעמת ועידת
דיטהגולדשמיט221תמורהנעמת ועידת
סיסיגדול222תמורהנעמת ועידת
לבנההרינשטיין223תמורהנעמת ועידת
עדיאלחרר- מלכה224תמורהנעמת ועידת
שושנהבירמן225תמורהנעמת ועידת
גניהשיין226תמורהנעמת ועידת
ויויאןאביזוהר227תמורהנעמת ועידת
 רותמרציאנו228תמורהנעמת ועידת
חןשרגא229תמורהנעמת ועידת
אסתרסטמקר230תמורהנעמת ועידת
שבע בתמזגאונקר231תמורהנעמת ועידת
שושנהטלקה232תמורהנעמת ועידת
חוהדוד233תמורהנעמת ועידת
שילת-ענבלביסו234תמורהנעמת ועידת
אסתרפאר235תמורהנעמת ועידת
אילנהדרין236תמורהנעמת ועידת
מעייןבלומנפלד237תמורהנעמת ועידת
רחלשאער238תמורהנעמת ועידת
רינתבראשי239תמורהנעמת ועידת
הדסטויטו240תמורהנעמת ועידת
דפנהכתר241תמורהנעמת ועידת
הדרמעודה242תמורהנעמת ועידת
ורדסלקמן243תמורהנעמת ועידת
תהילהצדוק244תמורהנעמת ועידת
אסתרשטרית245תמורהנעמת ועידת
מעייןששון246תמורהנעמת ועידת
מזל אורליקולפק247תמורהנעמת ועידת
תגריד'חאג248תמורהנעמת ועידת
נניקירטדזה249תמורהנעמת ועידת
מלכה חגובה250תמורהנעמת ועידת
רבקהאקווה251תמורהנעמת ועידת
דניאלהמלמד252תמורהנעמת ועידת
דנהאברהם253תמורהנעמת ועידת
שרהשאער254תמורהנעמת ועידת
לילאיןמלכי255תמורהנעמת ועידת
רוניתמכלוף256תמורהנעמת ועידת
פיביאוחיון257תמורהנעמת ועידת
אילנהציון בן258תמורהנעמת ועידת
אלונהדנקרק259תמורהנעמת ועידת
שרהשרביט260תמורהנעמת ועידת
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טוניאקווה261תמורהנעמת ועידת




